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  چكيده

به ويژه بين  - اختالفتواند در بسياري از موارد قواي سه گانه، مي هر يك ازدر حوزه تعيين صالحيت به ويژه قانون اساسي،  احترام به قانون
گمان عدم تمكين از قانون و جايگزيني سالئق شخصي مديران  بي. ظهور برساند الگوي مناسبي از نظام اداري كشور را به منصه  -دولت و مجلس

بخش قابل توجهي از  بجاي پذيرش نظرات كارشناسي و تفاسير حقوقي متقن از قوانين موضوعه از سوي مراجع صالحه، اداره امور جامعه را دشوار،
رو، بجاي انجام وظايف محوله قانوني و سعي در تعامل و حل و از اين. كندهاي مادي و معنوي كشور را تلف و نظام اداري را ناكارآمد ميهزينه

هرگاه قلمرو صالحيت . دشوفصل اختالفات بر مبناي قانون و مصلحت كشور، تداخل در امور به عنوان يك رويه معمول در نظام اداري نهادينه مي
اداره جامعه پذيرفته نشود، تنظيم امور كشور در درستي مشخص و به واقع تمكين به قانون به عنوان يك اصل مهم ه هاي اجرايي بقوا و دستگاه

  . شودمي فرعي اي از سرمايه كشور صرف موضوعات دشوار و پرهزينه شده و بجاي پرداختن به امور مهم، بخش قابل مالحظه

هاي نظر از صالحيتصرف. شودداراي آثار و نتايجي است كه محدود به پرونده حاضر نمي 9/5/91مورخ  261گمان صدور رأي شماره بي
هاي سياسي كه از هر دوطرف در فضاي حقوقي حاكم بر آن سايه افكنده است الزم براي تصدي مديريت فوق كه محل ترديد است، و لج بازي

يي كه در پر كردن خال يك رويه حقوقي مخصوصا در چنين رأ تواند در ايجادطرف موافقين و مخالفين مطرح شده است كه مي هايي ازاستدالل
 .گشا باشد صالحيتي موثر است راه

 

 . ي، صالحيت، تعليق، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، سازمان تامين اجتماعيأجهات ابطال ر :واژگان كليدي

  

                                                            
 Ali.olfatpor@gmail.com     دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه عالمه طباطبايي -ي  مسئول  نويسنده .1
 دانشجوي دكتري حقوق بين الملل دانشگاه عالمه طباطبايي .2



  مقدمه

 و رفاه جامع نظام ساختار	قانون ) 17(ماده يك تبصره در مقرر شرايط از برخي فاقد ابتدا از اجتماعي تامين سازمان رياست به ...آقاي  انتصاب
 هيات. نمودند 	را انتصاب اين ابطال تقاضاي	و از هيات عمومي  شد وارد قضيه اين در اسالمي شوراي مجلس دليل همين به. بود اجتماعي تامين

 . نمود ابطال را اجتماعي تامين امناء هيات مصوبه و وي انتصاب حكم جدال، و بحث پر رأي يك در نيز ديوان عمومي

 ...امين اجتماعي كرد تا مشكل حقوقي براي انتصاب مجدد آقاي ت سازمان اساسنامه اصالح به اقدام قضايي رأي اين به واكنش در دولت هيات
اما رئيس مجلس شوراي اسالمي اين مصوبه ). تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق و حذف برخي از شرايط مقرر در قانون( وجود نداشته باشد

را در هيات عمومي ديوان مطرح  ...آقاي متعاقب آن، اين بار رئيس ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال انتصاب . دولت را خالف قانون اعالم نمود
دولت در واكنش به اين قضيه اختيار انتصاب رئيس تامين اجتماعي را به معاون . عمومي، حكم انتصاب وي را باطل اعالم نمود كرد و مجددا هيات

اين بار مجلس در صدد واكنش مجدد برآمد و وزير . تفويض و معاون اول نيز وي را به رياست صندوق تامين اجتماعي منصوب كرد رئيس جمهور
 . را استيضاح كرد

  

  استدالل موافقان صالحيت هيات عمومي اختالف در حدود صالحيت شعبه و هيات عمومي ديوان عدالت اداري .فال

درباره قانون  معتبر بودن صالحيت تفسيري اعطا شده به هيات عمومي جهت رسيدگي به دعاوي. 1
تواند توسط هيات عمومي ديوان مورد با عنايت به اين مطلب كه تنها آرايي مي :فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي

به عنوان مدير عامل تامين اجتماعي در توجيه مصوبه  ...آقاي بررسي قرار گيرد كه ماهيت مصوبه داشته باشد شُكات از نصب 
ه قانون فعلي ديوان مطرح شد 13قانون قبلي ديوان، عيناً مفاد ماده  11در ماده «: گويند بودن حكم نصب مدير عامل چنين مي

از مجلس سؤال شد كه آيا ديوان صالحيت رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي غيردولتي را  1374است ولي در سال 
 دارد يا خير؟ 

. رفتتصويب شد كه سازمان تأمين اجتماعي نيز جزء آن فهرست بشمار مي 3قانوني به نام فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي 1373در سال 
قانون ديوان عدالت اداري،  11با توجه به ماده «: قانون اساسي، مرجع تفسير قانون عادي است، با اين متن كه 73س اصل مجلس هم كه براسا

-رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي نيز در صالحيت ديوان عدالت اداري مي

قانون جديد ديوان كه  1385ن كرده بنابراين ديوان صالح به رسيدگي شد و دعاوي را رسيدگي كرد تا اينكه در سال صالحيت ديوان را بيا» .باشد
حال با توجه . نيز همين موضوع عينا مطرح گرديد 1385در سال . قبلي تكرار شد 11عيناً همان ماده  13اكنون حاكم است تصويب شد و در ماده هم

رسد تا تفسير ماده اي جديد به نظر ميكند؛ سؤال اين است كه آيا آن تفسيري كه وضع قاعدهيد، قانون سابق را نسخ ميبه اين مطلب كه قانون جد
گونه مغايرتي با ماده واحده تفسير قبلي است، هيچ 11كه عيناً ماده  13قانون ديوان، ماده  49، هنوز داراي اعتبار است يا خير؟ براساس ماده 11

  .نداشته و به قوت خود باقي است 11اسالمي از ماده مجلس شوراي 

                                                            
 .11/7/1374سات عمومي غيردولتي مصوب قانون ديوان عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤس 11قانون تفسير ماده  .3



-شود انجام داد، تفسير اصولي است كه وفق آن به اصول مراجعه ميهرگاه در تبيين مواد قانوني ابهام داشته باشيم، يكي از تفسيرهايي كه مي

اند كه از روح همچنين قانون مدني به ما اجازه داده 167چون قوانين ما براساس اصول مشخص حقوقي هستند؛ از طرفي قانون اساسي در اصل . كنيم
  4.قوانين و قوانين سابق و الحق در باب احقاق حق و ابطال باطل بتوانيم استفاده كنيم

 بايست تفسيرقانون جديد توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، قاعدتاً مي 13سابق در ماده  11پس از تغيير قانون ديوان نيز به جهت تكرار ماده 
ري قانون قديم ديوان به قانون فعلي، شد كه به علت اختالف برخي شعب و صدور آراي متناقض در اين زمينه يعني تسپيش گفته همچنان اعمال مي

بنابراين صالحيت . تأييد و صالحيت ديوان درخصوص نهادهاي غيردولتي تثبيت شد 25/5/1388مورخ  457اين مهم با صدور رأي وحدت رويه 
  .نسبت به سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي وابسته آن ابداً محل ترديد نيستديوان 

التي كه درباره صالحيت ديوان وجود دارد اين است كه آيا ايكي از سو :ديوان 11قانون مستقل بودن تفسير ماده . 2
قانون قبلي عيناً در  11مفاد ماده  85قانون قبلي ديوان لغو شود ولي تفسير آن همچنان معتبر بماند؟ در سال  11شود ماده مي

چون مفاداً هيچ ابهامي . رسد يك قانون مستقلي است كه تحت عنوان استفساريه تصويب شده استبه نظر مي. آمد 13ماده 
هاي  نداشته كه استفساريه بخواهد و اساساً در آن زمان مؤسساتي تحت عنوان مؤسسهديوان وجود  60قانون سال  11در ماده 

به آن ابهامي وجود داشته باشد پس چون ابهامي وجود نداشته است، قانونگذار تحت ي غيردولتي وجود نداشته كه راجع عموم
  . عنوان استفساريه آنرا مطرح كرده است

ماده براي ما مهم نيست  ابهامي بوده و قانونگذار با وضع قانون، رفع ابهام كرده، االن ديگر شماره 11به مفاد ماده پس اگر بر فرض بپذيريم راجع 
  .نمايد قصد و حكم قانونگذار است و آنچه مهم مي

يل را نيز درباره ابهام فوق مطرح كرد كه ماده واحده تفسير نيست كه بگوييم چون اصل از بين رفته، تفسير ذتوان استدالل الزم به ذكر است مي
گونه ه اصالحيه است و نه استفساريه، بلكه يك قانون مستقل است كه ابقاي آن هيچرود، بلكه صالحيتي اضافي است؛ قانون تفسير، ننيز از بين مي

  . ندارد 5قانون ديوان 49مغايرتي با ماده 

خواهد و حداقل اگر ترديد كرديم بايد نسخ صريح هم كه نياز به دليل قانوني مي. اصل عدم نسخ است، مگر آنكه دليل قطعي داشته باشيم
هاي آن، اصالحيه با گويد استفساريههاي بعدي آن، نميو اصالحيه 60گويد، قانون سال گذار ميقانون 49در ماده . سخ استبگوييم اصل بر عدم ن

  . استفساريه متفاوت است و حداقل هنگامي كه ترديد داريم اصل بر عدم نسخ است

 دارد، وجود ابهام باشد؛ ابهامي كه است مواقعي در تفسير :وجود ابهام در واژه دولت و صحيح بودن تفسير. 3
 مأمور دولتي، دولت، كلمه كه است اين واقعيت ولي نموده اشاره دولتي كلمه به 173 اصل در قانونگذار كه است درست
 دولتي گاهي،. است نشده استفاده دقت با شده، بيان اساسي قانون در بار چهل از بيش ظاهراً كه قبيل اين از كلماتي و دولت

                                                            
  .257-201 صفحه ،28 شماره ،9 دوره ،5 نامه حقوق اساسي، مقاله، پژوهشآمريكا و ايران در اساسي قانون تفسير هاي رويكرد ،)1387( رضا؛ زمستان گفتار، حميد نيكو .4
 
 .ميشوند لغو) 48( و) 47(ادمو عايتر با مغاير نيناقو كليه و آن يبعدت صالحاا و 1360لسا بمصو اداري لتاعد انيود نقانو ن،قانو ينا نشداءالجرزم اال يخرتا از ـ49ده ما .5



 معنايش 173 اصل در اينجا ظاهراً و رفته كار به مجريه قوه معناي در هم گاهي و حاكميت معناي در گاهي كشور، معناي در
  6. است عمومي اداره

، قانون اساسي به 170در اصل  :قاعده آمره كلي در هيات عمومي قابليت طرح مصوبه جزيي متضمن. 4
خالف قانون ابا كنند يعني مكلف هستند كه آنها را اجرا نكنند و هر  هايقضات مكلفند از اجراي بخشنامه: گويدصراحت مي
در . داند از ديوان عدالت اداري تقاضا كندها را كه خالف قانون مينامهتواند ابطال اين قبيل مقررات و تصويبكسي هم مي

. خصي و جزئي يا كلي باشدكه ممكن است موضوعش ش» نامهتصويب«: گويداينجا بايد توجه كنيم كه به صورت كلي مي
تواند كلي و نوعي نامه مينامه كلي است ولي تصويبهمچنين در نظر داشته باشيم آئين. نامه استولي در هر حال تصويب

 . تواند شخصي و جزئي يا كلي و عيني باشدنباشد چون هر چيزي كه تصويب شود، مصوبه است و مصوبه مي

اما در . اي كه متضمن حكم كلي و نوعي و عيني نباشد، قابل رسيدگي در هيأت عمومي نيستمصوبه 7 19 ، ماده1با توجه به فراز اول بند 
اي به لحاظ حاال اگر يك مصوبه. گويد از حيث مخالفت مدلول آنها با قانونپردازد و بالفاصله ميفرازهاي بعدي قانونگذار كه به بيان نكاتي مي

به يك فرد باشد، آيا ديوان بايد در شعبه رسيدگي كند يا در هيأت عمومي؟ ك قاعده آمره باشد، اما منطوقاً راجعمدلول التزامي يا تضمني، متضمن ي
اي كرده كه آن استنباط قاعده كليت دارد و اين يك نفر نيست، فردا در يعني منطوقاً در مورد به ظاهر يك نفر است اما از يك قانون استنباط قاعده

اما در صورت كلي اينطور نيست كه شايد الزاماً در حال حاضر بيش از يك . س فردا در مورد فرد ديگري هم قابل تسري استمورد فرد ديگري، پ
  . مصداق باشد يا مصاديق متعددي داشته باشد

تصميمات كه اين نوع . كند در صالحيت هيأت عمومي استسازي ميپس يك ضابطه نوعي هم وجود دارد مبني بر اينكه تصميمي كه قاعده
كند، در صالحيت هيأت عمومي قرار سازي ميشود يا قاعدهشود كه بعداً سبب ايجاد رويه ميموردي هم است چون منجر به تفسيري از مقررات مي

  . گيردمي

با توجه به اين نكته كه در شعبه، عمل موردي مورد  :موثر بودن مرجع تصميم گيري در شناخت ماهيت مصوبه. 5
به  19از ماده . باشد هسازي داشتگيرد و در هيأت عمومي عمل نوعي منشا صالحيت است كه ماهيت قاعدهر ميقضاوت قرا

بعد قانون ديوان عمدتاً از كلمه مصوبه استفاده شده و اگر بخواهيم مصوبه را تعريف كنيم، يك ضابطه شخصي و يك ضابطه 
رسد مرجعي مورد نظر است كه تصميماتش مصوبه يا ي به نظر ميدر ضابطه شخص. توانيم مالك عمل قرار دهيمنوعي را مي

اگر هيأت . تواند يك مالك سنجش باشدنامه است و بسته به اينكه چه مرجعي اين تصميم را بگيرد خودش ميتصويب

                                                            
 سياسي، علوم و اساسي حقوق در دولت اللغه فقه يا فيلولوژي الفاظ موضوعيت تا طريقيت از، 1387 طهراني، محمد، تابستان جواهري جواد؛ جاويد، محمد .6

 .128-99 صفحه ،27 شماره ،9 دورهنامه حقوق اساسي، پژوهش
  :است زير شرح به ديوان عمومي هيأت اختيارات و صالحيت حدود –19 ماده .7

 احقاق و قانون با آنها مدلول مخالفت حيث از ها شهرداري و دولتي مقررات و نظامات ساير و ها نامه آيين از حقوقي يا حقيقي اشخاص اعتراضات و تظلمات شكايات، به رسيدگي
 يا اختيارات از سوءاستفاده يا تجاوز يا مربوط مرجع صالحيت عدم يا و آن بودن قانون خالف بر علت به مذكور مقررات يا اقدامات يا تصميمات كه مواردي در اشخاص حقوق
 . شود مي اشخاص حقوق تضييع موجب كه وظايفي انجام از خودداري يا مقررات و قوانين اجراي در تخلف



- ويب ميگيرد، از باب نوعي بودن نه از باب مرجع تصنامه يا مصوبه دارد تصميم مياش ماهيت تصويب وزيران كه خروجي

  8.تواند مصداق مصوبه باشد
شعب ديوان براساس رويه موجود و : نفع شخصيخالء صالحيت در رسيدگي به مصوبات جزيي فاقد ذي. 6

نفع هستند به صورت موردي شود، نسبت به شكايت افرادي كه در موضوع ذيمي 13برداشت و استنباطي كه از ماده 
اي كه به ظاهر شخصي و جزئي است، بگويد ديوان براساس اصل ص مصوبهحاال اگر يك نفر درخصو. كندرسيدگي مي

نفع اين موضوع نيستم ولي به عنوان يك شهروند مكلف است مصوبات خالف قانون را رسيدگي و ابطال كند، من ذي 170
نفع نيستيد د شما ذيدوست دارم امر برخالف قانون هم اتفاق نيفتد و در ديوان تقاضاي رسيدگي كند؛ شعبه ديوان عنوان كن

گويد قانون اساسي كه مي 170پس اين اصل . چون مصوبه كلي نيست من هم صالحيت ندارم: و هيأت عمومي هم بگويد
  ، باالخره كجا بايد اعمال شود؟ 173هاي اين چنيني قابل ابطال است يا اصل نامهتصويب

مي را تقويت كرد و هيأت عمومي بر اين اساس و با بيان اين رويكرد كه نبايد بايد صالحيت هيأت عموكه شود استنباط مي 19ماده  1از بند 
  .صالحيتي در رسيدگي و شكايت عليه مصوبات دولتي وجود داشته باشد به موضوع رسيدگي كرده است ءخال

راي يك استدالل ب :گرايانهبا توجه به نظريه كاركردگرايانه و غايت عمومي تفسير معناي دولت و مؤسسات. 7
باشد، چون صحيح است كه ما در حقوق عمومي الفاظ را مي 173گرايانه از كلمه دولتي در اصل  تفسير موسع، تفسير غايت

-گرايانه است و به جهت آنكه مدل مناسبكنيم ولي مبناي آن نوع از تفسير، تفسير لفظدر باب صالحيت، مضيق تفسير مي

غايت و  173اصل . گرايانه را كنار بگذاريمومي وجود دارد، بايد تفسير لفظگرايانه در حقوق عمتري يعني تفسير غايت
بنابراين هر جايي كه زمينة تضييع حقوق . كند كه در خود اصل بيان شده و آن احقاق حقوق مردم استهدفي را دنبال مي

بيني كرده، به طور كلي جع ديگري را پيشمردم وجود داشته باشد به استثناء قوانين مقننه و اراي قوه قضائيه كه قانونگذار مرا
  . بايد در صالحيت ديوان اداري تفسير شود

همچنين بنا به نظريه كاركردگرايانه مؤسسات عمومي همين كه كاركرد سازمان يا مؤسسه عمومي داشته باشند؛ ديوان صالحيت رسيدگي به 
كه عنوان كرده سازمان تأمين  درباره آن 9قانون مديريت 113اعي و اصالحيه ماده مخصوصاً در مورد سازمان تأمين اجتم. شكايات عليه آنها را دارد

 .توان آن را يك سازمان دولتي به شمار آوردپس مي. اجتماعي زير مجموعه سازمان رفاه و تعاون است

 مجلس، تقنيني اعمال و قضايي هايدادگاه رأي جز به و كنيم تفسير ممكن شكل ترينموسع با را 173 اصل بايد بنابراين
  10.است ديوان صالحيت در افتدمي اتفاق حكومت در كه تصميماتي و اقدامات موضوعات، همه

 چهار مدت براي عزل و نصب« 11اجتماعي تامين صندوق اساسنامه) 14( ماده موجب به :انتصاب مصوبه بودن حكم. 8
 از پيشنهاد نيازمند ضرورتاً و شودنمي محسوب فردي تصميم يك صندوق مديرعامل انتصاب لذا» .گيردمي صورت سال

                                                            
  ،1391 مرداد 25 اجتماعي، چهارشنبه سازمان تامين راي به منتهي رسيدگي فرايند ديوان عدالت اداري ، تبيينجوابيه  .8
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 در امناء هيأت تصميم بنابراين. باشدمي دارا را مصوبه شكل و .گيردمي صورت تصويب طريق از باشد كهمي امنا هيأت سوي
 دادن عنوان شك بدون خصوص اين در. نمود تلقي مصوبه يك توانمي را عامل مدير عنوان به ... آقاي پيشنهاد خصوص

 مصوبه صورت به هيأت اين گيري تصميم شكل نافي صندوق امناءي هيأت گيريتصميم به »مصوبه« جاي به »صورتجلسه«
  .باشدنمي

 فرد انتصاب :صندوق تابعان حقوق تضييع موجب الزم تخصص و قانوني هايصالحيت فاقد فرد انتصاب. 9
 را صندوق تابعان حقوق تضييع موجبات قطعاً صندوق عامل مديريتسمت  به الزم تخصص و قانوني هايصالحيت فاقد

 12.ديد خواهند خسارت تصميمي چنين تبعات از اجتماعي تأمين در شدگان بيمه تمامي سازد يعنيمي فراهم

رابطه صالحيت ديوان با صالحيت  :اصل صالح بودن ديوان در امور اداري و قابليت توسعه صالحيت. 10
عموم و خصوص مطلق دانست يعني در صالحيت  توان آنرادادگستري يك رابطه عموم و خصوص من وجه است و نمي

ديوان عدالت اداري هر جا شكايت عليه دولت باشد اصل بر صالحيت ديوان عدالت اداري است، لذا صالحيت ديوان 
 . ه با چنين تفسيري صالحيت ديوان را  بايد مضيق تفسير كردتوان پذيرفت كاختصاصي نيست و نمي

در نتيجه در تعارض ميان صالحيت دادگستري و صالحيت . بايد بين اصل و ظاهر، ظاهر را مالك عمل قرار داد همچنين
اداري مرجع اختصاصي مرجع عام صالحيت دارد اما در موضوعات مربوط به دعاوي اداري ظاهر در صالحيت ديوان عدالت 

 .است

هاي شعب، در رسيدگي به دعاوي تحت اختيار صالحيت :مطلق بودن صالحيت هيات عمومي در مصوبات. 11
شان عام است پس حداقل در مصوبات هم وفق آنچه كه در منطوق قانون است بايد مطلق مصوبات در صالحيت هيأت قانوني

  . عمومي قرار بگيرد
تواند غير از مدعي در قانون ديوان عدالت اداري شاكي مي :رح دعوياعم بودن شاكي از ذينفع براي ط. 12

تواند به گويد مدعي خصوصي، شخص متضرر است و فقط او ميچون قانون آئين دادرسي كيفري مي. خصوصي باشد
است شود مدعي قطعا محق خصوصي دادگاه دادخواست ارائه كند يعني هر موقع در باب ضرر و زيان دادخواستي داده مي

بايد توجه داشت كه امكان دارد . نفع و غير از مدعي عمومي استولي در واقع شاكي غير از مدعي خصوصي، غير از ذي
قانون ديوان هم  19و  14، 13نفع است و اگر به مواد نفع در بعضي موارد مشترك باشند ولي شاكي اعم از ذيشاكي و ذي

 .كي استفاده نشده استشود كه كه از كلمه شاتوجه كنيم مشاهده مي

ما بايد به لحاظ نوع رسيدگي بين صالحيت شعب و صالحيت هيأت عمومي  :نيت نظارت قضايي هيات عموميأش. 13
يعني هيأت عمومي است كه نظارت . يد صالحيت نظارت قضايي به هيأت عمومي تعلق داردآبه نظرمي. تفكيك قائل شويم

شعب به عكس، نيازي به اين نظارت قضايي . دهدو مقررات اجرايي را انجام ميمداري قضايي يا همان نظارت بر قانون
كنند، ولي كنند و مثالً به لحاظ عدم رعايت قانون، تصميم را ابطال ميالبته درست است كه به دعاوي رسيدگي مي. ندارند

                                                                                                                                                                                                
 رفاه وزير ضرورت، صورت در ـ تبصره. گيرد مي صورت سال چهار مدت براي اجتماعي تأمين و رفاه وزير حكم و تأييد و امنا هيئت پيشنهاد با مديرعامل عزل و نصب ـ14 ماده .11
 . نمايد منصوب و تعيين سرپـرست صنـدوق، مديرعامل هاي مسئـوليت انجام منظور به مـاه شش حداكثر براي تواند مي اجتماعي تأمين و

 ... آقاي انتخاب ابطال موضوع با اداري عدالت ديوان عمومي هيأت 261 شماره رأي .12



جود دارند ولي در هيأت عمومي اين اينها همه موكول به اين است كه طرح دعوا شود يعني به نوعي هميشه دو طرف دعوا و
بدين جهت اين يك . توان شأن شعب را به نوعي نظارت قضايي بدانيمرسد نميوضعيت وجود ندارد؛ بنابراين به نظر مي

  . تفكيك تأثيرگذار است كه هيأت عمومي و شعب به چه مسائل و موضوعاتي رسيدگي كنند
هايي در اما اين مطلب كه پرونده: هاي تامين اجتماعيدهرويه هيات عمومي مبني بر صالحيت در پرون. 14

-مورد تامين اجتماعي وجود داشته است و هيأت عمومي ديوان از خود رد صالحيت كرده است بايد گفت، اين دعاوي اين

هيأت  كند به صالحيتشود و شعبه قرار عدم صالحيت صادر ميها در شعبه مطرح ميطور بوده است كه موضوع اين پرونده
يعني در صالحيت هيأت عمومي  13. نمايدقرار رد صالحيت از خود را صادر مي 39عمومي و هيأت عمومي هم براساس ماده 

حاال يا به لحاظ اتمام دوره مديريت . گرددبوده، و در دفتر هيأت عمومي هم مطرح شده است ولي موضوع منتفي اعالم مي
به لحاظ منتفي شدن موضوع، هيأت عمومي قرار رد صادر كرده،  39ر اساس ماده باالخره ب. مديرعامل يا به هر جهت ديگر

  .دانسته ولي االن قائل به صالحيت است درست نيستپس اين مطلب كه كه هيأت عمومي قبالً خود را صالح نمي
كلي اگر در يك دادخواست موضوعي جزئي و  :زمان مصوبه و ابالغيهصالحيت هيات عمومي در ابطال هم. 15

رسد بايد مانند آيين دادرسي كيفري به نظر مي رأيبا هم در هيأت عمومي مطرح شوند رويه هيات عمومي چيست؟ در اين 
كند شود مرجعي كه به موضوع مهم رسيدگي ميهاي مختلف مطرح شود كه اگر چند موضوع در صالحيتعمل مي

اي مانند آيين دادرسي كيفري عمل كرد كه توان به چنين رويهيالبته زماني م. صالحيت رسيدگي به امور ديگر را هم دارد
شود و بعد اي وضع مييك موضوع جزئي در راستاي موضوع كلي مطرح شده باشد مانند همين موضوع كه اول يك مصوبه

منتهي به اين ابالغيه هم در يك راستا هستند، اثر اجرايي آن مصوبه است كه  و شود؛ اين مصوبهبر آن صادر مي 14ابالغي
 .ابالغ شده است

اي به ابطال انتصاب نداشت و صرفاً مصوبه هيأت وزيران را الزم به ذكر است حتي اگر هيأت عمومي ديوان نيز اشاره
نامه هيأت وزيران گشت چرا كه انتصاب ايشان مستند به تصويببا ابطال مصوبه منتفي مي ...نمود، انتصاب آقاي ابطال مي

  . بود
-عنوان مصوبات تأثيري در صالحيت ندارد و مي :ثير ماهيت به جاي عنوان در رسيدگي به دعاوي ديوانأت.16

نامه به جهت شخصي و خاص بودن درخواست ابطال را رد نمود و برعكس به رغم عدم رغم اطالق عنوان تصويبتوان علي
به » صورتجلسه«بدون شك عنوان دادن . قرار دادداشتن اين عنوان به دليل عام و كلي بودن دادخواست را مورد رسيدگي 

  .باشدگيري اين هيأت به صورت مصوبه نميگيري هيأت امناء نافي شكل تصميمبه تصميم» مصوبه«جاي 

                                                            
يا وجود رأي قبلي در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي  -39 ماده .13

 .كند كه قطعي استديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان در رد درخواست را صادر مي
14 شود يا ابالغيه؟ در رأي گفته شده لغو ابالغ صادره يا آيد كه ابالغ صادر ميحاال اين سؤال پيش مي. رأي از ابالغ انتصاب بحث شده استبه عنوان يك نكته بايد گفت كه در  .

آيد تي كه در قالب يك تصميم ميآيد ابالغيه صحيح است يعني ابالغ ناظر بر اسم مصدر خود آن عمل است و خود آن عمل وقبه نظر مي. شودبنا به مراتب، ابالغ انتصاب ابطال مي
. گذاريماي قرار گرفت، اسم آن را مصوبه ميكما اينكه مصوبه از تصويب است و هنگامي كه عمل تصويب در قالب نوشته. شود ابالغيهمي  



قابل  15نظر از عنواني كه به آن داده شدهمصوباتي كه جنبه عام و كلي داشته و ناظر به اشخاص غيرمعين باشد، صرف
بودن يك مصوبه است كه آن  16به بيان ديگر، اين عام، كلي، غيرشخصي و موضوعي. مي ديوان استرسيدگي در هيأت عمو

نامه، آيين 17كند نه عنوان آن و بدين لحاظ تعريف دقيق، حقوقي و خاص هر يك از عناوين مصوبه، ه تبديل ميررا به مقر
 .منظور نيست... نامه و تصويب

هاي تخصصي ديوان الزم به ذكر است كميسون :كميسيون تخصصي يرأعدم اجبار قانوني در توجه به . 17
هاي اند ولي رئيس ديوان عدالت درباره عدم توجه به نظر كميسوناعالم كرده رأيمخالفت خود را با رسيدگي به اين 

ه فرض اينكه ثانياً ب. آور نيستهاي تخصصي مشورتي بوده و براي هيأت عمومي الزامجايگاه كميسيون«: گويدتخصصي مي
كميسيون نظر خاصي داشته باشد و هيأت خالف آن رأي دهد، امر تازه و بديعي نيست و موارد بسياري بوده كه هيأت پس از 

 19 18.»بحث برخالف نظر كميسيون رأي داده است

ودي از رسد نظر جمع زيادي از قضات در صحن اصلي ديوان مرجح بر نظر جمع محدبه عالوه اينكه منطقي به نظر مي 
 .هاي تخصصي باشدقضات در كميسون

ابطال مقررات در هيأت عمومي نيازي به پرداخت : معيار نبودن نفع مستقيم در طرح دعوي در هيات عمومي.18
شود اعمال حاكميت قانون و شرع در نهايت به چه اينكه فرض مي. هزينه دادرسي و اثبات نفع خاص يا سمت نداشته است

اگر در بادي امر نيز شكّات نفع مستقيمي در ابطال مقرره موصوف نداشته باشند، با لحاظ نمودن قوانين يا نفع همگان بوده و 
- شرع و ابطال احتمالي آن و در واقع با تثبيت حاكميت قانون يا شرع، في الحال از قرار داشتن هر امري در جاي خود سود مي

ديوان نياز به نفع خاص يا سمت نداشته و بدين جهت رسيدگي بنابراين برخالف شعب رسيدگي در هيأت عمومي . برند
» هر كس«چه اينكه نمايندگان مجلس نيز همچون سايرين و در قالب . هيأت عمومي در موضوع دادنامه فاقد اشكال است

  .قادرند با ثبت درخواست در ديوان، خواهان ابطال مقررات مغاير با قانون شوند
  

  هيات عمومياستدالل مخالفان صالحيت 

اجتماعي را ندارد در  تأمين سازمان مدير عامل انتصاب ابالغيه ابطال مخالفان اين نظريه كه هيات عمومي صالحيت رسيدگي به تقاضاي
  :گويند استدالل خود مي
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ي كه در موارد... «: قانون سابق 11ماده  1در ديوان نيز به موجب قسمت اخير شق بند :نبود نفع مستقيم براي خواهان.1
-موجب تضييع حقوق اشخاص مي... به علت برخالف قانون بودن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط... تصميمات يا اقدامات

در صورتي كه تصميمات و «: داردالذكر كه مقرر ميقانون فوق 14و همچنين ماده  1385قانون  19ماده  1و بند » شود
شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم مقتضي بر لغو اثر از تصميم دامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص قا

م .د.آ.ق 2در ايران به موجب ماده . »نمايدو اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي
رسيدگي به ... نفعتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذيهيچ دادگاهي نمي«: 21/1/1379مصوب 
نمايد بايد توجيه كند كه اگر دعوا به صدور حكم  شخصي كه اقامه دعوي مي«يعني . »درخواست نموده باشند... دعوا را

كه نفع مقياس دعاوي است و هرجا نفع  20همان قاعدة معروف فرانسوي. بيانجامد، قابليت اين را دارد كه سودي به او برساند
 21.»نيست، دعوا هم نيست

در . قانون فعلي و رعايت موارد مندرج، خواهان بايد نفعي هرچند غيرمستقيم در اقامه دعوي داشته باشد كه 21قانون قديم و ماده  12وفق ماده 
 .توان متصور شداين پرونده نفعي براي خواهان بطور مستقيم نمي

أت عمومي خارج از نوبت به حتي اگر قرار بود هي :عدم رعايت تشريفات شكلي رسيدگي در هيات عمومي. 2
كه در مورد  15گرفت نه ماده قانون ديوان مورد استناد قرار مي 25بايست ماده صورتجلسه بپردازد، مي 1دعوي ابطال بند 

در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، ...«: دارداشعار مي 25ماده . دستور موقت در شعب است
شود و در صورت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي تقاضاي دستور موقت

 ».اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شدصدور دستور موقت در شعبه مرجوع

 ماده» 1« بند صريح عبارت و اساسي قانون 170و173 اصول در چه آن :انتصاب نبودن حكم نامهتصويب و نامهآيين.3
- واژه كليه. باشدمي »دولتي هاينامهتصويب و هانامهآيين«  صرفاً است گرديده مقرر اداري عدالت ديوان قانون 19

 ماهيت و جنس يك از واقع در و داشته قرار راستا اين در ترديد بدون و صريحاً »مقررات« و »نظامات« ،»نامه تصويب«هاي
  .است داشته نظر دارد قاعده وضع و تصويب و مصوبه ماهيت و جنبه كه چه آن به مقنن واقع در و هستند

 صريحاً كه اداري عدالت ديوان قانون) 20 و 38 ،39 ،40 ،41 ،42( مواد در كه است توجه قابل نيز مهم نكته اين عالوه به
 باشدمي اداري عدالت ديوان عمومي هيأت صالحيت حدود و اداري عدالت ديوان قانون) 19( ماده» 1« بند به ضمناً ناظر يا

 ضمناً .نيست مصوبه انتصاب، حكم كه ماندنمي باقي ترديدي لذا. است رفته كار به) مصوبه آن، مفرد يا(  »مصوبات« واژه
 مقامات صالحيت و اختيار عدم مقامات اصل، مربوط موضوعات و عمومي حقوق حوزه در وجود دارد عنايت كه طور همان

امري كه در . افزود اختيارات قلمرو بر قاعده خالف و موسع تفسير به توسل با توان مين و باشد مي حكومتي و دولتي مراجع و

                                                            
با آن  دادخواهي حق اشخاصي است كه در توفيق ادعا يا رد آن نفعي قانوني دارند، با رعايت مواردي كه قانون حق اقدام براي طرح ادعا يا مقابله« :فرانسه. م.د.آ.ق 31ماده  .20

محسني، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ  آيين دادرسي مدني فرانسه، ترجمه و پژوهش حسن: »كند داده استع معين را تنها به اشخاصي كه توصيف ميفيا براي دفاع از يك ن
 .86، ص 1391اول، 

 .303، ص 1تهران، دراك، چاپ ششم،  جلد  آيين دادرسي مدني، ،1383 ،شمس، عبداهللا .21



از مصاديق مقررات و نظامات دولتي ...  العاده شركتصورتجلسات مجمع عمومي و فوق«: شودرويه ديوان نيز مشاهده مي
  22.»آيدنمي موضوع صالحيت هيأت عمومي ديوان به شمار

قانون فعلي ديوان كه گفته قوانين قبلي از  49وفق ماده  :ديوان 49 ماده لغو شدن استفساريه با لغو قانون بر اساس. 4
پس . يعني استفساريه جزء اصالحيه است. شده استشود؛ پس استفساريه نيز لغو هاي بعد لغو ميو اصالحيه 1360جمله قانون 

 .كنداستفساريه با اصالحيه فرق نميبايد نتيجه گرفت كه 

ديوان و طبق ماده  1360ي است بر قانونا حتي اگر قانون تفسير را يك قانون مستقل نيز در نظر بگيريم، باالخره اصالحيه
اگر ما به صالحيت اضافي بودن اين تفسير هم استناد كنيم صالحيت اضافي نيز نوعي اصالح . قانون ديوان نسخ شده است 49
  .شودون است كه با اين فرض پيش آمده ملغي ميقان
 حوزه مقررات و قوانين و اداري حقوق لحاظ به :قضايي و اداري عرف مصوبه نبودن حكم انتصاب به لحاظ. 5

 يك در شخص يك انتصاب امر ديگر سوي از. شوند منصوب مربوط هايسمت و هاپست در بايد اشخاص عمومي حقوق
 ابالغ كه است بديهي كامالً مطلب اين لذا و شودمي محسوب مصداقي و موردي اداري، اجرايي، امر يك صرفاً سمت

 ،41 ،42( مواد و) 19( ماده» 1« بند و اساسي قانون) 170 و 173( اصول مصاديق از نتيجه در و »مصوبه« مصاديق از انتصاب
 قضايي و اداري عرف لحاظ به هم و مقررات و قوانين لحاظ به هم و باشدنمي اداري عدالت ديوان قانون) 20 و 38 ،39 ،40
 مصوبه، جوهر ابالغ، يك مفاد و جوهر و شودنمي اطالق »دولتي مقررات و نظامات مصوبه،« اشخاص، انتصاب ابالغ به ،...و

  .باشدنمي...  و مقرره و قاعده وضع
 واژه از پس اداري، عدالت ديوان قانون) 19( ماده» 1« بند در: منطوق قانون مصوبه نبودن حكم انتصاب به لحاظ. 6
 »ساير« واژه از پس كه »دولتي مقررات و نظامات« هاي واژه مفهوم بودن روشن بر عالوه كه است آمده »ساير« واژه »نامهآيين«

 آيين« ماهيت و جنس از آن، از پس شده موارد ذكر كه دارد داللت روشني به) ساير واژه يعني( واژه اين اساساً است، آمده
 ماده» 1« بند مشمول اساساً و متفاوت است ماهيتي و موضوع انتصاب، ابالغ كه نيست ترديدي نيز منظر اين از و هستند »نامه

  .گيردنمي قرار) 19(
 تامين سازمان مديرعامل انتصاب ابالغ شود گفته اگر :قابل طرح نبودن تمام ابالغات انتصاب در هيات عمومي. 7

 قابل نيز انتصاب ابالغ ديگر مصاديق كه گفت بايد الجرم باشدمي اداري عدالت ديوان عمومي هيأت در ابطال قابل اجتماعي،
اي از چنين احكام انتصاب وجود دارد كه رسد موارد عديدهكه به نظر مي. است اداري عدالت ديوان عمومي هيأت ابطال

  .قابليت پيگيري دارند
 از مصاديقي و موارد در اداري عدالت ديوان عمومي هيأت :چنين ادعايي در هيات عمومي رويه نبودن طرح. 8

 به است بوده طرح قابل حدودي تا آنها مورد در بودن مصوبه شبهه حتي كه مواردي ابطال يا انتصاب ابالغ ابطال تقاضاي
 از را آن »نيست كلي و عام قواعد وضع متضمن و شده تنظيم مورد خصوص در« ابطال، تقاضاي موضوع كه اين استناد

                                                            
تهران، جنگل  وني،قانون ديوان عدالت اداري در نظم حقوقي كن ،1390 ،نجابت خواه، مرتضي: هيأت عمومي ديوان به نقل از  27/10/83مورخ  537دادنامه .  22

 163جاودانه، چاپ اول، ص 



 هيأت 20/10/1389 -247 شماره دادنامه نمونه عنوان به و است ندانسته اداري عدالت ديوان قانون) 19( ماده» 1« بند مصاديق
  .است ذكر قابل اداري عدالت ديوان عمومي محترم

 به عنايت با: دولتي نهادهاي و هادستگاه مرتبط با اجتماعي تحت عناوين تامين نبودن سازمان مشمول. 9
 چگونگي و 23كشوري خدمات مديريت قانون 113 ماده اصالح قانون موجب به اجتماعي تامين سازمان امناي هيأت كه اين

 به عضو نفر شش از 5/12/1388 مصوب درماني هاي بيمه و بازنشستگي هايصندوق و اجتماعي تامين سازمان مديريت تعيين
 خدمت پيشنهاد به عضو نفر سه و اجتماعي تامين و رفاه عالي شوراي تصويب و اجتماعي رفاه و كار تعاون وزير پيشنهاد

 به مربوط عناوين از يك هيچ مشمول شود،مي تشكيل) كارفرما و كارگر نمايندگان( يافته سازمان و متشكل گيرندگان
  .باشدنمي اداري عدالت ديوان صالحيت مشمول دولتي نهادهاي و هادستگاه

 كه دارد رسيدگي صالحيت مواردي در صرفاً ديوان عمومي هيأت: نبودن مصوبه افراد حقوق مصداق تضييع. 10
  .شود افراد حقوق تضييع به منجر دولتي مقامات تصميم يا و مصوبه

از اي اگر اين نگاه در صالحيت هيأت عمومي باب شود بخش عمده:  ميمخالفت با فلسفه تشكيل هيأت عمو. 11
هاي شعبه به همچنين بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه سرازير شدن پرونده. شوددعاوي شعب به هيات عمومي سراريز مي

اي يك بار دور هم هيات عمومي مخالف تشكيل فلسفه هيأت عمومي است زيرا اصل بر اين است كه قضات ماهرتر هفته
 . شود در جايي كه همه قضات هستندي با اين اتفاق دعاوي خرد وارد ميتر را اتخاذ كنند ولجمع شوند تا تصميمات مهم

اساساً صالحيت مراجع اختصاصي از جمله ديوان  :اختصاصي بودن صالحيت ديوان و لزوم تضييق صالحيت. 12
جاي دهيم پس اگر ما امري را نتوانيم در صالحيت ديوان . گيردصالحيتي استثنايي است و در حوزه صالحيت عام قرار مي

 . شود يعني صالحيت عام محاكم دادگستري مطرح مي 24قانون اساسي 159اصل 

فلذا اگرچه در دعاوي اداري، اصل بر صالحيت ديوان است اما بين محاكم دادگستري و ديوان عدالت اداري اصل بر 
 . صالحيت محاكم دادگستري است

                                                            
 است اجتماعي تأمين و رفاه وزارت زيرمجموعه مذكور سازمان«: گردد مي اصالح مذكور ماده انتهاي به زير عبارت الحاق با كشوري خدمات مديريت قانون .الف -113ماده . 23
  » .باشد مي پاسخگو ذيربط قانوني مراجع برابر در وزير و
  : شود مي تعيين زير شرح به اجتماعي تأمين سازمان هيأت امناء تركيب – ب
  . اجتماعي تأمين و رفاه عالي شوراي تصويب و اجتماعي تأمين و رفاه وزير پيشنهاد با نفر شش -1
  . گيرندگان خدمات نمايندگان از اجتماعي تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون) 17( ماده »الف« بند) 2( جزء مطابق باقيمانده، نفر سه -2

  . بود خواهد عشاير و روستاييان بيمه صندوق و درماني خدمات هاي بيمه بازنشستگي، و اجتماعي تأمين هاي صندوق كليه امناء هيأت حكم در مذكور، امناء هيأت
 تأمين و رفاه وزير حكم و تأييد و سازمان امناء هيأت پيشنهاد با قانون اين »ب« بند ذيل موضوع هاي بيمه و ها صندوق كليه و اجتماعي تأمين سازمان مديرعامل عزل و نصب -ج

 هاي بيمه و ها صندوق ها، سازمان عامل مديران وظايف انجام منظور به ماه شش مدت براي حداكثر ميتواند ضرورت درصورت اجتماعي تأمين و رفاه وزير. پذيرد مي انجام اجتماعي
  . نمايد منصوب سرپرست بند اين موضوع

  . است باقي خود قوت به اجتماعي تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون و اي بيمه و بازنشستگي هاي سازمان و ها صندوق همچنين و اجتماعي تأمين سازمان مقررات ساير -د
 عمل به درماني هاي بيمه و بازنشستگي هاي صندوق كليه براي رويه وحدت ايجاد براي را الزم قانوني اقدامات پنجم، برنامه درطول است مكلف اجتماعي تأمين و رفاه وزارت - هـ

  . آورد
 .باشد مي االجراء الزم ابالغ، تاريخ از قانون اين -و

 .است قانون حكم به منوط آنها صالحيت تعيين و ها دادگاه تشكيل. است دادگستري شكايات و تظلمات رسمي مرجع -  نهم و پنجاه و يكصد اصل .24



شأن ديوان عدالت اداري در كل، نظارت  :مينظارت قضايي شأن كل ديوان عدالت اداري نه هيات عمو. 13
قانون ديوان و تبصره آن  14ماده . قضايي بر اعمال دولت است و در اين خصوص تفاوتي ميان هيأت عمومي و شعبه نيست

ها هاي اداري نقض شود، دستگاهگويد اگر در رأي شعبه، اقدامات و تصميمات دستگاههم مؤيد همين موضوع است و مي
 . ر تصميمات بعدي نسبت به اين رأي توجه و در تصميمات بعدي نظر ديوان را تأمين كنندمكلفند د

هم مصوبه و هم ابالغيه با  رأياينكه با يك  :زمان مصوبه و ابالغيهعدم صالحيت هيات عمومي در ابطال هم. 14
پس . رجع رسيدگي كننده استهم باطل شده است قطعا خالف قانون است چون هر كدام از اين بخشها در صالحيت يك م

 . دو سنخ ابطال داشته باشد رأيتواند در يك هيات عمومي نمي

گيرد دعاوي متعدد را به موجب يك هم كه هنوز در ديوان مورد استناد قرار مي25نامة آيين دادرسي ديوان آيين 27مادة 
  . دادخواست منع كرده است

ديرعامل از جانب هيأت امناء و طي فرآيند تصويب جمعي و نه فردي، به لحاظ انتخاب م :مصوبه غير كلي و موري. 15
توانند بوده و رؤساي قوه قضائيه و ديوان مي 40كند و از اين رو مصداقي از اين واژه در ماده عنوان مصوبه بر آن صدق مي
أت امناي صندوق ترديد و در حالي كه اساساً در مورد مصوبه بودن ماهيت صورتجلسه هي. ابطال آن را درخواست نمايند

اي مقرره نيست و صورتجلسه نه به صرف اطالق اين عنوان كه به علت بحثي وجود ندارد اما نكته اينجاست كه هر مصوبه
 . موردي و غيركلي بودن، قابليت رسيدگي در هيأت عمومي ندارد

قابل 26از عنواني كه به آن داده شده نظر مصوباتي كه جنبه عام و كلي داشته و ناظر به اشخاص غيرمعين باشد، صرف
به بيان ديگر، اين عام، كلي، غيرشخصي و موضوعي بودن يك مصوبه است كه آن . رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است

نامه، كند نه عنوان آن و بدين لحاظ تعريف دقيق، حقوقي و خاص هر يك از عناوين مصوبه، آيينرا به مقره تبديل مي
  .منظور نيست مگر اينكه بخواهيم تفسير لفظي را جايگزين تفسير ماهوي و غايت محور نماييم. ..نامه و تصويب

هايي تخصصي شكل در كنار هيأت عمومي، كميسيون 1385از سال  :عدم توجه به نظر كميسيون تخصصي. 16
قبل از طرح و بررسي و صدور رأي ... ها نامههايي با موضوع اعالم تعارض آراي شعب با ابطال آييناند كه پروندهگرفته

هاي شود و اعضاي كميسيون، مديران ارشد يا كارشناسان سازمانها تقسيم ميبراساس موضوع مربوط بين اين كميسيون
ها ها، به اظهارنظر كارشناسي درخصوص هر يك از پروندهدولتي مرتبط با موضوع در جلسات هفتگي هر يك از كميسيون

. نمايندجه پس از يك يا چند جلسه مشورتي و كارشناسي نسبت به اتخاذ و اعالم نظريه كارشناسي اقدام ميدر نتي. پردازندمي
كننده براساس نظريه رسد و قضات شركتاين نظريه در صحن هيأت عمومي از سوي مخبر كميسيون به اطالع كليه حضار مي

هايي كه با داشتن اداره كل به همراه اداره كل هيأت كميسيون 27.»كنندكارشناسي و تخصصي اعالم شده صدور رأي مي

                                                            
 رسيدگي دادرسي يك ضمن آنها تمام بتواند به ديوان مگر آنكه كرد اقامه دادخواست يك موجب به تواننمي است مختلف آنها منشا و مبناي راكه متعدد شكايت -27 ماده .25

 ماده اين رعايت عدم درصورت .نمايند اقامه دادخواست يك موجب دارد به مختلف و منشا و مبناي موضوع را كه خود توانند شكايتمتعدد نمي اشخاص نمايد و همچنين
 .شودرد مي ديوان از طرف دادخواست

 .63تهران، ميزان، چاپ اول، ص  ،1حقوق اداري  ،1385 ،محمدجواد رضايي زاده، .26
  edalat.ir-http://divan            :  در» ديوان عدالت اداري در يك نگاه«معاونت آموزشي و پژوهشي ديوان،  .27



قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب  211و در بند ل ماده  28عمومي زيرمجموعه معاونت امور هيأت عمومي بوده
ش هاي تخصصي و افزاي تقويت كميسيونديوان عدالت اداري مكلف است از طرق «: نيز مورد تأييد قرار گرفته 15/10/1389

- به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پرونده تعداد مشاوران و كارشناسان ضمن اشراف

  . »ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم نمايد
الملل صندوق تأمين اجتماعي، كميسيون تخصصي در موضوع دادنامه حاضر نيز وفق ادعاي روابط عمومي و امور بين

نامه، نظامات و اكثريت مطلق آراء، اعالم نظر كرده كه ابالغ انتصاب مديرعامل صندوق از جمله آيينهيأت عمومي با 
قابل رسيدگي در هيأت عمومي باشد ضمن آنكه نظر هيأت امنا به عنوان پيشنهاد  19ماده  1مقررات دولتي نيست تا مطابق بند 

 29.بوده و ابطال پيشنهاد در صالحيت هيأت عمومي نيست

   

  اختالف در جهات ابطال مصوبه توسط ديوان عدالت اداري.ب

  توسط ديوان عدالت اداري» جهات ابطال مصوبه«استدالل موافقين 

 و رفاه جامع نظام ساختار قانون 17 ماده اساس بر :اجتماعي تامين و رفاه جامع نظام ساختار نداشتن مدرك مرتبط مد نظر قانون. 1
 ذي اجرايي هايدستگاه كليه هاياساسنامه اصالح و بررسي به نسبت كه شد موظف 30اجتماعي تامين و رفاه وزارت 1383 مصوب اجتماعي تامين

                                                            
 http://divan-edalat.ir:                                                در ديوان عدالت ادارينمودار سازماني : ك.ر .28

 .1، ص "خبر آخر"، ذيل عنوان 10/5/1391شنبه ، سه 1591دوره جديد، شماره پياپي  666، شرق، سال نهم، شماره ...ادعاي نقض حكم عليه .29
 كليه هاي اساسنامه اصالح و بررسي به نسبت قانون اين تصويب تاريخ از سال يك مدت ظرف حداكثر است مكلف اجتماعي تأمين و رفاه وزارت -17 ماده  .30

 دستگاههائي ساير و نظام) كشور نجات و امداد جامع طرح چارچوب در ( امدادي و حمايتي اي، بيمه قلمروهاي در فعال عمومي و دولتي نهادهاي و صندوقها اجرايي، دستگاههاي
 عمومي اعتبارات از استفاده برساند، وزيران هيأت تصويب به اجتماعي تأمين و رفاه عالي شوراي تأييد از پس را مراتب و اقدام است، نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه

 كه پذيرد صورت ترتيبي به بايد باشد، مي الذكر فوق نهادهاي اركان به مربوط كه ها اساسنامه از بخش آن اصالح. بود خواهد مجاز جديد مصوب نهادهاي و صندوقها دستگاهها، براي
  :باشد زير صورت به آنها اركان كلي تركيب

  :زير شرايط با امناء هيأت يا و مجمع يا شورا - الف 
  .شد خواهند انتخاب وزيران هيأت تصويب و اجتماعي تأمين و رفاه عالي شوراي تأييد و اجتماعي تأمين و رفاه وزير پيشنهاد با اعضاء يك عالوه به نصف - 1
 خواهند تعيين رسد، مي وزيران هيأت تصويب به كه اي نامه آئين براساس آنها »يافته سازمان و متشكل گيرندگان خدمت « توسط پوشش تحت افراد تعداد تناسب به اعضاء مابقي - 2

 و اجتماعي تأمين و رفاه عالي شوراي تأييد و اجتماعي تأمين و رفاه وزير پيشنهاد به مزبور اعضاي آنها، گيري شكل زمان تا و موصوف رسمي هاي تشكل وجود عدم درصورت و شد
  .شد خواهند انتخاب وزيران هيأت تصويب

 دستگاهها يا دستگاه آن مقامات يا مقام باالترين طرف از دونفر باشد، الزم اي بيمه خاص صندوق مجتمعاً يا منفرداً اجرائي دستگاه چند يا يك كاركنان براي كه مواردي در - تبصره 
  .كرد خواهند شركت امناء هيأت يا مجمع يا شورا جلسات در ناظر عنوان به
 صورت به سال چهار مدت براي مربوطه امناء هيأت يا و مجمع يا شورا سوي از كه باشد مي نياز مورد  مختلف تجارب و تخصص داراي نفر هفت يا پنج از مركب: مديره هيأت - ب

  .نمود خواهند تعيين مديره هيأت رئيس عنوان به را نفر يك خود ميان از و بوده بالمانع آنها مجدد انتخاب و شد خواهند انتخاب) اجرايي مسؤوليت پذيرش بدون ( موظف
 انتخاب و شد خواهد انتخاب چهارسال مدت براي مربوطه امناء هيأت يا مجمع يا شورا تصويب و مديره هيأت پيشنهاد به كه مديره هيأت و مجمع از خارج فردي: مديرعامل - ج

  .باشد مي بالمانع وي مجدد
 شد خواهند انتخاب سال چهار مدت براي مربوطه امناء هيأت يا و مجمع يا شورا سوي از كه باشد مي نياز مورد مختلف تجارب و ها تخصص داراي نفر سه از مركب: نظارت هيأت - د 
  ).نمود خواهد ارائه اظهارنظر و بررسي جهت نظارت هيأت به را خود گزارش كه بوده حسابرسي سازمان عهده به قانوني بازرس وظايف  . (باشد مي بالمانع آنها مجدد انتخاب و



-مي شده ياد نهادهاي اركان به مربوط كه هااساسنامه از بخش آن اصالح« كه داردمي مقرر ماده اين. كند اقدام اجتماعي تامين سازمان جمله از ربط

 ماده 1 تبصره. شمارد مي اركان از يكي را عامل مدير ماده همين »باشد زير صورت به آنها اركان كلي تركيب كه پذيرد صورت ترتيبي به بايد باشد،
 در تخصصي كار سابقه سال پنج با و است ارشد كارشناسي مدرك حداقل داشتن فوق، اركان سطوح كليه در عضويت شرط« كه داردمي مقرر 17

 سمت شرايط احراز تاييد از پس مزبور افراد انتصاب و بود خواهد پزشكي گروه و انفورماتيك اقتصاد، مالي، بيمه، حسابداري، مديريت، هايرشته
 مذكور 17 ماده حكم وضوح به است، حقوق كه ... آقاي تحصيلي رشته به توجه با ».باشدمي نافذ كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان سوي از

 . ندارد مذكور هايرشته در مديريتي سابقه هيچ نامبرده كه اين مضافاً .است شده نقض

شرط عضويت در كليه «دارد كه گزار نبوده است، چون قانون بيان مي در خصوص رشته تخصصي بايد اذعان كرد كه بحث تجربه مد نظر قانون
هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، در رشتهسال سابقه كار تخصصي  5سطوح اركان داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا 

درباره رشته مديريت نيز بايد گفت كه سابقه تخصصي در . آيندهاي دانشگاهي به حساب مياست و اينها قطعاً رشته» انفورماتيك و گروه پزشكي
صحيح در مورد اين بخش پرونده اين  رأيولي به نظر . ن ارائه دادتوان چنين تفسيري از اين واژگاگزار نبوده و نمي امور مديريتي قطعاً منظور قانون

باشد، يعني به واقع هر دو هاي مذكور ميهم ناظر به رشته تحصيلي مرتبط است و هم شامل سابقه كار تخصصي در رشته 17 ماده 1 باشد كه تبصره
  :هر يك مانع انتصاب است، زيرابراي تصدي پست مذكور موضوعيت داشته و فقدان ) رشته و سابقه كار(موضوع 

  . گذار با بكار بردن حرف ربط، نظر به هر دو داشته است قانون -اوالً 

آمد به مفهوم مدرك تحصيلي است در غير اين صورت الزم مي» ...هايسابقه كار تخصصي در رشته«در عبارت » رشته«كلمه بكار رفته  -ثانياً
  . استفاده نمايد» زمينه«كه از كلمه 

  .گذار خواسته است به جهت اهميت پست مذكور، زمينه كاري فرد مرتبط با رشته تحصيلي شرط انتصاب پست مذكور باشد قانون -الثاًث

 نظام ساختار بر اساس قانون: اجتماعي تامين و رفاه جامع نظام ساختار نداشتن استعالمات مد نظر قانون. 2
جمهور مورد تائيد قرار  رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه توسط معاونتاجتماعي مدير عامل بايد  تامين و رفاه جامع
 صورت ... آقاي براي شرايط احراز تائيد در جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت از استعالمي ولي. گيرد
 .است نگرفته

توانست وارد شود و صالحيت نيز ميهيات عمومي ديوان از باب عدم : خروج هيأت امنا صندوق از صالحيت. 3
توانسته پيشنهاد تعيين مدير عامل را بدهد و با انتخاب كردن آن از استدالل آن هم اينست كه هيأت امنا صندوق فقط مي

 .اش خارج شده استصالحيت

                                                                                                                                                                                                
 اقتصاد، مالي، بيمه، حسابداري، مديريت، هاي رشته در تخصصي كار سابقه سال پنج با ارشد كارشناسي مدرك حداقل داشتن فوق، اركان سطوح كليه در عضويت شرط - 1 تبصره 

  .باشد مي نافذ كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان سوي از سمت شرايط احراز تأييد از پس مزبور افراد انتصاب و بود خواهد پزشكي گروه و انفورماتيك
 يا مربوطه وزراء از نظام، امدادي و حمايتي اي، بيمه هاي حوزه در فعال نهادهاي و صندوقها عمومي، و دولتي اجرايي دستگاههاي به مربوط اختيارات و مسؤوليتها كليه - 2 تبصره 

 كميسيونهاي و موصوف نهادهاي امناء هيأتهاي و مجامع شوراها، رياست يا و عضويت شامل امر اين. گردد مي تفويض اجتماعي تأمين و رفاه وزير به و سلب آنها مسؤول مقام باالترين
 .باشد مي نيز مرتبط المللي بين مجامع و فرابخشي عالي شوراهاي دولت، اصلي و فرعي



قانون  19ماده  1د اختيارات قانوني در ذيل بن از سوءاستفاده درباره: امنا از اختيارات قانوني هيأت سوءاستفاده. 4
تصميم هيأت . كندديوان اشاراتي صورت گرفته است و چيزي شبيه جهت نامشروع در حقوق خصوصي را به ذهن متبادر مي

  . گيري مغاير با هدف مقنن از اعطاي چنين صالحيتي به هيأت بوده استامنا با جهت
 در قاضي 31 1390 مصوب »قضات رفتار بر نظارت قانون« 39 ماده :معلق از خدمت بودن مدير عامل منصوب. 5

 نيز 32 1372 مصوب »اداري تخلفات به رسيدگي قانون«  13 ماده. كندمي تعليق رسيدگي تا را عمدي جرم ارتكاب مظان
سازمان  تشكيل قانون« 9 ماده همچنين. داند مي تعليق قابل شود،مي ارجاع رسيدگي هايهيأت به شانپرونده كه را كارمنداني
 حق ربط ذي مقامات و دهدمي را كارمندان برخي موقت تعليق درخواست اجازه بازرسي هيأت يا بازرس به33 »بازرسي
 در وي كه كرد قبول توانمي شد، تعليق كار از قوه يك در قاضي يك وقتي آيا. ورزند خودداري درخواست قبول از ندارند
 بگيرد؟ اختيار در را اجتماعي تامين صندوق عامل مدير اهميت به سمتي ديگر قوه

 و حقوق تمام سوم يك از تعليق ايام در شده تعليق قاضي«  آن اساس بر 17/7/1390 مصوب قضات رفتار بر نظارت قانون 42 ماده به توجه با
 به مشخص، مزاياي و حقوق تعيين با قاضي تعليق كه گفت بايد ».است آن مابقي دريافت مستحق تعقيب، منع يا برائت صورت در و برخوردار مزايا
 يك و شود اداري كار حتي كاري، به مشغول تواندنمي ولي است قضاييه قوه با استخدامي رابطه داراي چند هر تعليق، مدت در او كه معناست اين
-مي صالح دادگاه در رسيدگي نتيجه به وابسته كامالً او كاري وضعيت و شودمي پرداخت او به زندگي گذران براي وي مزاياي و حقوق از سوم

-مي دريافت را تعليق دوران مزاياي و حقوق مابقي هم و گرددمي باز سابق كار به هم نمايد، حاصل برائت شده، وارد اتهام از كه صورتي در: باشد

 يا و تعقيب« مذكور قانون) 43( ماده براساس كه اين ضمن. شد خواهد برخورد او با دادگاه حكم اساس بر شود، محكوم كه صورتي در و كند
 در تغيير گونه هر يا و اداري كار به معلق قاضي گماردن واقع، در. »نيست انتظامي محكوميت و تعقيب مانع يك، هر عدم يا و كيفري محكوميت
لذا اعمال و جاري نمودن . است قانون خالف امري و داشته تعارض او تعليق با دوران اين در...) و ماموريت انتقال، جمله از(  او استخدامي وضعيت

                                                            
 سمت از وي تعليق باشد، داشته اتهام توجه بر داللت قرائن، و داليل چنانچه و بررسي را موضوع دادستان گيرد، قرار عمدي جرم ارتكاب مظان در قاضي هرگاه ـ39 ماده .31

 .نمايد مي اتخاذ مقتضي تصميم داليل، به رسيدگي از پس مذكور دادگاه. كند مي تقاضا عالي دادگاه از آن، اجراي و صالح ذي مرجع توسط قطعي رأي صدور تا را قضائي
 1 ماده 1 تبصره موضوع هاي دستگاه ساير و دولتي مستقل هاي سازمان مقام باالترين ، اسالمي شوراي مجلس رييس وزير، تفويض صورت در آنان معاونان يا وزرا - 13 ماده .32
 رسيدگي هاي هيات به آنان پرونده كه را كارمنداني توانند مي آنان معاونان و تحقيقاتي و عالي آموزش مستقل مراكز و ها دانشگاه روساي و استانداران ، تهران شهردار ، قانون اين

  . نمايند خدمت به آماده ماه سه مدت به حداكثر را شود مي يا شده ارجاع
  . شد خواهد رفتار كشوري استخدام قانون مفاد اساس بر ، است نشده بيني پيش آنها استخدامي مقررات در خدمت به آمادگي كه موسساتي مورد در  -1 تبصره
 مزاياي و حقوق آخرين اساس بر خدمت به آمادگي دوران مشابه عناوين يا شغل مزاياي يا شغل العاده فوق نمايد حاصل برائت هياتها در رسيدگي از پس كارمند چنانچه -2 تبصره
  . شود مي پرداخت دوران اين از قبل

 كه صورتي در و نمايند، اتخاذ را الزم تصميم و كنند رسيدگي كارمندان اتهامي پرونده به خدمت، به آمادگي مدت در مكلفند اداري تخلفات به رسيدگي بدوي هياتهاي -3 تبصره
 موظف نظر تجديد هيات و بود خواهد تمديد قابل ديگر ماه سه براي خدمت به آمادگي مدت شود ارجاع نظر تجديد هيات به پژوهشي رسيدگي جهت پرونده مذكور مدت در

 .گردد مي لغو خدمت به آمادگي حكم رسيدگي هياتهاي قطعي حكم صدور با حال هر در. نمايد صادر را الزم راي كرده رسيدگي پرونده به مزبور مدت پايان تا حداكثر است
 كاركنان از نفر چند يا يك تعليق بازرسي، مشمول دستگاه در امور جريان حسن يا و بازرسي انجام حسن براي و بازرسي ضمن در بازرسي، هيأت يا و بازرسي چنانچه - 9 ماده .33
 مربوط دستگاه رئيس يا وزير. دهند اطالع مربوط دستگاه رئيس يا وزير به سازمان طريق از را تعليق درخواست علل، و جهات ذكر با بايد دهند، تشخيص ضروري بازرسي پايان تا را

   .كند خودداري تقاضا انجام از است، غيركافي داليل يا و نيست مدلل درخواست كه اين عذر به تواند نمي و نمايد اقدام كارمند آن تعليق به نسبت روز ده مدت ظرف است موظف
 خواهد اسالمي مجازات قانون) 576(ماده مفاد مشمول دادگاه، در موجه غير استنكاف احراز و رسيدگي از پس و مراتب اعالم با سازمان مذكور پيشنهادهاي اجراي عدم صورت در
 .بود



چرا كه در صورت محكوميت، وي در اين مدت . تواند صحيح باشدهرگونه حكم يا حالتي به نحوي كه وي را در حال خدمت تلقي نمايد نمي
  . اصوالً مستخدم دولت نبوده تا بتوان براي مثال او را مأمور يا منتقل نمود

هاي انتظامي محسوب شده و ل وضعيت استخدامي قاضي از قضاوت به وضعيت اداري در زمره مجازاتلذكر تبدياقانون فوق 13براساس ماده 
  .نيازمند طي مراحل رسيدگي در دادگاه عالي انتظامي قضات است

لسفه وضع خالف ف34باشد، رغم اينكه فاقد مبناي قانوني صريح ميبنابراين تغيير وضعيت كارمندان و از جمله قضات همچون مأمور شدن علي
چراكه تعليق در قوانين اداري از جمله قانون رسيدگي به تخلفات اداري و قانون نظارت بر رفتار قضات صرفاً يك مجازات . اين اقدام احتياطي است

ذاته يك ين تعليق فيبنابرا. گيرد صورت مي 35موقت و به بيان بهتر نوعي تأمين تا زمان صدور حكم نهايي است كه به منظور پاسداري از منافع اداره 
توان اذعان داشت كه هرگونه تغيير يا تبديل از اين رو بدون نياز به تصريح قانوني نيز مي. مجازات مستقل اداري نبوده و با انفصال موقت تفاوت دارد

- د معلق بتواند در سمت يا پستچون اگر كارمن. وضعيت در دوران تعليق، خالف چرايي وضع نهاد تعليق از خدمت و به نوعي دور زدن قانون است

در  1333همچنين استناد نمايندگان به قانون اصول تشكيالت دادگستري مصوب . نمايدهاي ديگري مشغول به كار شود تعليق كردن بيهوده جلوه مي
ماده  2و عدم نسخ آن، تبصره  چه اينكه فارغ از ترديد در برقراري اين قانون. نمايدخصوص پرداخت حقوق ايام تعليق در صورت برائت عجيب مي

هاي رسيدگي به تخلفات كارمنداني كه براساس حكم قضايي و يا هيأت«: دارددر اين موضوع در دسترس بوده كه اشعار مي 36قانون مديريت 122
 . »واهند نموداداري از اتهام مربوطه برائت حاصل نمايند، حقوق و مزاياي مستمر مربوطه را براي مدت آمادگي به خدمت دريافت خ

 صندوق اساسنامه) 8( ماده »ت« بند در :كشوري خدمات مديريت تائيد مجدد شرايط مدير عامل در قانون. 6
و  است الزم 37كشوري خدمات مديريت قانون) 74( ماده رعايت صندوق عامل مدير مزاياي و حقوق تعيين در كه شده تاكيد

                                                            
تهران، جنگل جاودانه،  حقوق اداري ايران، ،1389  ،الدينمدني، سيد جالل: ك.ر. داندنمي) يكي از حاالت استخدامي(بازنشستگي جهت نظر مخالف كه تعليق را مانع  .34

 .155، ص 2چاپ اول، جلد 
 .258تهران، توس، چاپ هفتم،  ص  حقوق اداري ايران، ،1383 ،حمد، عبدالحميدلابوا .35
  :آيند در مي بود خواهد سال يك حداكثر آن مدت كه خدمت، به آماده صورت به زير حاالت در اجرائي دستگاههاي رسمي كارمندان - 122 ماده .36

  .ربط ذي اجرائي دستگاه انحالل -1
  . كارمندان سازماني پست حذف -2
  .حقوق بدون مرخصي يا مأموريت اتمام از بعد سازماني پست نبود -3
  . باشند شده خدمت به آماده يا معلق خدمت از قضائي مراجع يا اداري تخلفات به رسيدگي هيأت در مذكور مراجع تصميم براساس كه كارمنداني -4

 در خدمت به آماده كارمندان ديگر اجرائي دستگاههاي در اشتغال عدم صورت در و شد خواهد پرداخت ثابت حقوق مزبور كارمندان به خدمت، به آمادگي دوران در - 1 تبصره
 شده ذخيره مرخصيهاي وجوه و خدمت سابقه سال هر ازاء به مستمر مزاياي و حقوق نيم و ماه يك دريافت با صورت غيراين در و بازنشسته بازنشستگي، شرايط بودن دارا صورت
  . شد خواهند بازخريد
 مدت براي را مستمرمربوط مزاياي و حقوق نمايند، حاصل برائت مربوط ازاتهام اداري تخلفات به رسيدگي  هيأتهاي يا و  قضائي مراجع حكم براساس كه كارمنداني - 2تبصره

 .نمود خواهند دريافت خدمت به آمادگي
 و كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان رئيس عضويت با دستمزد و حقوق شوراي اجرائي، دستگاههاي كارمندان مزاياي و حقوق تعيين در هماهنگي منظور به -74 ماده .37

 مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اجتماعي كميسيونهاي از نماينده نفر دو مجموعاً و ربط ذي دستگاه رئيس و وزيران هيأت انتخاب به وزراء از نفر ودو دارايي و وزيراموراقتصادي
 قانوني مراجع در تصميم اتخاذ از قبل مكلفند نباشند يا باشند قانون اين مقررات مشمول كه اين از اعم اجرائي دستگاههاي كليه شود، مي تشكيل) ناظر عنوان به(اسالمي شوراي

 از پس شورا تصميمات و مصوبات. كنند كسب را مذكور شوراي موافقت جديد پرداخت نوع هر يا و خود كارمندان مزاياي و حقوق مقررات و مباني تغيير يا و تعيين براي ربط ذي
  .بود خواهد سازمان عهده به دستمزد و  حقوق شوراي دبيرخانه وظايف .است اجراء قابل جمهور رئيس تأييد



 38كشوري خدمات مديريت قانون) 53و 54( ماده در مقرر شرايط رعايت صندوق عامل مدير انتخاب در كه اندگرفته نتيجه
 .است الزم) كارمندان ارتقاي و انتصاب در تخصصي و تجربي تحصيلي، شرايط رعايت لزوم بر مبني(

قانون  53رسد ماده به نظر مي :عدم جواز حقوقي در خروج سازمان تامين اجتماعي از قانون مديريت. 7
ساالري در حقوق اداري ايران است كه فارغ از بحث در خصوص تسري يا اي عام جهت استقرار نظام شايستهمديريت ماده

اي مطمح بايست در بحث مديريت حرفهعدم تسري قانوني آن به نهادهاي عمومي غيردولتي و از جمله تأمين اجتماعي، مي
م و كليدي چون مديرعاملي صندوق تأمين اجتماعي، نظر قرار گيرد و اينكه در چنين سطحي بحث شود كه در پستي مه

در حالي كه، اين ماده به زيبايي انتصاب و ارتقاء . الزامي در جهت رعايت آن وجود ندارد، زيبنده نظام حقوقي ايران نيست
ي و احراز شايستگ. 3شرايط تجربي؛ . 2شرايط تحصيلي؛ . 1: شغلي كارمندان را به رعايت سه شرط رهنمون ساخته است

 .عملكرد موفق در مشاغل قبلي

  

  توسط ديوان عدالت اداري» جهات ابطال مصوبه«استدالل مخالفين 

 تامين و رفاه جامع نظام ساختار قانون) 17( ماده تبصره يك: مالك بودن سابقه مديريتي نه رشته مديريت. 1
 5 داشتن ديگر و ارشد كارشناسي مدرك داشتن يكي .دارد اشاره افراد انتصاب جهت شرط دو به 1383 اجتماعي مصوب

 سو يك از است، فراهم فوق گانه دو شرايط ... آقاي مورد در مديريت، جمله از ها رشته برخي در تخصصي كار سابقه سال
 همچون، هايسمت در مديريتي سابقه سال بيست از بيش داراي ديگر سوي از و باشدمي دكتري مدرك داراي ايشان

 با مبارزه مركزي ستاد رئيس و جمهور رئيس ويژه نماينده« و كشور كل دادستان معاون تهران، انقالب و عمومي دادستان
ها، سابقه كار سري از رشتهفلذا در مورد شرايط مديرعامل در قانون گفته شده است در يك. باشندمي »ارز و كاال قاچاق

يك نفر ممكن . ربطي به كارشناسي ارشد داشته باشدوقت نگفته نشده است كه اين تخصص عملي تخصصي باشد و هيچ
است كارشناسي ارشد فلسفه داشته باشد ولي در امور بيمه هم تخصص داشته باشد كه از اين موارد در ايران به وفور وجود 

ابقه كار ها، پس چرا ستوانست بگويد كارشناسي ارشد اين رشتهاگر منظور كارشناسي ارشد مرتبط بود خيلي راحت مي. دارد
  هاي تحصيلي و كار تخصصي جدا شده است؟ تخصصي در قانون آورده شده است؟ و چرا بين رشته

- تواند ادعا كند كه رشته فقط رشته تحصيلي مد نظر مقنن بوده است، پس ميهاي شغلي نيز داريم، كسي نمياي رشتهدر مشاغل مديريت حرفه

  . ا از اين دست موارد استتوانيم بگوييم رشته شغلي كسي مديريت بيمه ي

همين االن در موضوع  :هاي تامين اجتماعي رويه ديوان در عدم صالحيت هيات عمومي درباره پرونده. 2
هايي در ديوان داريم كه سه چهار سال از آن گذشته و نوبت رسيدگي به آن نرسيده ولي جالب است تأمين اجتماعي پرونده

.  گرددماه دو رأي هيأت عمومي، با فوريت عجيبي صادر و ابالغ مي 4ز درخصوص يك موضوع شخصي، ظرف كمتر ا

                                                                                                                                                                                                
 .نمايند اخذ را شورا اين موافق نظر گيري تصميم هرگونه از قبل موظفند دارند، پرداخت مقررات تنظيم اختيار كه مراجعي ساير و وزيران هيأت - تبصره

 .گيرد صورت آنان قبلي مشاغل در موفق عملكرد و شايستگي احراز از پس و الزم تجربي و تحصيلي شرايط رعايت با بايد كارمندان شغلي ارتقاء و انتصاب - 53 ماده .38



و همين موضوع مطرح شده  ... آقايان . ديوان در مورد دو مدير عامل قبلي همين سازمان تأمين اجتماعي شكايت كرده بود
  . موضوع در صالحيتش نيستهمين سازمان كه هيأت عمومي رأي داد اين . را ندارند 17بود كه ايشان شرايط قانوني ماده 

 و مديريت توسعه معاون :طي شدن مسير قانوني نصب از طريق امضاي صورتجلسه پيشنهاد مدير عامل. 3
 از پيوست صورتجلسه موجب به و بوده اجتماعي تامين سازمان امناي هيأت اعضاي از خود جمهور رئيس انساني سرمايه
 .پس مسير قانوني انتصاب طي شده است .اندبوده مذكور انتصاب دهندگان پيشنهاد

 قانون 117ماده  موجب به :كشوري خدمات خارج بودن سازمان تامين اجتماعي از شمول قانون مديريت. 4
 مقررات شمول از  )اجتماعي تامين صندوق جمله از( دولتي غير عمومي موسسات و نهادها 39كشوري  خدمات مديريت
 مديريت قانون) 74( ماده رعايت لزوم بر صندوق اساسنامه) 8( ماده »ت« بند تصريح علت و باشندمي خارج مذكور قانون

 كه اين از اعم( اجرايي دستگاههاي كليه به آن شمول بر مذكور قانون) 74( ماده خود تصريح و تاكيد كشوري خدمات
 هيچ مذكور قانون) 53 و 54( مواد كه حالي در. باشد استمي) نباشند يا باشند كشوري خدمات مديريت قانون مشمول
 .ندارند كشوري خدمات مديريت قانون مشمول غير دستگاههاي بر آنها شمول بر مبني مذكور ماده به شبيه داللتي

قانون مديريت، به جهت صراحت اين ماده در الزامي بودن  74اساسنامه صندوق به رعايت مواد  18تصريح بند ت ماده 
هاي اجرايي، به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه«: اجرايي است هايبه كليه دستگاه 74ماده 

هاي اجرايي اعم از اينكه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند كليه دستگاه. شودتشكيل مي... شوراي حقوق و دستمزد
موافقت شوراي مذكور ... رات حقوق و مزاياي كارمندان خودبراي تعيين و يا تغيير مباني و مقر... مكلفند قبل از اتخاذ تصميم

معهذا به نظر . بدين جهت بند ت مستمسكي براي شمول قانون مديريت به سازمان تأمين اجتماعي نيست. »...را كسب كنند
 .رسد قانون مديريت، مبناي قانوني عدم صالحيت فرد موصوف به مديرعاملي صندوق نباشدمي

 مصونيت سلب معناي به صرفاً مواردي چنين در قضات تعليق: خدمتي از ديگر قوا نتيجه تعليق نيست رابطه قطع. 5
 قضات رفتار بر نظارت قانون) 42( ماده در جهت همين به كشور قضايي نظام با آنان خدمتي رابطه قطع نه باشدمي قضايي
 اتهام از قاضي چنانچه طرفي از. گردد پرداخت آنان حقوق سوم يك شوندمي معلق كه قضاتي به شده اعالم 1390 مصوب
 معلق، قاضي خدمتي رابطه اگر لذا. شد خواهد پرداخت وي به تعليق دوران مزاياي و حقوق كليه نمايد حاصل برائت منتسبه
 .نبود موجه تعليق ايام حقوق پرداخت شد مي تلقي شده قطع

 به عنايت با لذا. نمودندمي تمديد را ايشان ماموريت بايستنمي قضاييه قوه محترم رياست بودند شده منفك قضاييه قوه از ايشان در ضمن اگر
 فاقد نيز حيث اين از مطروحه شكايت باشدنمي اجرايي و اداري خدمات كليه از تعليق معناي به قضايي سمت از تعليق كه اين به نظر و مذكور نكات
  .باشدمي قانوني مبناي و توجيه

  

                                                            
 نهادهاي اطالعات، وزارت شوند، مي اداره رهبري معظم مقام مستقيم زيرنظر كه سازمانهايي و تشكيالت و مؤسسات نهادها، استثناء به اجرائي دستگاههاي كليه - 117 ماده .39

 و نظام مصلحت تشخيص مجمع نگهبان، شوراي محاسبات، ديوان مستشاري هيأتهاي قضات، و علمي هيأت اعضاء دارند، تطبيق) 3(ماده در مذكور تعريف با كه غيردولتي عمومي
 .شود مي عمل رهبري معظم مقام نظر مطابق انتظامي و نظامي نيروهاي خصوص در و شوند مي قانون اين مقررات مشمول رهبري خبرگان مجلس



  »تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق توسط هيات دولت«اصالحيه 

آن  3و  2هاي اساسنامه اضافه شده كه تبصره 14به تصويب هيأت وزيران رسيد سه تبصره به ماده  11/5/1391اي كه در به موجب اصالحيه
 - 2. داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد -1: شرايط انتصاب مديرعامل به شرح زير است«: در تبصره دو الحاقي آمده. موردنظر ماست

الذكر دو كه در مقايسه با تبصره مار» داشتن پنج سال سابقه كار تخصصي در امور مديريتي يا اقتصادي يا مالي يا حسابداري يا انفورماتيك يا پزشكي
در واقع . ها حذف كرده استرا از رشته "بيمه"دوم اينكه . ر دادهتغيي "امور"مذكور در قانون ساختار را به  "هايرشته"يكي اينكه واژه : تغيير نموده

در قانون ارتباطي با مدرك كارشناسي ارشد ندارد و صرفاً  "هايرشته"واژه «، تفسير خود مبني بر اينكه "امور"به  "رشته"هيأت دولت با تبديل 
نامه و در رسد اين مهم، تضييق قانون در تصويببه نظر مي "بيمه"د حذف اما در مور. االجرا نمودرا الزم» معرّف موضوعات سابقه مديريتي است

الحاقي توضيح  3را از طريق تبصره  2مذكور در تبصره  "امور مديريتي"همچنين دولت در تبيين بيشتر تفسير خود . مغايرت با قانون ساختار باشد
  : داده و اقسام موضوعات مديريتي را احصاء كرده است

  : موارد زير خواهد بود 40امور مديريتي شاملمنظور از «

  . هاي اجراييتراز آنها در دستگاه مديريت دولتي شامل وزراء، معاونين و مشاورين و مديران كل و هم -1

و هاي فعال در حوزه بازرگاني و صنعتي هاي دولتي و شركتمديريت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت -2
  . تجارت پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس

هاي مراكز استان و معاونين ها و دادستانمديريت حقوقي و قضايي شامل معاونين و مديران ستادي قوه قضاييه و رؤساي كل دادگستري -3
  . هاي اجرايي در سطح معاونين وزيرحقوقي دستگاه

  . »...ها و مراكز آموزش عالي، دانشكدههاها از جمله رؤساي دانشگاهساير مديريت -4

  

  »تبديل سازمان تامين اجتماعي به صندوق توسط هيات دولت«ايرادات وارده بر اصالحيه 

رغم تغيير نام صندوق، به هرحال، انتصاب مذكور باطل شده و در صورت اصرار دولت بر با توجه به اصالح اساسنامه پس از صدور دادنامه، علي. 1
  . ابقاي فرد موصوف روند شكلي انتصاب مجدداً بايد طي شود

صالحيه اي اساسنامه صندوق كه در حال حاضر تبديل به سازمان شده، انامهبا توجه به استقرار تفسير دولت در اصالح اساسنامه و ماهيت تصويب. 2
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 اينكه ده نماينده مجلس با كما. و قضات ديوان قابل اصالح يا ابطال است 42اداري به جهت تفاوت تفسير دولت با تفسير احتمالي رئيس مجلس
  43.انداي به رئيس مجلس خواستار اعمال نظارت وي بر اصالحيه شدهنگارش نامه

  44.باشدبه رغم ارزيابي اصالح اساسنامه در قالب روند قانوني، اين مهم به نوعي سالبه به انتفاي موضوع نمودن دادنامه مي. 3

طالح اجراي دادنامه، مسير طي شده با اصول از زمان واگذاري وظيفه نظارتي مجلس به ديوان عدالت اداري تا زمان به اص .4
اينكه نمايندگان مجلس به جاي پيگيري و اعمال نظارت بر حسن اجراي قانون از . حاكم بر قواعد حقوقي مغايرت دارد

  . نهند قابل پذيرش نيستسوي دولت، اين وظيفه را به دوش ديوان مي
 مدير براي شده تصريح شرايط احراز مرجع اجتماعي تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون 17 ماده 1 تبصره موجب به .5

 عامل مدير شرايط احراز دولت مصوبه 14 ماده 2 تبصره موجب به كه حالي در است ريزي برنامه و مديريت سازمان عامل،
 شوراي رئيس نهايي تاييد و جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت با 3 و 2 هاي تبصره موضوع منتخب
 بر عالوه كه است نموده قانون توسعه نيز امر اين كه دولت در. بود خواهد جمهور رئيس يعني اجتماعي تامين و رفاه عالي

 .است اساسي قانون 85 اصل مغاير اجتماعي تأمين و رفاه جامع نظام ساختار قانون 17 ماده 1 تبصره با مغايرت

 مبنايس اسا و است اساسي قانون 85 اصل مغاير است نرسيده نگهبان شوراي تأييد به اينكه دليل به اوالً شده منتشر اصالحيه .6
 .است اسالمي شوراي مجلس مصوب قوانين مغاير متعدد موارد در ثانياً ندارد قانوني

  
  
  
  
  گيري نتيجه

  درباره اختالف در حدود صالحيت شعبه و هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تقريبا هر دو طرف دعوي . مطاع و مستدل را برگزيد رأياكنون بايد  رأيبعد از بيان استدالالت مختلف پيرامون اين 

. هاي بيان شده را مورد قبول دانستتوان تمام ديدگاهنظرات دقيق و قابل قبولي را ارئه كرده بودند ولي از نگاه حقوقي نمي
 49براساس ماده رسد زيرا پيشين درست به نظر مي 11اس ابقاي استفساريه ماده جديد بر اس 13معتبر بودن صالحيت ماده 

 11گونه مغايرتي با ماده واحده تفسير مجلس شوراي اسالمي از ماده قبلي است، هيچ 11كه عيناً ماده  13قانون ديوان، ماده 
تواند شود مي مياين استدالل كه محتواي دو ماده يكي است پس استفساريه هم ابقا . نداشته و به قوت خود باقي است

كلمه دولت  11در ماده  توان تفسير كرد درست است ولي حتمااينكه گفته شده در موارد ابهام فقط مي. استدالل درستي باشد
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 .2، ص 24/5/1391، سه شنبه 1603دوره جديد، شماره پياپي  679شرق، سال نهم، شماره  ،...نماينده از الريجاني درباره 10درخواست : ك.ر .43
دوره  675شود، شرق، سال نهم، شماره مصوبه دولت ابطال مي: در هارات عضو هيأت رئيسه مجلساظ -2. 1-2پيشين، صص  ،...تغيير اساسنامه براي ماندن -1: ك.ر 44

 .2، ص 19/5/1391، پنج شنبه 1599جديد، شماره پياپي 



 در هم گاهي و حاكميت معناي در گاهي كشور، معناي در دولتي گاهي،. داراي ابهام بوده پس استفساريه درست است
پس رسيدگي به شكايات عليه نهادهاي عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و . رفته است كار به مجريه قوه معناي

  . باشديت ديوان عدالت اداري ميمؤسسات غيردولتي نيز در صالح
شود كه بعداً سبب ايجاد رويه درباره اين موضوع كه تصميماتي كه موردي هم هست و منجر به تفسيري از مقررات مي

گيرد بايد اذعان كرد كه ادله مخالفان قوي تر به نظر كند، در صالحيت هيأت عمومي قرار ميسازي ميشود يا قاعدهمي
توان بين صالحيت شعبه و هيات عمومي تفاوتي قائل شد و اين كار خط مرز دو جهت كه با اين كار ديگر نميرسد از اين  مي

  .مرجع قانوني را دچار اختالل خواهد كرد
 به رسيدگي در صالحيت اما اين نكته كه اگر اين صالحيت اضافي ايجاد شده براي هيات عمومي را نپذيريم خالء

. اي به آن داده نشده استآيد نيز استدال صحيحي است كه جواب قانع كنندهشخصي بوجود مي نفعذي فاقد جزيي مصوبات
كنند ولي پيشنهاد مي ءهرچند مخالفان سازمان بازرسي كل كشور و موسسات غير دولتي و مردمي را براي پر كردن اين خال

ق به مقصود مورد نظر كه احياي حقوق اشخاص در توان از اين طريتوان به اين راه كارها اطمينان خاطر داشت كه مينمي
  .برابر دولت است دست يافت

شود و بسيار گرايانه بسيار مترقيانه تلقي مي هرچند استدالل تفسير مضيق از كلمه دولت با توجه به رويكرد تفسيري لفظ
لي در حوزه حقوق مخصوصا حقوق رسد وبهتر و بيشتر از نظريه تفسيري غايت گرايانه وكاركردگرايانه حقوقي به نظر مي

گزار نيز  اي كه شمول بيشتري از دعاوي را در برگيرد و قطعا اين روش به نظر قانوناي نيست جز ايجاد رويهعمومي چاره
  .تر خواهد بود نزديك

 تابعان حقوق تضييع موجبات قطعاً صندوق عامل مديريت به الزم تخصص و قانوني هايصالحيت فاقد فرد انتصاب
سازد و در تفسير مدرن از عناوين و واژگان حقوقي بسيار بايد جانب انصاف را رعايت كرد كه اگر در مي فراهم را صندوق

توان مصداق شود پس چه چيزي را مي مي فراهم را صندوق تابعان حقوق ي نتوان اين نتيجه را گرفت كه تضييعرأيچنين 
  .تضييع حقوق دانست
زيرا حقوق . شكات براي اقامه دعوي بايد نظريه مطرح شده از سوي موافقان را محكم دانست نفع نبودندرباره بحث ذي

پذيرد حال چرا ما در جايي كه محمل پايمال شدن حقوق تعداد ايران عدم نفع مستقيم را در اقامه دعوي در مواردي مي
نفع در بعضي موارد امكان دارد شاكي و ذيبايد توجه داشت كه . كثيري از شهروندان وجود دارد چنين چيزي را نپذيريم

شود كه از قانون ديوان هم توجه كنيم مشاهده مي 19و  14، 13نفع است و اگر به مواد مشترك باشند ولي شاكي اعم از ذي
  . كلمه شاكي استفاده نشده است

ولي آنچه در فلسفه هيات بايد به اين منطق توجه شود كه درست است كه كليت ديوان شانيت نظارت قضايي را دارد 
عمومي ديوان متبلور است شانيت نظارت قضايي عمومي است كه فقط با تخصيص چنين صالحيتي به ديوان چنين شانيتي 

  .قابل تحقق است



از اين . رسدابالغيه درست به نظر نمي و مصوبه زمانهم ابطال در عدم صالحيت عمومي هيات صالحيت مخالفان استدالل
كند صالحيت شود مرجعي كه به موضوع مهم رسيدگي ميهاي مختلف مطرح چند موضوع در صالحيتاگر جهت كه 

رسيدگي به امور ديگر را هم دارد و اگر يك موضوع جزئي در راستاي موضوع كلي مطرح شده باشد هيچ منافاتي ندارد كه 
كر است حتي اگر هيأت عمومي ديوان نيز الزم به ذ. نيز چنين است رأيهر دو موضوع با هم رسيدگي شوند كه در اين 

-با ابطال مصوبه منتفي مي ...نمود، انتصاب آقاي اي به ابطال انتصاب نداشت و صرفاً مصوبه هيأت وزيران را ابطال مياشاره

  .نامه هيأت وزيران بودگشت چرا كه انتصاب ايشان مستند به تصويب
اند از اين جهت كه هيچ گاه تاكنون م دچار سياسي كاري شدهمخالفان نظر عدم تمكين به نظر كميسيون تخصصي ه

هاي تخصصي كميسيون تخصصي الزامي نبوده و قانون نيز چنين نظري را در ايجاد چنين كميسيون رأياجبار در اطاعت از 
  . نداشته است

بايد حق را به مخالفين عمومي  هيات در رسيدگي شكلي تشريفات رعايت آيد كه در عدمولي از شواهد امر چنين برمي
  .داد كه جا داشت مسير طرح دعوي مطابق آئين دادرسي ديوان عدالت اداري طي شود

 زيرا انتصاب. نمود تلقي مصوبه يك توانمي را عامل مدير عنوان به ... آقاي پيشنهاد خصوص در امناء هيأت تصميم
 طريق از باشد كهمي امنا هيأت سوي از پيشنهاد نيازمند ضرورتاً و شودنمي محسوب فردي تصميم يك صندوق مديرعامل
همچنين با عنايت به مرجع تصميم گير كه هيات وزيران است نيز . باشدمي دارا را مصوبه شكل و گيردمي صورت تصويب

 نامه به جهت شخصي و خاصرغم اطالق عنوان تصويبعليفلذا . توان نتيجه گرفت كه اين تصميم يك مصوبه استمي
توان درخواست ابطال را رد نمود و برعكس به رغم عدم داشتن اين عنوان به دليل عام و كلي بودن دادخواست را بودن مي

  .مورد رسيدگي قرار داد
ديد ولي در اين پرونده خود را صالح ديده  درباره اين مطلب كه قبال هيات عمومي ديوان خود را صالح به رسيدگي نمي

زيرا كه اگر قرار رد دعوي صادر . دارند با واقعيت فاصله داردكه روايتي كه مخالفين از ماجرا بيان مي است بايد اذعان داشت
شده نه به خاطر عدم تشخيص صالحيت به نفع شعبه بوده است كه به خاطر سالبه به انتفاع موضوع بودن دعوي درباره مدير 

 شعبه شده ارجاع 16 شعبه به بود شده شكايت 89/ 17/5 مورخ در كه ... آقاي به مربوط پرونده در. عامالن قبلي بوده است
 ارسال تخصصي كميسيون به اساساً و پرونده كرده صادر عمومي هيأت شايستگي به و خود صالحيت عدم هم قرار مذكور
 عاملي مديريت از ... آقاي فاصله اين در است شعبه صالحيت در موضوع اند كرده اعالم خود استدالل با مشاورين و نشده
 انتصاب لحاظ به: است كرده استدالل چنين ديوان رييس) شكايت تقديم از روز 68 از بعد( 7/89/ 25 تاريخ در و شده عزل
 صادر رد قرار اداري عدالت ديوان قانون 39 ماده طبق موضوع انتفاء و اجتماعي تأمين سازمان عامل مدير سمت به ... آقاي

 جديد رأي قبلي، پرونده در عمومي هيأت صالحيت پذيرش عدم در ديوان رئيس سابق اظهارنظر فرض با و است گرديده
 نظر و بوده ارجح است گرديده اتخاذ آراء اكثريت با و بررسي قاضي نفر هشتاد از بيش حضور با كه عمومي هيأت از صادره
 تصميم تا نشده ارجاع عمومي هيات به مشاراليه پرونده اساساً كه شودمي مالحظه اينبنابر. است نموده فسخ را ديوان رئيس



 با كه شود ارسال عمومي هيأت به زماني فاصله با مشابهي هاي پرونده است هم ممكن مواردي در. باشد شده گرفته معارضي
  .است متعارفي و معمول امر اين و شود متفاوتي آراي به منتهي مغاير استداللهاي

 و گرفته قرار عمومي هيات رسيدگي جريان در ...آقاي  به مربوط خالي از لطف نيست كه پروندههمچنين گفتن اين نكته 
  .باشدمي اجتماعي تأمين صندوق دفاعيه اليحه وصول انتظار در و اليحه تبادل مرحله در همچنان

  
 درباره اختالف در جهات ابطال مصوبه توسط ديوان عدالت اداري

شرط عضويت در كليه «دارد كه گزار نبوده است، چون قانون بيان مي اذعان كرد كه بحث تجربه مد نظر قانوندر خصوص رشته تخصصي بايد 
- است و اينها قطعاً رشته... هاي مديريت، حسابداري وسال سابقه كار تخصصي در رشته 5سطوح و اركان داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد يا 

توان گزار نبوده و نمي باره رشته مديريت نيز بايد گفت كه سابقه تخصصي در امور مديريتي قطعاً منظور قانوندر. آيندهاي دانشگاهي به حساب مي
هم ناظر به رشته تحصيلي  17 ماده 1 صحيح در مورد اين بخش پرونده اين باشد كه تبصره رأيولي به نظر . چنين تفسيري از اين واژگان ارائه داد

. قانونگذار با بكار بردن حرف ربط، نظر به هر دو داشته است -باشد زيرا اوالًهاي مذكور ميه كار تخصصي در رشتهمرتبط است و هم شامل سابق
آمد كه از به مفهوم مدرك تحصيلي است در غير اين صورت الزم مي» ...هايسابقه كار تخصصي در رشته«در عبارت » رشته«كلمه بكار رفته  -ثانياً

قانونگذار خواسته است به جهت اهميت پست مذكور، زمينه كاري فرد مرتبط با رشته تحصيلي شرط انتصاب پست  -ثالثاً. ه نمايداستفاد» زمينه«كلمه 
  .مذكور باشد

جمهور نيز از مواردي است كه وزنه موافقين  رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه نرفتن مسير صحيح براي اخذ مجوز قانوني از طريق معاونت
توان مسيري كه توسط اداره حقوقي سازمان تامين اجتماعي بيان شده يعني زيرا كه نمي. تر كرده استرا سنگين رأيت و جهات ابطال اين صالحي

  .جمهور را از مصاديق اخذ مجوز منطبق بر قانون برشمرد رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه پيشنهاد دهنده بودن معاونت

در تعليق نيز بايد گفت كه درست است كه رابطه بين قاضي معلق و ركن قضايي وجود ندارد ولي فلسفه وجودي اين درباره بكارگيري قاضي 
توان پذيرفت حال چگونه مي. همه قانون تاميني و انتظامي براي اين است كه اهميت اين موضوع عدم اطمينان به قاضي در شرف اتهام را نشان دهد

تواند براي حضور در يك قوه ديگر فردي و شخصيتي را بنا به نص قانون براي حضور در يك قوه ندارد ولي ميكه يك نفر صالحيت اخالقي و 
در ضمن . باشدبنابراين تغيير وضعيت كارمندان و از جمله قضات همچون مأمور شدن فاقد مبناي قانوني صريح مي. اين صالحيت را داشته باشد

  .جاي تعجب دارد نه اينكه محملي باشد براي استداالل موافق ...اره اجازه ماكور شدن عملكرد ناصواب رئيس دستگاه قضا درب

 صندوق جمله از( دولتي غير عمومي موسسات و نهادها كشوري  خدمات مديريت قانون 117ماده  موجب با عنايت به اين مطلب صحيح كه به
 قانون) 74( ماده رعايت لزوم بر صندوق اساسنامه) 8( ماده »ت« بند تصريح علت و باشندمي خارج مذكور قانون مقررات شمول از) اجتماعي تامين

 قانون مشمول كه اين از اعم( اجرايي دستگاههاي كليه به آن شمول بر مذكور قانون) 74( ماده خود تصريح و تاكيد كشوري خدمات مديريت
ساالري در حقوق اداري اي عام جهت استقرار نظام شايستهقانون مديريت ماده 53ماده  باشد، وليكنمي) نباشند يا باشند كشوري خدمات مديريت

بايست در ايران است كه فارغ از بحث در خصوص تسري يا عدم تسري قانوني آن به نهادهاي عمومي غيردولتي و از جمله تأمين اجتماعي، مي
شود كه در پستي مهم و كليدي چون مديرعاملي صندوق تأمين اي مطمح نظر قرار گيرد و اينكه در چنين سطحي بحث بحث مديريت حرفه

 .اجتماعي، الزامي در جهت رعايت آن وجود ندارد، زيبنده نظام حقوقي ايران نيست
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