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چکیده
بــا توجــه بــه اینکــه ضوابــط قانونــی کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار در مقــررات دولتــی و
مقــررات تأمیناجتماعــی متفــاوت اســت ،ایــن موضــوع همواره مــورد اختــاف حقوقدانــان و مراجــع قضایی
و اجرایــی بــوده اســت .ایــن اختــاف در مــواردی بهوجــود میآیــد کــه کارکنــان دولــت مطابــق مقــررات
عمومــی اقــدام بــه تعییــن صنــدوق تأمیناجتماعــی بــه عنــوان صنــدوق بازنشســتگی خویــش مینماینــد.
متأســفانه نــوع قانونگــذاری در ایــن خصــوص و احــکام قانونــی ایــن موضــوع بــه گونـهای تدویــن شــده کــه
نهتنهــا از ابهامــات جلوگیــری نمیکنــد ،بلکــه بــر ابهامــات آن افــزوده اســت .اساســاً اینکــه کارکنــان
دولتــی مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی ،از چــه جهاتــی مشــمول قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی
و از چــه جهاتــی مشــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی دولــت هســتند ،موضــوع ســؤال کلــی اســت و بــه
طــور خــاص اینکــه آیــا فوقالعــاده اضافــه کار کارکنــان دولــت مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی ،مشــمول
کســر حــق بیمــه خواهــد بــود یــا خیــر؟ در ایــن خصــوص اخیــرا ً جانشــین معاونــت توســعه مدیریــت و
ســرمایه انســانی رئیسجمهــور بــا صــدور بخشــنامهای ،کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارکنــان دولــت
مشــترک ســازمان تأمیناجتماعــی را امکانپذیــر ندانســته و از طرفــی بــا طــرح درخواســت ابطــال ایــن
بخشــنامه توســط عــدهای از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در دیــوان عدالــت اداری ،دیــوان مزبــور رأی بــر
تأییــد ایــن بخشــنامه صــادر کــرده اســت .بنابرایــن آخریــن اراده حقوقــی در ایــن خصــوص دادنامــه شــماره
 1392-1402هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورخ  1393/9/10اســت .دادنامــه صــادره از مناظــر
گوناگــون قابــل بررســی تحلیــل و نقــد اســت کــه در ایــن مقــال از جهــات مختلــف بــه نقــد و تحلیــل ایــن
رأی پرداختــه شــده اســت.
کلمات کلیدی :حق بیمه ،اضافه کار ،کارکنان ،دولت ،تأمیناجتماعی.
 .1دانشجوی دکترای حقوق عمومی؛ mjavanjaafari@yahoo.com
 .2دانشجوی دکترای حقوق عمومی؛ ketabi.ahmad@alumni.ut.ac.ir
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مقدمه
جانشــین معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی رئیسجمهور طی بخشــنامه شــماره -200/93/5271
 ،1393/4/17مصوبــه مــورخ  1393/1/25شــورای توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی را در خصــوص الــزام بــه
عــدم کســر حــق بیمــه از اضافــه کار آن بخــش از کارمنــدان دولــت کــه مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی
هســتند بــه کلیــه دســتگاههای اجرایــی مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ابــاغ کــرد .بخشــنامه
مذکــور از مفــاد مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم توســعه اینگونــه نتیجــه گرفتــه اســت کــه «کســر حــق بیمه از
فوقالعــاده اضافــه کار کارمنــدان مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی شــاغل در دســتگاههای مشــمول قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری مجــاز نمیباشــد ».پیــرو ابــاغ ایــن بخشــنامه ،دیــوان محاســبات کشــور و برخــی
از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی درخواســت ابطــال ایــن بخشــنامه را از هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری

خواســتار شــدند و مدعــی شــدند کــه ایــن بخشــنامه ضمــن از میــان بــردن حقــوق مکتســبه جمــع کثیــری
از کارمنــدان دولــت ،در مــوارد متعــددی بــا قوانیــن و مقــررات مصــوب مجلــس شــورای اســامی و آراء هیــأت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری کــه مبنــای عمــل دســتگاههای اجرایــی اســت ،مغایــر اســت.
بنــد یــک بخشــنامه مذکــور اینگونــه مقــرر مـیدارد کــه« :در ارتبــاط بــا اســتعالم دســتگاههای اجرایــی
راجــع بــه امــکان کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
شــاغل در دســتگاههای اجرایــی کــه بــا توجــه بــه مــاده  101ایــن قانــون از لحــاظ برخــورداری از مزایــای
تأمیناجتماعــی نظیــر بازنشســتگی ،از کارافتادگــی ،فــوت ،بیــکاری و درمــان بــا رعایــت ایــن قانــون مشــمول
قانــون تأمیناجتماعــی هســتند و تأثیــر حکــم مقــرر در مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم بــر ایــن موضــوع ،ایــن
نتیجــه حاصــل شــد کــه بنــا بــه دالیــل ذیــل کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارکنــان دســتگاههای اجرایــی
کــه مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی هســتند ،مجــاز نیســت:
 ســوابق قبلــی قانونگــذاری در ایــن بــاره (مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و تبصــره الحاقــیبــه آن کــه مبتنــی بــر عــدم کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون وضــع شــدهاند).
 در مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم توســعه در مــورد کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان مــورد نظــرحکــم صریحــی وجــود نــدارد و بالعکــس مفهــوم مخالــف حکــم مقــرر در قســمت دوم ایــن مــاده ،حکایــت از
اســتثناء ایــن موضــوع از اطــاق حکــم مذکــور در صــدر مــاده دارد.
 مالحظــه مفــاد نامــه شــماره /9181130م 1391/4/14 -46311دبیــر (وقــت) هیــأت دولــت خطــاب بــهایــن معاونــت مبنــی بــر اینکــه ایــن معاونــت در اجــرای مــاده ( )59قانــون برنامــه پنج ســاله پنجم توســعه طی
بخشــنامهای بــه کلیــه دســتگاههای اجرایــی اعــام نمایــد کســر کســور بازنشســتگی از اضافــه کار کارکنــان
مشــمول صنــدوق تأمیناجتماعــی مجــاز نیســت .لــذا اطــاق حکــم مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری از لحــاظ مبنــای کســر کســور بازنشســتگی از کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون بــه قــوت خــود باقــی
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اســت و در نتیجــه کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار کارمنــدان مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی
شــاغل در دســتگاههای مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مجــاز نیســت».
پــس از اســتداللهای متعــدد طرفیــن و تبــادل لوایــح صــورت گرفتــه ،نهایت ـاً هیــأت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری در تاریــخ  1393/9/10بــه شــرح زیــر نســبت بــه صــدور رأی اقــدام کــرد:
«الــف :بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق مــاده  101قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،کلیــه کارمنــدان پیمانــی
دســتگاههای اجرایــی از لحــاظ برخــورداری از مزایــای تأمیناجتماعــی نظیــر بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی ،فــوت
بیــکاری ،درمــان بــا رعایــت ایــن قانــون [قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری] مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی
اعــام شــدهاند و در مــاده  106قانــون مذکــور در خصــوص مبنــای محاســبه کســور بازنشســتگی و بــرای
محاســبه حقــوق بازنشســتگی کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون ،حقــوق ثابــت بــه اضافــه فوقالعادههــای مســتمر
و فوقالعــاده بنــد ( )10مــاده ( )68قانــون مذکــور مبنــا قــرار گرفتــه اســت و اضافــه کار جــزء هیچیــک از مــوارد
مصــرح در ایــن مــاده نیســت و در تبصــره الحاقــی بــه مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب
ســال  ،1389تصریــح شــده اســت کــه کارمنــدان دســتگاههای اجرایــی مشــمول ایــن قانــون کــه از نظــر بیمــه
و بازنشســتگی تابــع مقــررات صنــدوق تأمیناجتماعــی هســتند و قبــل از تصویــب ایــن قانــون از مزایــای غیــر
مســتمر آنــان کســور بازنشســتگی برداشــت شــده اســت ،میتواننــد کســور مربــوط اعــم از ســهم کارمنــد و
کارفرمــا را یــک جــا از صنــدوق تأمیناجتماعــی دریافــت کننــد یــا حســب تقاضــا مطابــق مقــررات مربــوط بــه
نســبت ســالهای پرداخــت کســور ،قابــل احتســاب در حقــوق بازنشســتگی آنــان خواهــد بــود ،بنابرایــن تــا تاریــخ
 1390/1/1و الزماالجــرا شــدن قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران مفــاد قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری الزماالجراســت و امــکان کســر حــق بیمــه از اضافــه کار در ایــن ایــام وجــود نــدارد.
هــر چنــد در صــدر مــاده  59قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایران مقرر شــده اســت:
«آن دســته از کارکنــان دســتگاهها کــه مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی هســتند از هــر جهــت از جملــه شــرایط
بازنشســتگی و ســایر مزایــا نیــز تابــع قانــون مذکــور و اصالحــات آن میشــوند» .از آنجــا کــه اوالً :در ذیــل ایــن
مــاده فقــط در خصــوص کســانی کــه قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ( )1388/1/1از فوقالعاده
اضافــه کار آنــان کســور بازنشســتگی کســر شــده اســت مقرر شــده متناســب بــا مبلغ کســر شــده در پــاداش پایان
خدمــت و حقــوق بازنشســتگی آنــان محاســبه شــود و تصریحــی نــدارد کــه از تاریــخ الزماالجــرا شــدن ایــن قانون
لزومـاً بایــد از اضافــه کار کارکنــان دســتگاههایی کــه مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی هســتند حــق بیمــه کســر
شــود ،بنابرایــن امــکان کســرحق بیمــه از اضافــه کار ایــن قبیــل افــراد وجــود نــدارد .ثانیـاً :از تاریــخ تصویــب قانون
تمدیــد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ســال  ،1392ایــن قانــون آخریــن اراده قانونگــذار در خصــوص
موضــوع اســت و بــر قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران وارد اســت و چــون در مــاده 101
ایــن قانــون برخــورداری کارکنــان پیمانــی مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی از مزایــای قانــون تأمیناجتماعــی بــه
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رعایــت ایــن قانــون [قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری] موکــول شــده و در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
احــکام مــواد  106و تبصــره الحاقــی آن بــه شــرح فوقالذکــر تعییــن تکلیــف کــرده اســت و از آنهــا جــواز کســر
حــق بیمــه از اضافــه کار مســتفاد نمیشــود ،بنابرایــن بنــد  1بخشــنامه شــماره 1393/4/17 -200/93/5271
جانشــین معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیسجمهــور کــه مســتند بــه مــواد  59قانــون برنامــه
پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران و  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و تبصــره الحاقــی به آن کســر
حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان دســتگاههای اجرایــی مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی را ممنــوع اعــام
کــرده اســت ،مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات مرجــع وضــع آن تشــخیص داده نمیشــود».
در ایــن پژوهــش ضمــن بررســی ضوابــط کلــی کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار در صنــدوق
بازنشســتگی کشــوری و صنــدوق تأمیناجتماعــی ،رأی فوقالذکــر از حیــث شــکلی و ماهــوی بــه بوتــه نقــد
گــذارده شــده اســت.

 -1ضوابط کلی کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافه کار
در خصــوص کســر حــق بیمــه از اضافــه کار بــا دو نــوع نظــام حقوقــی متفــاوت مواجــه هســتیم :نظــام
حقوقــی حاکــم بــر قانــون تأمیناجتماعــی و نظــام حقوقــی حاکــم بــر قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری.
بنابرایــن الزم اســت ابتــدا تفــاوت ایــن دو نظــام حقوقــی در خصــوص کســر حــق بیمــه از اضافــه کار مــورد
بررســی قــرار گیــرد تــا نتیجــه انتخــاب هــر کــدام از ایــن دو روشــن گــردد.
 -1-1از منظر قانون مدیریت خدمات کشوری
عنــوان فصــل ســیزدهم از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ( 1386/7/8مــاده  101تــا ،)113
«تأمیناجتماعــی» اســت .بــا ایــن حــال مــواد مربــوط بــه تأمیناجتماعــی در قانــون مدیریت خدمات کشــوری
محــدود بــه ایــن فصــل نیســت و در ســایر فصــول قانــون نیــز مــواد پراکنـ دهای در ارتبــاط بــا تأمیناجتماعــی
وجــود دارد .در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیــز هماننــد قوانیــن قبلــی اســتخدام کشــوری تمامــی
کارمنــدان ،اعــم از پیمانــی و رســمی تحــت پوشــش بیمــه اجبــاری قــرار دارنــد ،امــا بــه همگــی آنهــا اختیــار
داده شــده کــه در ابتــدای شــروع بــه خدمــت صنــدوق بازنشســتگی خــود را تعییــن کننــد.
در خصـوص مأخـذ کسـر حـق بیمـه در قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری مـاده  106مقـرر مـیدارد« :مبناى
محاسـبه کسـور بازنشسـتگى و براى محاسبه حقوق بازنشسـتگى کارمندان مشـمول این قانون حقوق ثابت به اضافه
فوقالعادههـاى مسـتمر و فوقالعـاده بنـد ( )10مـاده ( )68ایـن قانـون مىباشـد» .فوقالعـاده بنـد ( )10مـاده ()68
ایـن قانـون« ،فوقالعـاده ویـژه» اسـت که در موارد خـاص با توجه بـه عواملی از قبیل بـازار کار داخلـی و بینالمللی،
ریسـکپذیری ،تأثیـر اقتصـادی فعالیتهـا در درآمد ملـی انجام فعالیـت و وظایف تخصصی و سـتادی و تحقیقاتی و
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حساسـیت کار پرداخـت میشـود .امـا بایـد دید فوقالعادههای مسـتمر مطابـق این قانون شـامل چه مواردی اسـت.
قســمت اخیــر مــاده  76ایــن قانــون بــه تبییــن ایــن موضــوع پرداختــه اســت .مطابــق ایــن حکــم
«فوقالعادههــای مذکــور در بندهــای ( )3( ،)2و ( )5مــاده ( )68فوقالعــاده مســتمر تلقــی میگردنــد».
ایــن فوقالعادههــا بــه ترتیــب شــامل فوقالعــاده ایثارگــری ،فوقالعــاده ســختی کار و کار در محیطهــای
غیرمتعــارف و فوقالعــاده شــغل هســتند .بنابرایــن مفهــوم مخالــف آن اینگونــه خواهــد بــود کــه ســایر
فوقالعادههــا از جملــه فوقالعــاده اضافــه کار (بنــد 9مــاده )68مشــمول کســر حــق بیمــه نخواهــد بــود.
البتــه بــه مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در تاریــخ 1389/7/6یــک تبصــره الحاق شــده و در
مــورد کارکنــان مشــمول صنــدوق تأمیناجتماعــی کــه از مزایــای غیــر مســتمر آنهــا حــق بیمــه کســر شــده
اســت ،حکمــی را بیــان داشــته کــه در بخــش مربوطــه در مقــام تعــارض ایــن قانــون بــا قانــون تأمیناجتماعــی
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت.

 -2-1از منظر قانون تأمیناجتماعی
حــق بیمــه مطابــق قانــون تأمیــن اجتماعــی عبــارت اســت از وجوهــی کــه بــه حکــم قانــون و بــرای
اســتفاده از مزایــای موضــوع آن بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی پرداخــت میشــود (بنــد  6مــاده ..)2
در تعییــن و محاســبه حــق بیمــه نکتــه مهــم ایــن اســت که چــه چیــزی مبنــای محاســبه آن قــرار میگیرد
و چــه بخشــی از دریافتیهــای حقوقبگیــران مشــمول حــق بیمــه خواهــد بــود .طبــق مــاده  30کارفرمایــان
ن حقبیمـ ه مقــرر را کســر و بـ ه اضافـه
ن قانــو 
ی مذکــور در بنــد  5مــاد ه  2ایـ 
موظفنــد از کلیـ ه وجــو ه و مزایــا 
ت نماینــد .مطابــق بنــد  5مــاده  2قانــون تأمیــن اجتماعــی «مــزد یــا حقــوق یــا
ن پرداخـ 
ســه م خــود بـ ه ســازما 
کارمــزد در ایــن قانــون شــامل هرگونــه وجــوه و مزایــای نقــدی یــا غیرنقــدی مســتمر اســت کــه در مقابــل کار
بــه بیمهشــده داده میشــود» .بنابرایــن اصــل بــر ایــن اســت کــه بایــد از هرگونــه دریافتــی نقــدی و غیرنقــدی
مســتمر بیمهشــده حــق بیمــه کســر شــود (اســتوار ســنگری ،1393 ،ص.)139
بــر همیــن اســاس شــورای عالــی تأمیناجتماعــی در تاریــخ 1354/12/19آییننامــه طــرز تنظیــم صــورت
مــزد و حقــوق و مواقــع ارســال آنهــا بــه ســازمان (موضــوع مــاده  39قانــون تأمیناجتماعــی) را تصویــب کــرد.
مطابــق تبصــره یــک مــاده  2ایــن آییننامــه ،اصالحــی مصــوب « ،1372/2/4مزایــای نقــدی غیرمشــمول
کســر حــق بیمــه عبارتســت از :بازخریــد ایــام مرخصــی ،کمــک عائلهمنــدی طبــق قانــون (مــاده  86قانــون
تأمیناجتماعــی) ،هزینــه ســفر و فوقالعــاده مأموریــت ،عیــدی ،کمــک هزینــه مســکن و خواربــار در ایــام
بیمــاری ،حــق شــیر ،پــاداش ،نهضــت ســواد آمــوزی ،حقالتضمیــن (کســرصندوق) خســارت اخــراج و مزایــای
پایــان کار و پــاداش افزایــش تولیــد .ســایر مزایــای نقــدی کــه تحــت هــر عنــوان بــه بیمهشــدگان پرداخــت
میشــود ،مشــمول کســر حــق بیمــه خواهــد بــود» لــذا بــا توجــه بــه اینکــه فوقالعــاده اضافــه کار جــزو
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مزایــای قســمت اخیــر ایــن تبصــره اســت ،مشــمول کســر حــق بیمــه بــوده و کارفرمــا موظــف اســت مبلــغ
ت نمایــد.
ن تأمیناجتماعــی پرداخ ـ 
حــق بیمــه را از ایــن مأخــذ نیــز کســر و ب ـ ه ســازما 
 -2نقد رأی دیوان
دادنامــه شــماره  1392-1402هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورخ  1393/9/10را میتــوان از دو
جهــت شــکلی و ماهــوی مــورد نقــد و تجزیــه و تحلیــل قــرار داد .در ادامــه مصادیــق شــکلی و ماهــوی نقــد
رأی مذکــور را برشــمردهایم.
 -1-2از جهت شکلی
از حیــث شــکلی ،ابتــدا در خصــوص صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان در رســیدگی بــه موضوع بحث شــده
و ســپس امــکان صالحیــت تأییــد مصوبــات شــورای توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی توســط سرپرســت
معاونــت مربوطــه بــه جــای رئیسجمهــور و همچنیــن امــکان لغــو قانــون برنامــه پنجــم بــه موجــب تمدیــد
قانــون عــادی (قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) بررســی میشــود.
 -1-1-2صالحیت هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به موضوع
اصــل  170قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران مقــرر داشــته اســت« :قضــات دادگاههــا مکلفنــد از
اجــرای تصویبنامههــا و آییننامههــای دولتــی کــه مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از
حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت خــودداری کننــد و هــر کــس میتوانــد ابطــال اینگونــه مقــررات را از
دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد».
همچنیــن اصــل  173قانــون اساســی مقــرر م ـیدارد« :بــه منظــور رســیدگی بــه شــکایات ،تظلمــات و
اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحدهــا بــا آییننامههــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا ،دیوانــی
بــه نــام «دیــوان عدالــت اداری» زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه تأســیس میشــود .حــدود اختیــارات و نحــوه
عمــل ایــن دیــوان را قانــون تعییــن میکنــد» .
در اجــرای اصــول فوقالذکــر متعاقبـاً مطابــق بنــد  1مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان
عدالــت اداری« :رســیدگی بــه شـــکایات ،تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از آییننامههــا
و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداریها و مؤسســات عمومــی غیردولتــی در مــواردی کــه مقــررات

مذکــور بــه علــت مغایــرت بــا شــرع یــا قانــون یــا عــدم صالحیــت مرجــع مربــوط یــا تجــاوز یــا سوءاســتفاده از
اختیــارات یــا تخلــف در اجــرای قوانیــن و مقــررات یــا خــودداری از انجــام وظایفــی کــه موجــب تضییــع حقوق
اشــخاص میشــود» .در صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت.
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عبــارت «هرکــس میتوانــد ابطــال اینگونــه مقــررات را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا نمایــد» در اصــل
یکصــد و هفتــادم نیــز بیانگــر اختیــار اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در طــرح شــکایت از تصویــب نامههــا و
آییننامههــا در دیــوان عدالــت اداری اســت.
بنابرایــن شــکایت فوقالذکــر هــم از جهــت شــاکی و نیــز از جهــت موضــوع رســیدگی و همچنیــن از جهت
متشــاکی ،صحیح ـاً طــرح شــده و رســیدگی هیــأت عمومــی در ایــن خصــوص مطابــق بــا قانــون و مقــررات
مربــوط صــورت گرفتــه اســت.
 -2-1-2صالحیت معاونت ریاست جمهوری در تأیید مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
اصــوالً تصمیــم اداری بایــد از ســوی مأمــور اداری صالحیـتدار صــادر گــردد .مقــام اداری بایــد در حــدود
صالحیــت و اختیــارات قانونــی خویــش تصمیــم بگیــرد در غیــر ایــن صــورت تصمیمــات و اعمــال وی اعتبــار و
ارزش حقوقــی نخواهــد داشــت .نقــض و نادیــده گرفتــن قواعــد مربــوط بــه صالحیــت ،قانونشــکنی نســبت به
نظــم عمومــی تلقــی میگــردد (عباســی ،1393 ،ص.)231
از جملــه ایــرادات شــکلی کــه شــکات بــه بخشــنامه مــورد اعتــراض وارد کردهانــد ،ایــن اســت کــه مصوبــه
شــورای توســعه مدیریــت بــه تأییــد رئیسجمهــور نرســیده اســت؛ چراکــه مطابــق بخــش پایانــی مــاده 116
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اجــرای تمامــی تصمیمــات شــورای توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی
تنهــا پــس از تأییــد رئیسجمهــور بــرای دســتگاههای اجرایــی الزماالجــرا اســت و شــیوه ابــاغ بخشــنامه
حکایــت از آن دارد کــه ایــن بخشــنامه بــدون اخــذ تأییدیــه رئیسجمهــور ابــاغ شــده اســت.
در مقابـل بنـا به اذعان معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی رئیسجمهور در الیحـه دفاعیه تنظیمی،
اختیـار تأیید مصوبات شـورای توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی ،موضوع مـاده ( )116قانـون مدیریت خدمات
کشـوری ،طـی نامه شـماره  1393/6/26 -72222از سـوی رئیسجمهـور به آقای دکتر نوبخت ،سرپرسـت این
معاونت تفویض شـده و در راسـتای تفویض اختیار فوق ،بخشـنامه مورد شـکایت نیز در تاریخ  1393/7/7مورد
موافقـت ایشـان قـرار گرفتـه اسـت .در ادامه این موضـوع را از جهت حقوقی مورد بررسـی قـرار میدهیم.
مطابــق اصــل یکصــد و بیســت و ششــم قانــون اساســی «رئیسجمهــور مســئولیت امــور برنامــه و بودجــه و
امــور اداری و اســتخدامی کشــور را مســتقیماً بــر عهــده دارد و میتوانــد اداره آنهــا را برعهــده دیگــری بگــذارد».
بــر اســاس مســئولیت مســتقیم رئیسجمهــور در امــور اداری و اســتخدامی ،قانونگــذار در مــاده  116قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،تأییــد مصوبــات شــورای توســعه مدیریــت را بــه رئیسجمهــور واگــذار کــرده،
لکــن رئیسجمهــور مطابــق قســمت اخیــر اصــل  126صالحیــت تفویــض ایــن اختیــار را بــه اشــخاص دیگــر
از جملــه معاونــت خویــش دارد .بــا فــرض پذیــرش ایــن اختیــار ،چنانکــه در الیحــه دفاعیــه معاونــت توســعه
ریاســت جمهــوری آمــده اســت ،رئیسجمهــور در مهــر مــاه ســال ( 1393یعنــی  2/5مــاه پــس از صــدور
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ابالغیــه بخشــنامه مــورد بحــث) اقــدام بــه تفویــض اختیــار تأییــد مصوبات شــورا بــه معاونــت توســعه مدیریت
و ســرمایه انســانی کــرده اســت .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه بخشــنامه مــورد بحــث در تاریــخ ابــاغ
( )1393/4/17فاقــد تأییدیــه ریاســت جمهــوری بــوده اســت .از طرفــی تفویــض اختیــار نبایــد بــه صــورت
ضمنــی بلکــه بایــد از یــک تصمیــم کتبــی و صریــح کــه منتشــر و ابــاغ شــده ،ناشــی شــود (همــان ،ص.)236
علیرغــم تأکیــد شــکات بــر ایــن ایــراد شــکلی بخشــنامه مــورد شــکایت ،هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری در دادنامــه صــادره در مقــام نفــی یــا اثبــات ایــن موضــوع اظهارنظــری نکــرده اســت؛ درحالــی کــه دیوان
میبایســت موضــع خویــش را نســبت بــه ایــن ایــراد نیــز ابــراز کــرده و از ایــرادات وارده رفــع ابهــام مینمــود.
بنابرایــن دادنامــه صــادره دیــوان از ایــن جهــت از شــفافیت الزم برخــوردار نیســت.
 -3-1-2امکان نسخ قانون برنامه توسعه به موجب تمدید قانون عادی
در فــرازی از دادنامــه دیــوان آمــده اســت « :از تاریــخ تصویــب قانــون تمدیــد قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری مصــوب ســال  ،1392ایــن قانــون آخریــن اراده قانونگــذار در خصــوص موضــوع اســت و بــر قانــون
برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران وارد میباشــد».
یکــی از اصــول کلــی حاکــم بــر نظــام حقوقــی هــر کشــور ،اصــل سلســله مراتــب هنجارهــا اســت .سلســله
مراتــب هنجارهــا عبــارت اســت از نظــم خــاص حاکــم بــر ســازماندهی هنجارهــای مختلــف کــه بــر اســاس
آن برخــی از هنجارهــا ملــزم بــه تبعیــت از برخــی دیگــر هســتند .حاکــم بــودن سلســله مراتــب منجــر بــه این
میشــودکه هنجارهــا در یــک رابطــه عمــودی در اعتباربخشــی حقوقــی نســبت بــه یکدیگــر قــرار گیرنــد .در
نتیجــه فایــده مهــم طبقهبنــدی قوانیــن ،در لــزوم پیــروی مقــررات و قواعــد هــر طبقــه از طبقــه عالــی اســت
(کاتوزیــان ،1387 ،ص .)306در حقیقــت ،هــدف اصلــی از دســتهبندی قواعــد حقوقــی و تنظیــم سلســله
مراتــب میــان آنهــا ،ایــن اســت کــه بــر حســب اصــل قانونــی بــودن امــور ،شــبکه قواعــد و احــکام موجــود
در ارتبــاط بــا یکدیگــر از خطمشــی و ضابطــه معینــی پیــروی کننــد و بیــن آنهــا هماهنگــی الزم -کــه جــزء
جداییناپذیــر احتــرام بــه اصــول کلــی اســت بــه وجــود آیــد (قاضــی ،1388 ،صــص .)46-47پــس بــه طــور
اجمالــی سلســله مراتــب هنجارهــا را اینگونــه تعریــف کردهانــد« :ســاماندهی هنجارهــا بــه گونـهای کــه هــر
هنجــار بنــا و اعتبــار خویــش را از هنجــار برتــر کســب نمایــد» (ویــژه ،1390 ،ص.)242
سلســله مراتــب هنجارهــا بــا توجــه بــه ماهیــت نظــام حقوقــی جمهــوری اســامی ایــران بــه ترتیــب
شــامل قانــون اساســی ،سیاسـتهای کلــی ،قوانیــن عــادی و مقــررات دولتــی هســتند کــه هــر کــدام از ایــن
هنجارهــا نیــز دســتهبندیهایی را در دل خــود جــای دادهانــد .بــه عنــوان مثــال قوانیــن مصــوب مجلــس بــه
انــواع مختلفــی تقســیم میگردنــد و دارای ارتبــاط طولــی هســتند .در ایــن بخــش بنــا بــه تناســب موضــوع
ارتبــاط بیــن قوانیــن برنامــه توســعه و ســایر قوانیــن عــادی مصــوب مجلــس مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
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منظـور از قانـون برنامـه توسـعه ،سـند جامعی اسـت که بـرای مدت پنج سـال تنظیم و بـه تصویب مجلس
طی همان مدت مشـخص میشـود.
میرسـد و ضمـن آن ،اهـداف و سیاسـتهای توسـعه اقتصـادی و اجتماعی 
قوانیـن برنامـه پنج سـاله نباید مغایر با قانون اساسـی ،سـند چشـمانداز ،سیاسـتهای کلی باشـند.
بـه نظـر میرسـد قوانیـن موجـود مؤیـد این برداشـت اسـت کـه قوانیـن برنامه توسـعه شـأنی بیشـتر از قوانین
معمولـی مجلـس (چـه در قالـب بودجـه سـنواتی و چه به صـورت قوانین موضوعه) داشـته باشـند .لـذا در تصویب و
تغییـر آنها سـختگیری بیشـتری شـده اسـت .جزء  ۵بند (د) مـاده  ۱۲۱و مـاده  ۱۸۵قانون آییننامـه داخلی مجلس
ملاک رأیگیـری در خصـوص اصالح قانون برنامه توسـعه را دوسـوم نمایندگان حاضر میدانـد .حتی تصویب قانونی
کـه متضمـن اصلاح قانون برنامه باشـد بایـد با این نصاب تصویب شـود و مالک نصـف بعالوه یک یا اکثریت نسـبی
معتبـر نخواهـد بـود .از طرفی همـواره در خود قوانین برنامه توسـعه قانونگذار طی حکمی مقرر مـیدارد کلیه قوانین
و مقـررات مغایـر بـا ایـن قانون در طـول دوره پنجسـاله اعتبار قانـون ،به حالت تعلیـق درآمده و نامعتبر هسـتند .به
عنـوان مثـال مـاده  226قانـون برنامه پنجم توسـعه مقـرر میدارد« :احـکام قوانیـن و مقرراتی که لغو یـا اصالح آنها
مسـتلزم ذکـر یـا تصریح نام اسـت در صورت مغایـرت با احکام ایـن قانون ،در طـول برنامه موقوفاالجراء میشـود».

بنابرایــن اســتدالل دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر لغــو مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــه موجــب
تمدیــد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،از لحــاظ مغایــرت بــا اصــل سلســله مراتــب هنجارهــا بــا ایــراد
جــدی مواجــه اســت و ایــن قســمت از رأی مــورد بحــث بــدون توجــه بــه ایــن موضــوع اصــدار یافتــه اســت.

 -2-2از جهت ماهوی
دادنامــه دیــوان عدالــت اداری از جهــات ماهــوی نیــز قابــل نقــد و تحلیــل اســت .مهمتریــن بحــث در ایــن
خصــوص شــمول قانــون تأمیناجتماعــی یــا قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــر کارکنــان دولتــی مشــترک
صنــدوق تأمیناجتماعــی اســت .همچنیــن تضییــع حقــوق اشــخاص ناشــی از اعمــال تبعیــض نــاروا و نقــض
انتظــار مشــروع توســط بخشــنامه ابالغــی در ایــن دســته قــرار میگیــرد .بنابرایــن امــکان ســنجی تمســک
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه ایــن معیارهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
 -1-2-2شمولیت قانون تأمیناجتماعی بر کارمندان دولتی مشترک صندوق تأمیناجتماعی
همانگونــه کــه در بخــش اول مقالــه حاضــر بیــان شــد ،مأخذ احتســاب حق بیمــه در قانــون تأمیناجتماعی
و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری متفــاوت اســت .بنابرایــن کســر حــق بیمــه از اضافــه کار در هرکــدام از
ایــن دو قانــون کامـ ً
ا بــا یکدیگــر تفــاوت دارد و ایــن موضــوع همــواره یکــی از اختــاف نظرهــای جــدی بیــن
دســتگاهها بــوده اســت (نعیمــی و همــکاران ،1392 ،ص.)111
از طرفــی بــه موجــب مــاده  101قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری« ،کلیه کارمنــدان پیمانی دســتگاههای
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اجرایــی از لحــاظ برخــورداری از مزایــای تأمیناجتماعــی نظیــر بازنشســتگی ،از کارافتادگــی ،فــوت ،بیــکاری،
درمــان بــا رعایــت ایــن قانــون مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی ،میباشــند و کارمنــدان رســمی را کــه پــس
از الزماالجــرا شــدن ایــن قانــون ،میتــوان بــرای مشــاغل حاکمیتــی در دســتگاههای اجرایــی اســتخدام کــرد
از لحــاظ برخــورداری از مزایــای تأمیناجتماعــی حســب تقاضــای خــود مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی یــا

قوانیــن بازنشســتگی مــورد عمــل دســتگاه اجرایــی ذیربــط قــرار میگیرنــد» .همچنیــن مــاده  102ایــن قانون
بیــان مـیدارد کــه «کارمنــدان میتواننــد در صــورت تمایــل بــه جــای ســازمان تأمیناجتماعــی یــا ســازمان
بازنشســتگی کشــوری مشــمول مقــررات یکــی دیگــر از صندوقهــای بیم ـهای قــرار گیرنــد .در ایــن صــورت
ســهم کارفرمایــی دولــت بــرای خدمــات تأمیناجتماعــی حداکثــر بــه میــزان ســهم کارفرمایــی مقــررات قانون
تأمیناجتماعــی اســت و مابهالتفــاوت توســط کارمنــدان پرداخــت میشــود .ایــن قبیــل کارمنــدان از لحــاظ
بازنشســتگی ،وظیفــه ،از کار افتادگــی و نظایــر آن مشــمول مقــررات صندوقــی کــه انتخــاب کردهانــد هســتند.
تغییــر صنــدوق در طــول مــدت قــرارداد فقــط یکبــار امکانپذیــر اســت» .ایــن رویــه بــه قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری منحصــر نیســت بلکــه از گذشــته نیــز امــکان شــمول قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی بــر
کارکنــان دولــت وجــود داشــته اســت (ر .ک بــه :عراقــی و همــکاران ،1385 ،صص.)145-146حــال بــا عنایــت
بــه اینکــه قانونگــذار بــه کارکنــان دولــت اجــازه انتخــاب و تغییــر صنــدوق بازنشســتگی را داده ،ایــن ســؤال
اساســی مطــرح میشــودکه مأخــذ احتســاب حــق بیمــه کارمنــدان دولتــی مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی
کدامیــک از ایــن دو قانــون (قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری یــا قانــون تأمیناجتماعــی) خواهــد بــود .در
ادامــه بــه برخــی از مســتندات قانونــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع اشــاره میشــود.
الف) قانون مدیریت خدمات کشوری
در تحلیــل موضــوع کســر اضافــه کار از حقــوق کارکنــان دولــت مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی توجــه
بــه مــواد  101و  106ایــن قانــون ضــروری اســت .قانونگــذار ابتــدا در خصــوص شــمول هــر کــدام از قوانیــن
مدیریــت خدمــات کشــوری یــا تأمیناجتماعــی بــر کارکنــان مزبــور ،در مــاده  101بیــان داشــته اســت :کلیــه
کارمنــدان پیمانــی دســتگاههای اجرایــی (در بــدو امــر) بــه اجبــار و کارکنــان رســمی بــا اختیــار خــود از لحاظ
برخــورداری از مزایــای تأمیناجتماعــی نظیــر بازنشســتگی ،از کارافتادگــی ،فــوت ،بیــکاری ،درمــان بــا رعایــت
ایــن قانــون مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی ،میباشــند .بنابرایــن ایــن مــاده صراحت ـاً از شــمول قوانیــن و
مقــررات تأمیناجتماعــی بــر کارکنــان مزبــور حکایــت دارد.
در ادامــه ایــن قانــون ،قانونگــذار در مــاده  106بیــان داشــته اســت کــه« :مبنــای محاســبه کســور
بازنشســتگی و بــرای محاســبه حقــوق بازنشســتگی کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون حقــوق ثابــت بــه اضافــه
فوقالعادههــای مســتمر و فوقالعــاده بنــد « »10مــاده ( )68ایــن قانــون میباشــد» .طبیعتــاً منظــور از
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عبــارت «حقــوق بازنشســتگی کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون» در ایــن مــاده ،کارمندانــی اســت کــه حقــوق
بازنشســتگی آنــان مشــمول ایــن قانــون اســت و آن مربــوط بــه کارمندانــی اســت کــه حقــوق بازنشســتگی آنان
مشــمول قوانیــن دیگــر نباشــد .لــذا از آنجــا کــه مطابــق مــاده  101فوقالذکــر کارمنــدان مشــترک صنــدوق
تأمیناجتماعــی ،مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی هســتند ،از شــمول مــاده  106خــارج بــوده و میبایســت
مطابــق قانــون تأمیناجتماعــی بــا آنــان رفتــار میشــد .لکــن بــا الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده  106قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ایــن برداشــت بــه کلــی نادیــده گرفتــه شــده اســت؛ چراکــه مطابــق ایــن تبصــره
«کارمنــدان دســتگاههای اجرایــی مشــمول ایــن قانــون کــه از نظــر بیمــه و بازنشســتگی تابــع مقــررات صنــدوق
تأمیناجتماعــی هســتند و قبــل از تصویــب ایــن قانــون از مزایای غیرمســتمر آنان کســور بازنشســتگی برداشــت
شــد ه میتواننــد کســور مربوطــه اعــم از ســهم کارمنــد و کارفرمــا را یکجــا از صنــدوق تأمیناجتماعــی دریافــت
کننــد یــا حســب تقاضــا مطابــق مقــررات مربــوط ،بــه نســبت ســالهای پرداخــت کســور ،قابــل احتســاب در
حقــوق بازنشســتگی آنــان خواهــد بــود» .ایــن بــدان معناســت کــه بــا اجــرای قانــون مدیریــت خدمات کشــوری
امــکان کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار کارکنــان مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی وجــود نــدارد .بــه
نظــر میرســد قانونگــذار توجهــی بــه همبســتگی و پیوســتگی مــواد مختلــف قانــون مدیریــت خدمات کشــوری
نداشــته و اقــدام بــه وضــع تبصــره مذکــور کــرده اســت .بنابرایــن بــا الحــاق ایــن تبصــره قــدر متیقــن آن اســت
کــه از الزماالجــرا شــدن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تــا اجــرای مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم کســر
حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار کارمنــدان مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی امکانپذیــر نیســت.
ب) ماده  59قانون برنامه پنجم توسعه:
پــس از آنکــه قانونگــذار بــه معایــب ناشــی از اجــرای مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در
خصــوص کارمنــدان مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری پــی بــرد ،اقــدام بــه وضــع مــاده  59قانــون
برنامــه پنجــم توســعه نمــود .مفــاد صــدر مــاده  59مذکــور اشــعار مـیدارد«:آن دســته از کارکنــان دســتگاهها
کــه مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی میباشــند از هــر جهــت ،از جملــه شــرایط بازنشســتگی و ســایر مزایــا
نیــز تابــع قانــون مذکــور و اصالحــات آن میشــوند».
بـه نظـر میرسـد قانونگـذار در ایـن ماده بـا قید عبـارت «از هر جهـت» که به دلیـل عدم تقید نـوع جهت،
افـاده اطلاق میکنـد ،قصد داشـته اسـت که بـا همه کارمنـدان دسـتگاههای اجرایی مشـترک صنـدوق تأمین
اجتماعـی در همـه زمینههـا و در همـه جهـات مطابق با قانـون و مقررات صنـدوق تأمین اجتماعی رفتار شـود.
ً
عملا کارکنـان دولتـی مشـمول آن صنـدوق را که در دسـتگاههای
کمـا اینکـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیز
اجرایـی موضـوع مـاده  5قانـون مدیریت خدمات کشـوری شـاغل هسـتند ،بر اسـاس مقـررات خود بازنشسـته
میکنـد؛ نـه بر اسـاس مقـررات مـاده  103قانـون مدیریت خدمات کشـوری و ایـن موضوع طی بخشـنامههای
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متعـددی بـه تمامی دسـتگاههای اجرایی کشـور ابالغ شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن اسـتدالل ،مـاده  30و بند  5مـاده  2قانون تأمیـن اجتماعی و تبصـره یک مـاده  2آییننامه
طـرز تنظیـم صـورت مـزد و حقـوق ،ملاک شناسـایی مأخذ احتسـاب حق بیمـه بـوده و مطابـق آن فوقالعاده
اضافـهکاری کارمنـدان مشـترک صنـدوق تأمین اجتماعی مشـمول کسـور بازنشسـتگی خواهد بود.

پیــرو ایــن اســتدالل« ،ســتاد مشــاوره فنــی و حقوقــی» و «شــورای حقوقــی» دیــوان محاســبات کشــور
در پاســخ بــه اســتعالمات صــورت گرفتــه ،نظریــات متعــددی را در تأییــد برداشــت فــوق ارائــه داده اســت .از
جملــه ســتاد مذکــور در پاســخ بــه اســتعالم بــه عمــل آمــده در خصــوص امــکان کســر کســور بازنشســتگی
از فوقالعــاده اضافــه کار کارکنــان مشــمول تأمیــن اجتماعــی بــا توجــه بــه مفــاد مــاده  59قانــون برنامــه
پنجــم ،در نظریــه شــماره  983مــورخ  1390/05/19خــود اعــام کــرده اســت« :مســتعلم به بخشــنامه شــماره
 200/84856مــورخ  1388/9/9معاونــت توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی وقــت رئیسجمهــور داللــت
میشــود :بدیهــی اســت کارکنــان مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی مســتند بــه مــاده  59قانــون برنامــه پنجم
توســعه جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ســال  ،1389از هــر جهــت تابع قانــون تأمیــن اجتماعــی و اصالحات
آن میباشــند» .شــورای حقوقــی دیــوان محاســبات کشــور نیــز در نظریـهای دیگــر مــورخ  ،1391/2/3مســتفاد
از مفــاد صــدر مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران ،کارکنــان مشــمول قانــون
تأمیــن اجتماعــی و دســتگاههای اجرایــی را فــارغ از نــوع اســتخدام اعــم از رســمی ،پیمانــی ،کارگــری و ...از
هــر جهــت از جملــه شــرایط بازنشســتگی و ســایر مزایــا ،تابع قانــون مذکــور و اصالحــات آن دانســته و در مقام
نتیجهگیــری ذکــر کــرده اســت« :بنابرایــن از فوقالعــاده اضافــه کار اینگونــه کارکنــان ،کســور قانونــی مربوطــه
کســر و در محاســبه حقــوق بازنشســتگی آنــان منظــور میشــود».
امــا بخــش دوم از مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــر ابهامــات موضــوع افــزوده اســت؛ چراکــه
بیــان مـیدارد« :کســانی کــه تــا قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ( )1388/1/1از فوقالعــاده
اضافـهکار آنــان کســور بازنشســتگی کســر شــده اســت ،متناســب بــا مبلــغ کسرشــده ،در پــاداش پایانخدمــت
و حقــوق بازنشســتگی آنــان محاســبه میشــود» .ممکــن اســت ابتــدا اینگونــه اســتدالل شــود چــون در ایــن
مــاده صرفـاً نســبت بــه افــرادی کــه قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از فوقالعــاده اضافــه کار
آنــان کســور بازنشســتگی کســر شــده ،تعییــن تکلیف شــده و ایــن کســورات را بــه عنوان مبنــای پــاداش پایان
خدمــت و حقــوق بازنشســتگی در قبــل از ایــن تاریــخ پذیرفتــه اســت و در واقــع تأکیــدی بــر مفــاد تبصــره
مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــوده و مفــاد صــدر مــاده  59را تخصیــص زده اســت .یعنــی
بعــد از تاریــخ اجــرای قانــون برنامــه پنجــم نیــز همچنــان مفــاد مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
الزماالجراســت .لکــن بــا دقــت در مفــاد ایــن مــاده بــه نظــر میرســد قانونگــذار بــا علــم بــه مــاده  106قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،ابتــدا مطابــق صــدر مــاده  59قانــون برنامــه ،مــاده  106مذکــور را لغــو کــرده و
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صرفـاً جهــت تأکیــد بــر اعتبــار قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از زمــان اجــرا تــا زمــان تصویــب مــاده 59
( 1388/1/1تــا  )1390/1/1مقــرر داشــته کــه در زمــان قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
مطابــق روال معمــول اقــدام میشــود .بــه ایــن معنــی کــه قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
کارمنــدان دولــت مشــترک صنــدوق تأمیناجتماعــی از فوقالعــاده اضافــه کار آنــان کســور بازنشســتگی کســر
خواهــد شــد و مطابــق صــدر ایــن مــاده ،حکــم مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری صرفـاً تــا زمــان
اجــرای قانــون برنامــه پنجــم( )1390/1/1معتبــر خواهــد بــود.
متأســفانه در بخشــنامه مــورد شــکایت توجهــی بــه اطــاق مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم و توقــف اجــرای
مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه موجــب مــاده  59نشــده اســت و دیــوان عدالــت اداری نیــز
بــدون اراده جدیــد قانونگــذار و دالیــل ماهــوی دیگــر کــه در ادامــه خواهــد آمــد ،بخشــنامه مذکــور را مــورد
تأییــد قــرار داده اســت.
ج) بند «د» قانون اصالح ماده  113قانون مدیریت خدمات کشوری:
بنـد «د» مـاده واحـده قانـون اصلاح مـاده  113قانون مدیریـت خدمات کشـوری که مفـاد آن قریب به 11
مـاه بعـد از اجـرای قانـون مدیریـت خدمات کشـوری در تاریخ  1388/12/5به تصویب مجلس شـورای اسلامی
رسـیده و اصالحاتی را در مورد سـاختار و ارکان سـازمان تأمیناجتماعی و سـایر صندوقها مقرر داشـته اسـت،
اشـعار مـیدارد« :سـایر مقـررات سـازمان تأمیـن اجتماعـی و همچنیـن صندوقها و سـازمانهای بازنشسـتگی
و بیمـهای و قانـون سـاختار نظـام جامـع و تأمیـن اجتماعـی بـه قـوت خـود باقـی اسـت ».بنابرایـن ایـن بند با
اعتباربخشـی بـه مقـررات سـازمان تأمیناجتماعـی ،اصالحات بـه عمل آمده را موجب ممنوعیت تسـری سـایر
احـکام مقـررات سـازمان تأمیناجتماعـی بر مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشـوری ندانسـته اسـت.
د) تبصره  3ماده  3قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی:
تبصــره  3مــاده  3قانــون فوقالذکــر اشــعار مـیدارد« :تعهــدات قبلــی ســازمانها و صندوقهــای بیمهگــر
بــه افــراد تحــت پوشــش مشــروط برآنکــه فقــط در یــک ســازمان یــا صنــدوق عضویــت داشــتهاند ،کمــاکان بــه
قــوت خــود باقی اســت».
بــا عنایــت بــه اینکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی طــی ســالیان متمــادی در چارچــوب قانــون تأمیــن
اجتماعــی از فوقالعــاده اضاف ـهکاری آن دســته از کارکنــان دولــت کــه مشــترک صنــدوق تأمیــن اجتماعــی

هســتند ،کســور بازنشســتگی کســر کــرده اســت؛ لــذا مطابــق ایــن تبصــره ،عملکــرد ســازمان تأمیناجتماعــی
نســبت بــه کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارکنــان دولــت مــورد تأییــد قانونگــذار بــوده و قانونگــذار انتظــار
داشــته ایــن امــر همچنــان اســتمرار داشــته باشــد .بنابرایــن قانونـاً نمیتــوان با صــدور یــک بخشــنامه تعهدات
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قانونــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را در قبــال کارکنــان دولــت منتفــی اعــام نمــود.
البتــه اســتناد بــه ایــن تبصــره نمیتوانــد دلیــل محکمــه پســندی بــر بیاعتبــاری بخشــنامه مــورد بحــث
باشــد؛ چراکــه بخشــنامه مزبــور در تعــارض مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386و
مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم مصــوب  1389صــادر شــده اســت ،در حالــی کــه قانــون نظــام جامــع رفــاه

و تأمیناجتماعــی مصــوب  1383بــوده و مقــدم بــر ایــن قوانیــن وضــع شــده اســت .بنابرایــن میتوانــد بــه
موجــب قوانیــن بعــدی نســخ ضمنــی گــردد.

 -2-2-2نقض اصل انتظار مشروع
گاهــی اوقــات مفــاد تصمیمــات و اعالمــات جدیــد مقامــات عمومــی بــا انتظــارات افــراد ناشــی از تصمیمــات و
اعالمــات قطعــی پیشــین متفــاوت اســت .ایــن انتظــارات پیشــین افــراد ،حقوقــی را بــرای افــراد ایجــاد میکنــد کــه
حمایــت از چنیــن انتظاراتــی را بهویــژه در حقــوق اداری ضــروری میســازد .ایــن مقولــه در حقــوق اداری نویــن
تحــت عنــوان انتظــارات مشــروع (هداونــد ،1391 ،ص )550یــا انتظــارات موجــه شــناخته میشــود .انتظــارات
مشــروع ( )Legitimate Exceptationsو انــواع حمایــت از آن در حقــوق اداری بــه عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل
قضایــی اعمــال دولــت و حمایــت از حقــوق شــهروندان مطــرح میشــود کــه در نهایــت بــه اعمــال اصــل امنیــت
حقوقــی میانجامــد .ایــن انتظــارات ،ناظــر بــه تصمیمهــا و اعالمهایــی اســت کــه مقامــات اجرایــی در چارچــوب یــا
خــارج از چارچوبهــای قانونــی صــورت میدهنــد (شــونبرگ ،1387 ،ص« )18بــه طــور کلــی ،انتظــارات مشــروع،
خواســتهها و توقعــات موجــه و معقولــی اســت کــه در روابــط متقابــل افــراد بــا مقامــات دولتــی بهویــژه در چارچــوب
اعمــال صالحیتهــای اختیــاری ایجــاد میشــود .بــه نحــوی کــه عــدم توجــه بــه آنهــا یــا صرفنظــر کــردن از آنهــا
موجــب ورود خســارت یــا ســلب منفعــت از شــهروندان مخاطــب میشــود» (زارعــی و بهنیــا .)1390 ،مباحــث در
مــورد چرایــی و چیســتی انتظــار مشــروع گســترده اســت ،امــا در ایــن قســمت رویــه دیــوان نســبت بــه ایــن مفهــوم
مختصــرا ً اشــاره میشــود و امــکان اســتناد بــه ایــن اصــل در رأی مــورد نظــر ،بــه بحــث گــذارده میشــود.
ـاح انتظــار مشــروع اشــارهای نشــده اســت ،امــا گاهـاً دیــوان
در رویــه دیــوان عدالــت اداری هیچــگاه بــه اصطـ ِ
بــا اســتناد بــه مفهــوم حقــوق مکتســبه ،ناخــودآگاه مفهــوم انتظــار مشــروع را مــراد کــرده اســت؛ حــال آنکــه ایــن
دو مقولــه کامـ ً
ا از یکدیگــر منفــک بــوده و نمیتــوان آنهــا را بــه جــای یکدیگــر بــه کار بــرد .حقــوق مکتســبه در
حقــوق خصوصــی جریــان دارد و مبنــای آن قانــون یــا قــرارداد اســت در حالــی کــه انتظــار مشــروع مبنــای قانونــی
نــدارد و مقــام اداری از اختیــار خویــش بهــره میبــرد .البتــه تمایــزات بیشــتری بیــن ایــن دو مفهــوم وجــود دارد کــه
بــه دلیــل جلوگیــری از اطالــه کالم بــه همیــن مقــدار بســنده میشــود.
در موضــوع مانحنفیــه از حیــث عــدم رعایــت اصــل انتظــار مشــروع موجبــات تضییــع حقــوق اشــخاص محقــق
شــده اســت؛ چراکــه همــواره مطابــق قوانیــن و مقــررات الزماالجــرای قبلــی و رونــد اجرایــی قواعــد مذکــور ،از
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فوقالعــاده اضافــه کار کارکنــان دولــت کــه مشــمول صنــدوق تأمیناجتماعــی بودهانــد ،کســور بازنشســتگی کســر
میشــده و چــه بســا ایــن افــراد بــه دلیــل بهرهمنــدی از مســتمری بازنشســتگی بیشــتر صنــدوق تأمیناجتماعــی
را بــه عنــوان صنــدوق بازنشســتگی خویــش برگزیدهانــد و از ایــن جهــت ایــن انتظــار مشــروع در آنــان ایجــاد
شــده تــا بــا پرداخــت حــق بیمــه بیشــتر بــه صنــدوق تأمیناجتماعــی بتواننــد از مزایــای بیشــتری در طــول دوره
بازنشســتگی بهرهمنــد گردنــد .لکــن بخشــنامه مــورد اعتــراض بــدون توجــه بــه ایــن انتظــارات مشــروع و قانونــی،
موجــب شــده تــا اینگونــه کارمنــدان از مزایــای مــورد انتظــار محــروم گردنــد .بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد 28
ســال از فوقالعــاده اضافــه کار کارمنــدی حــق بیمــه کســر شــده اســت ،لکــن مطابــق بخشــنامه مانحنفیــه در دو
ســال آخــر خدمــت کــه مبنــای محاســبه بازنشســتگی اســت میــزان حــق بیمــه وی کاهــش یافتــه اســت؛ در ایــن
صــورت میــزان مســتمری وی کمتــر از حــد انتظــار خواهــد بــود .از طرفــی اســترداد حــق بیمههــای دریافتــی از
بابــت اضافــه کار بــه کارمنــد موجــب جبــران خســارات وارده بــه وی نخواهــد شــد.
معاالســف دیــوان در رأی مــورد بحــث هیــچ اشــارهای بــه اصــل انتظــار مشــروع حتــی تحــت عنــوان حقــوق
مکتســبه نداشــته اســت؛ علیرغــم اینکــه میتوانســت بــه مــاده  11قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالت
اداری مبنــی بــر لغــو تصمیــم بــه دلیــل تضییــع حقــوق اشــخاص اســتناد کــرده و تصمیــم مذکــور را ابطــال نمایــد.
لکــن ایــراد جدیتــر اینکــه در بــاب تضییــع حقــوق اشــخاص نیــز دیــوان تاکنــون رویـهای اتخــاذ نکــرده و مصوبــات
دولتــی را از ایــن جهــت مــورد بازنگــری و ابطــال قــرار نــداده اســت (موالبیگــی ،1393 ،ص.)125
 -3-2-2اعمال تبعیض ناروا
برخــی از موافقیــن دادنامــه صــادره دیــوان و همچنیــن بخشــنامه مــورد اعتــراض معتقدنــد کــه اعمــال متفــاوت
مأخــذ کســر حــق بیمــه در مــورد کارکنــان دولتــی مشــمول صندوقهــای متعــدد ،نوعــی تبعیــض بیــن کارکنــان
دولتــی محســوب میشــود .حــال بایــد دیــد چنیــن برداشــتی تــا چــه انــدازه در موضــوع مــورد بحــث مصــداق دارد.
عــدم تبعیــض در اصــل برابــری ریشــه دارد .اصــل برابــری یکــی از مبانــی مهــم قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران و غایــت حمایــت از حقــوق شــهروندان بــه شــمار مـیرود (ویــژه .)1383 ،طبــق اصــل برابــری یــا
تســاوی خدمــات عمومــی ،همــه افــراد جامعــه بایــد به طــور یکســان و مســاوی از خدمــات عمومــی برخوردار شــوند
و نبایــد معیارهــای سیاســی ،عقیدتــی ،نــژادی یــا قومــی مبنــای برخــورداری یــا اولویــت افــراد در اســتفاده از ایــن
خدمــات قــرار گیرنــد ،دولــت نمیتوانــد بــه ایــن بهان ههــا میــان شــهروندان تبعیــض قائــل شــود و افــرادی را از
خدمــات عمومــی محــروم کنــد یــا بــرای برخــی در اســتفاده از خدمــات عمومــی امتیــازات خــاص در نظــر بگیــرد
(امامــی و اســتوار ســنگری ،1389 ،ص.)38
بـه طـور کلـی در مـورد اصـل برابـری در قانون اساسـی باید به دو نکته اشـاره کرد :نخسـت اینکه ایـن موضوع در
اصـول قانـون اساسـی به صورت کلی بیان شـده اسـت و در برخی مـوارد ،قانون مذکور در مقام بیـان مصادیق خدمات
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عمومـی (بـه عنـوان نمونـه برابـری در ورود بـه مشـاغل دولتـی و برابـری در پرداخـت مالیـات) صراحتی نـدارد و این
موضـوع میتوانـد در مـواردی دسـت بعضی از نهادهـا را باز بگـذارد (هاشـمی ،1384 ،ص.)225
دوم اینکــه هــر گونــه «تبعیــض روا» ،بایــد بــه موجــب قانــون باشــد .دیــوان عدالــت اداری در آرای متعــددی
دربــاره مبنــای توجیهــی مفهــوم «تبعیــض روا و نــاروا» در اصــل ســوم قانــون اساســی تصریــح میکنــد کــه هــر
قســم تبعیــض بایــد علــل و اســباب موجــه داشــته باشــد و قانونگــذار در ایــن خصــوص تصمیــم بگیــرد و وجــود
علــل و اســباب موجــه و وجــوه تمایــز مطلــوب منــوط بــه حکــم صریــح قانونگــذار اســت (رضایــی زاده و کاظمــی،
 .)1391بنابرایــن مفهــوم تبعیــض روا اشــاره بــه تفــاوت حقوقــی اســت کــه قانونگــذار آن را تجویــز میکنــد .ایــن
نــوع تبعیــض نهتنهــا در حقــوق عمومــی مذمــوم نیســت ،بلکــه مــورد حمایــت قانونگــذار مراجــع صیانــت از قانــون
اساســی و قضــات قــرار میگیــرد (ویــژه ،1390 ،صــص.)370-371
در موضــوع مــورد بحــث از آنجــا کــه خــود قانونگــذار شــرایط متفــاوت بازنشســتگی در صندوقهــا را وضــع
کــرده و بــر مبنــای محاســبات اکچوئــری و بیم ـهای برخــی از صندوقهــا بــا دریافــت حــق بیمــه بیشــتر مزایــای
بیشــتری ارائــه میدهنــد و از طرفــی در مــورد کارکنــان رســمی انتخــاب صنــدوق نیــز بــا علــم بــه ایــن تفاوتهــا
بــه شــخص کارمنــد واگــذار شــده اســت ،بــه نظــر میرســد ایــن تفــاوت نمیتوانــد در مفهــوم تبعیــض نــاروا قــرار
گیــرد .کمــا اینکــه نمیتــوان گفــت چــون از فوقالعــاده کلیــه کارکنــان دولــت حــق بیمــه کســر نمیشــود ،در
مــورد کارگــران مشــمول قانــون کار نیــز بایــد اینگونــه باشــد و کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار کارگــران
تبعیــض نــاروا محســوب میشــود .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه الــزام شــمول مقــررات صنــدوق تأمیناجتماعــی
بــر کارکنــان پیمانــی دولــت آنگونــه کــه در مــاده  101قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری آمده ،بشــدت قابــل انتقاد
اســت و در جریــان اصــاح قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،میبایســت اصــاح گــردد.
نتیجهگیری
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی در خصــوص کســر حــق بیمــه
از فوقالعــاده اضافــه کار ضوابــط متفاوتــی را مقــرر داشــتهاند .مــاده  76و  106قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری در جهــت عــدم کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون وضــع شــده و در
مقابــل مجموعــه قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی از جملــه بندهــای  5و  6مــاده 2و مــاده  30قانــون
تأمیناجتماعــی و بخصــوص تبصــره یــک مــاده « 2آییننامــه طــرز تنظیــم صــورت مــزد و حقــوق و مواقــع
ارســال آنهــا بــه ســازمان» ،بــر لــزوم کســر حــق بیمــه از اضافــه کار تأکیــد دارنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق قوانیــن عمومی اســتخدام کشــوری از جملــه مــواد  101و  102قانــون مدیریت
خدمــات کشــوری ایــن امــکان وجــود دارد کــه کارکنــان دولــت نیــز مشــمول صنــدوق تأمیناجتماعــی قــرار
گیرنــد ،لــذا کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار آنــان مــورد اختــاف واقــع میشــود .قانونگــذار نیــز پس
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از حصــول ایــن اختــاف ،در ایــن خصــوص رویکردهــای متفاوتــی را اتخــاذ کــرده اســت .ابتــدا در ســال 1389
بــا الحــاق تبصــره بــه مــاده  106قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار
کارکنــان دولــت را توســط ســازمان تأمیناجتماعــی ممنــوع کــرده و ســپس بــا وضــع مــاده  59قانــون برنامــه
پنجــم بــه نحــوی امــکان کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده مزبــور را مجــاز دانســته اســت .ایــن نــوع قانونگــذاری

بــه دولــت اجــازه داده تــا بتوانــد بــا صــدور بخشــنامهای و بــه جهــت کاســتن از بــار مالی ســهم خویــش از حق
بیمــه کارمنــدان ،کســر هرگونــه حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان را ممنــوع نمایــد .متعاقــب ایــن تصمیــم،
دیــوان محاســبات و برخــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ابطــال ایــن بخشــنامه را از دیــوان عدالــت اداری
درخواســت کردهانــد کــه در نهایــت هیــأت عمومــی دیــوان نیــز بــا پذیرفتــن اســتدالل دولــت ،طــی دادنامــه
شــماره 1392-1402مــورخ  1393/9/10رأی بــر عــدم بطــان بخشــنامه مذکــور صــادر کــرده اســت.
دادنامــه مذکــور از جهــات مختلــف شــکلی و ماهــوی قابــل نقــد و بررســی اســت .از جهــت شــکلی ابتــدا
صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه موضــوع مطــرح میشــودکه مطابــق اصــول  170و  173قانــون اساســی و
بنــد یــک مــاده  12قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان ،هیــأت عمومــی از جهــت شــاکی ،متشــاکی و
موضــوع ،صالحیــت رســیدگی را دارا بــوده اســت .همچنیــن از لحــاظ شــکلی صالحیــت مرجــع تأییــد مصوبــه
شــورای توســعه مدیریــت قابــل بررســی اســت کــه بــا توجــه بــه امــکان تفویــض اختیــار رئیسجمهــور بــه
معاونــت توســعه مدیریــت در ایــن خصــوص ایــرادی بــر ایــن صالحیــت متصــور نیســت (البتــه تاریــخ تفویــض
اختیــار میبایســت قبــل از ابــاغ بخشــنامه باشــد) عــاوه بــر آن نســخ قانــون برنامــه پنجــم بــه عنــوان قانــون
باالدســتی کــه بــا نصــاب خاصــی بــه تصویــب میرســد ،توســط قانــون تمدیــد قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری آنگونــه کــه در رأی دیــوان بــه آن اســتناد شــده ،واجــد ایــراد اســت.
از لحــاظ ماهــوی نیــز بحــث اصلــی در خصــوص ارتبــاط مــواد  59قانــون برنامــه پنجــم و مــاده  106قانون
مدیریــت خدمــات کشــوری اســت .برخــاف آنچــه در بخشــنامه مــورد اعتــراض آمــده اســت و مــورد تأییــد
دیــوان قــرار گرفتــه ،صراحــت صــدر مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم ،اجــرای حکــم مــاده  106قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری و تبصــره آن را در طــول اجــرای برنامــه پنجــم موقوفاالجــرا کــرده اســت .بنابرایــن از
تاریــخ  1390/1/1میبایســت از فوقالعــاده اضافــه کار کارکنــان دولــت مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی ،حــق
بیمــه کســر کــرد .همچنیــن از حیــث ماهــوی هــر چنــد نمیتــوان بــه طــور قطــع اعــام کــرد کــه اجــرای
احــکام متفــاوت نســبت بــه کارکنــان دولــت مشــمول صندوقهــای مختلــف ،اعمــال تبعیــض نــاروا اســت ،امــا
میتــوان بیــان کــرد کــه انقطــاع کســر حــق بیمــه موجــب تضییــع حقــوق کارکنانــی شــده کــه بــا علــم بــه
مأخــذ کســر حــق بیمــه صنــدوق تأمیناجتماعــی و متعاقــب آن کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده اضافــه کار
آنــان ،انتظــار دریافــت مســتمری بازنشســتگی بیشــتری داشــتهاند .لکــن عــدم کســر حــق بیمــه از فوقالعــاده
اضافــه کار آنــان در دو ســال منتهــی بــه بازنشســتگی موجــب کاهــش حقــوق بازنشســتگی آنــان شــده اســت.
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از ایــن جهــت بخشــنامه مذکــور حقــوق مکتســبه یــا بــه تعبیــر دقیقتــر انتظــار مشــروع آنــان را نقــض کــرده
و دیــوان نیــز در رأی صــادره بــه ایــن معیــار توجهــی نداشــته اســت.
در پایــان بــه نظــر میرســد مهمتریــن دلیــل وجــود ایــن اختــاف نظرهــا ناشــی از رویکردهــای مقطعــی،
زودگــذر و فاقــد کارشناســی قانونگــذار در امــر قانونگــذاری اســت کــه واحدهــای مجــری قانــون را مجــاب
میکنــد خواســته یــا ناخواســته امنیــت حقوقــی بخــش عظیمــی از نیــروی مولــد کشــور را مــورد خدشــه قــرار
دهنــد .لــذا راهــکار خــروج از ایــن بحــران وضــع قانــون شــفاف و قاطــع مبتنــی بــر آســیب شناســی و بررســی
عواقــب اجتماعــی و اقتصــادی آن خواهــد بــود .البتــه اخیــرا ً طرحــی در مجلــس شــورای اســامی مبنــی بــر تفســیر
مــاده  59قانــون برنامــه پنجــم مطــرح شــد کــه طــی آن قــرار بــود کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان دولــت
مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی امکانپذیــر گــردد ،لکــن شــورای نگهبــان از جهــت اینکــه طــرح مزبــور را فراتــر از
تفســیر بلکــه قانونگــذاری جدیــد دانســته ،در جلســه مــورخ  1394/5/14آن را بــه جهــت مغایــرت با اصــل  73قانون
اساســی رد کــرده و مــورد تأییــد قــرار نــداده اســت.
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