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چکیده
بــا توجــه بــه اینکــه ضوابــط قانونــی کســر حــق بیمــه از فوق العــاده اضافــه کار در مقــررات دولتــی و 
مقــررات تأمین اجتماعــی متفــاوت اســت، ایــن موضــوع همواره مــورد اختــالف حقوقدانــان و مراجــع قضایی 
و اجرایــی بــوده اســت� ایــن اختــالف در مــواردی به وجــود می آیــد کــه کارکنــان دولــت مطابــق مقــررات 
عمومــی اقــدام بــه تعییــن صنــدوق تأمین اجتماعــی بــه عنــوان صنــدوق بازنشســتگی خویــش می نماینــد� 
متأســفانه نــوع قانونگــذاری در ایــن خصــوص و احــکام قانونــی ایــن موضــوع بــه گونــه ای تدویــن شــده کــه 
ــان  ــه کارکن ــاً اینک ــت� اساس ــزوده اس ــات آن اف ــر ابهام ــه ب ــد، بلک ــری نمی کن ــات جلوگی ــا از ابهام نه تنه
دولتــی مشــترک صنــدوق تأمین اجتماعــی، از چــه جهاتــی مشــمول قوانیــن و مقــررات تأمین اجتماعــی 
و از چــه جهاتــی مشــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی دولــت هســتند، موضــوع ســؤال کلــی اســت و بــه 
طــور خــاص اینکــه آیــا فوق العــاده اضافــه کار کارکنــان دولــت مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی، مشــمول 
کســر حــق بیمــه خواهــد بــود یــا خیــر؟ در ایــن خصــوص اخیــراً جانشــین معاونــت توســعه مدیریــت و 
ــا صــدور بخشــنامه ای، کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارکنــان دولــت  ســرمایه انســانی رئیس جمهــور ب
ــن  ــا طــرح درخواســت ابطــال ای ــی ب ــر ندانســته و از طرف ــی را امکانپذی مشــترک ســازمان تأمین اجتماع
بخشــنامه توســط عــده ای 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 
1402-1392 هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورخ 1393/9/10 اســت� 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� 
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مقدمه
جانشــین معاون توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی رئیس جمهور طی بخشــنامه شــماره 200/93/5271- 
1393/4/17، مصوبــه  مــورخ 1393/1/25 شــورای 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 تأمین اجتماعــی 
هســتند بــه کلیــه دســتگاه های اجرایــی مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ابــالغ کــرد� بخشــنامه 
مذکــور از مفــاد مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم توســعه اینگونــه نتیجــه گرفتــه اســت کــه »کســر حــق بیمه از 
فوق العــاده اضافــه کار کارمنــدان مشــترک صنــدوق تأمین اجتماعــی شــاغل در دســتگاه های مشــمول قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری مجــاز نمی باشــد�« پیــرو ابــالغ 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 اســالمی و آراء هیــأت 

عمومــی دیــوان عدالــت اداری کــه مبنــای عمــل دســتگاه های اجرایــی اســت، مغایــر اســت� 
بنــد یــک بخشــنامه مذکــور اینگونــه مقــرر مــی دارد کــه: »در ارتبــاط بــا اســتعالم دســتگاه های اجرایــی 
ــات کشــوری  ــت خدم ــون مدیری ــدان مشــمول قان ــه کار کارمن ــه از اضاف ــکان کســر حــق بیم ــه ام راجــع ب
ــای  ــون از لحــاظ برخــورداری از مزای ــه مــاده 101 ایــن قان ــا توجــه ب شــاغل در دســتگاه های اجرایــی کــه ب
تأمین اجتماعــی نظیــر بازنشســتگی، از کارافتادگــی، فــوت، بیــکاری و درمــان بــا رعایــت ایــن قانــون مشــمول 
قانــون تأمین اجتماعــی هســتند و تأثیــر حکــم مقــرر در مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم بــر ایــن موضــوع، ایــن 
نتیجــه حاصــل شــد کــه بنــا بــه دالیــل ذیــل کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارکنــان دســتگاه های اجرایــی 

کــه مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی هســتند، مجــاز نیســت: 
- ســوابق قبلــی قانونگــذاری در ایــن بــاره )مــاده 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و تبصــره الحاقــی 
بــه آن کــه مبتنــی بــر عــدم کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون وضــع شــده اند(� 

- در مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم توســعه در مــورد کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان مــورد نظــر 
حکــم صریحــی وجــود نــدارد و بالعکــس مفهــوم مخالــف حکــم مقــرر در قســمت دوم ایــن مــاده، حکایــت از 

اســتثناء ایــن موضــوع از اطــالق حکــم مذکــور در صــدر مــاده دارد� 
- مالحظــه مفــاد نامــه شــماره 9181130/م46311- 1391/4/14 دبیــر )وقــت( هیــأت دولــت خطــاب بــه 
ایــن معاونــت مبنــی بــر اینکــه ایــن معاونــت در اجــرای مــاده )59( قانــون برنامــه پنج ســاله پنجم توســعه طی 
بخشــنامه ای بــه کلیــه دســتگاه های اجرایــی اعــالم نمایــد کســر کســور بازنشســتگی از اضافــه کار کارکنــان 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 106 قان ــذا اطــالق حکــم م ــدوق تأمین اجتماعــی مجــاز نیســت� ل مشــمول صن
کشــوری از لحــاظ مبنــای کســر کســور بازنشســتگی از کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون بــه قــوت خــود باقــی 



89ضوابط حقوقی کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی 

اســت و در نتیجــه کســر حــق بیمــه از فوق العــاده اضافــه کار کارمنــدان مشــترک صنــدوق تأمین اجتماعــی 
شــاغل در دســتگاه های مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مجــاز نیســت�«

ــوان  ــأت عمومــی دی ــاً هی ــه، نهایت ــح صــورت گرفت ــادل لوای ــن و تب ــس از اســتدالل های متعــدد طرفی پ
ــدام کــرد:  ــه صــدور رأی اق ــر نســبت ب ــه شــرح زی ــخ 1393/9/10 ب ــت اداری در تاری عدال

»الــف: بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق مــاده 101 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، کلیــه کارمنــدان پیمانــی 
دســتگاه های اجرایــی از لحــاظ برخــورداری از مزایــای تأمین اجتماعــی نظیــر بازنشســتگی، ازکارافتادگــی، فــوت 
بیــکاری، درمــان بــا رعایــت ایــن قانــون ]قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری[ مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی 
ــرای  ــتگی و ب ــور بازنشس ــبه کس ــای محاس ــوص مبن ــور در خص ــون مذک ــاده 106 قان ــده اند و در م ــالم ش اع
محاســبه حقــوق بازنشســتگی کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون، حقــوق ثابــت بــه اضافــه فوق العاده هــای مســتمر 
و فوق العــاده بنــد )10( مــاده )68( قانــون مذکــور مبنــا قــرار گرفتــه اســت و اضافــه کار جــزء هیچ یــک از مــوارد 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  ــه مــاده 106 قان مصــرح در ایــن مــاده نیســت و در تبصــره الحاقــی ب
ســال 1389، تصریــح شــده اســت کــه کارمنــدان دســتگاه های اجرایــی مشــمول ایــن قانــون کــه از نظــر بیمــه 
و بازنشســتگی تابــع مقــررات صنــدوق تأمین اجتماعــی هســتند و قبــل از تصویــب ایــن قانــون از مزایــای غیــر 
ــد و  ــم از ســهم کارمن ــوط اع ــد کســور مرب ــان کســور بازنشســتگی برداشــت شــده اســت، می توانن مســتمر آن
کارفرمــا را یــک جــا از صنــدوق تأمین اجتماعــی دریافــت کننــد یــا حســب تقاضــا مطابــق مقــررات مربــوط بــه 
نســبت ســال های پرداخــت کســور، قابــل احتســاب در حقــوق بازنشســتگی آنــان خواهــد بــود، بنابرایــن تــا تاریــخ 
1390/1/1 و الزم االجــرا شــدن قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران مفــاد قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری الزم االجراســت و امــکان کســر حــق بیمــه از اضافــه کار در ایــن ایــام وجــود نــدارد� 
هــر چنــد در صــدر مــاده 59 قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایران مقرر شــده اســت: 
»آن دســته از کارکنــان دســتگاه ها کــه مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی هســتند از هــر جهــت از جملــه شــرایط 
بازنشســتگی و ســایر مزایــا نیــز تابــع قانــون مذکــور و اصالحــات آن می شــوند«� از آنجــا کــه اوالً: در ذیــل ایــن 
مــاده فقــط در خصــوص کســانی کــه قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری )1388/1/1( از فوق العاده 
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 الزم االجــرا شــدن ایــن قانون 
لزومــاً بایــد از اضافــه کار کارکنــان دســتگاه هایی کــه مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی هســتند حــق بیمــه کســر 
شــود، بنابرایــن امــکان کســرحق بیمــه از اضافــه کار ایــن قبیــل افــراد وجــود نــدارد� ثانیــاً: از تاریــخ تصویــب قانون 
تمدیــد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب ســال 1392، ایــن قانــون آخریــن اراده قانونگــذار در خصــوص 
موضــوع اســت و بــر قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران وارد اســت و چــون در مــاده 101 
ایــن قانــون برخــورداری کارکنــان پیمانــی مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی از مزایــای قانــون تأمین اجتماعــی بــه 
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رعایــت ایــن قانــون ]قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری[ موکــول شــده و در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
احــکام مــواد 106 و تبصــره الحاقــی آن بــه شــرح فوق الذکــر تعییــن تکلیــف کــرده اســت و از آنهــا جــواز کســر 
ــد 1 بخشــنامه شــماره 200/93/5271- 1393/4/17  ــن بن ــه کار مســتفاد نمی شــود، بنابرای حــق بیمــه از اضاف
ــون برنامــه  ــه مــواد 59 قان جانشــین معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیس جمهــور کــه مســتند ب
پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران و 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و تبصــره الحاقــی به آن کســر 
حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان دســتگاه های اجرایــی مشــترک صنــدوق تأمین اجتماعــی را ممنــوع اعــالم 

کــرده اســت، مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات مرجــع وضــع آن تشــخیص داده نمی شــود«�
ــه کار در صنــدوق  ــط کلــی کســر حــق بیمــه از فوق العــاده اضاف ــن پژوهــش ضمــن بررســی ضواب در ای
بازنشســتگی کشــوری و صنــدوق تأمین اجتماعــی، رأی فوق الذکــر از حیــث شــکلی و ماهــوی بــه بوتــه نقــد 

گــذارده شــده اســت� 

1-ضوابطکلیکسرحقبیمهازفوقالعادهاضافهکار
در خصــوص کســر حــق بیمــه از اضافــه کار بــا دو نــوع نظــام حقوقــی متفــاوت مواجــه هســتیم: نظــام 
ــر قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری�  ــر قانــون تأمین اجتماعــی و نظــام حقوقــی حاکــم ب حقوقــی حاکــم ب
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� 

1-1-ازمنظرقانونمدیریتخدماتکشوری
عنــوان فصــل ســیزدهم از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1386/7/8 )مــاده 101 تــا 113(، 
»تأمین اجتماعــی« اســت� بــا ایــن حــال مــواد مربــوط بــه تأمین اجتماعــی در قانــون مدیریت خدمات کشــوری 
محــدود بــه ایــن فصــل نیســت و در ســایر فصــول قانــون نیــز مــواد پراکنــد ه ای در ارتبــاط بــا تأمین اجتماعــی 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیــز هماننــد قوانیــن قبلــی اســتخدام کشــوری تمامــی  وجــود دارد� در قان
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 106 مقـرر مـی دارد: »مبنای 
محاسـبه کسـور بازنشسـتگی و برای محاسبه حقوق بازنشسـتگی کارمندان مشـمول این قانون حقوق ثابت به اضافه 
فوق العاده  هـای مسـتمر و فوق العـاده بنـد )10( مـاده )68( ایـن قانـون می باشـد«� فوق العـاده بنـد )10( مـاده )68( 
ایـن قانـون، »فوق العـاده ویـژه« اسـت که در موارد خـاص با توجه بـه عواملی از قبیل بـازار کار داخلـی و بین المللی، 
ریسـک پذیری، تأثیـر اقتصـادی فعالیت هـا در درآمد ملـی انجام فعالیـت و وظایف تخصصی و سـتادی و تحقیقاتی و 
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حساسـیت کار پرداخـت می شـود� امـا بایـد دید فوق العاده های مسـتمر مطابـق این قانون شـامل چه مواردی اسـت� 
ــم  ــن حک ــق ای ــت� مطاب ــه اس ــوع پرداخت ــن موض ــن ای ــه تبیی ــون ب ــن قان ــاده 76 ای ــر م ــمت اخی قس
»فوق العاده  هــای مذکــور در بند هــای )2(، )3( و )5( مــاده )68( فوق العــاده مســتمر تلقــی می گردنــد«�
ــای  ــختی کار و کار در محیط ه ــاده س ــری، فوق الع ــاده ایثارگ ــامل فوق الع ــب ش ــه ترتی ــا ب ــن فوق العاده ه ای
ــایر  ــه س ــود ک ــد ب ــه خواه ــف آن اینگون ــوم مخال ــن مفه ــتند� بنابرای ــغل هس ــاده ش ــارف و فوق الع غیرمتع
ــود�  ــد ب ــه نخواه ــق بیم ــر ح ــمول کس ــاده68( مش ــد9 م ــه کار )بن ــاده اضاف ــه فوق الع ــا از جمل فوق العاده ه
البتــه بــه مــاده 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در تاریــخ1389/7/6 یــک تبصــره الحاق شــده و در 
مــورد کارکنــان مشــمول صنــدوق تأمین اجتماعــی 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 تأمین اجتماعــی 

مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفت� 

1-2-ازمنظرقانونتأمیناجتماعی
ــرای  ــون و ب ــه حکــم قان ــه ب ــارت اســت از وجوهــی ک ــن اجتماعــی عب ــون تأمی ــق قان حــق بیمــه مطاب

ــاده 2(�� ــد 6 م ــود )بن ــت می ش ــی پرداخ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــوع آن ب ــای موض ــتفاده از مزای اس
در تعییــن و محاســبه حــق بیمــه نکتــه مهــم ایــن اســت که چــه چیــزی مبنــای محاســبه آن قــرار می گیرد 
ــان   ــود� طبــق مــاده 30 کارفرمای و چــه بخشــی از دریافتی  هــای حقوق بگیــران مشــمول حــق بیمــه خواهــد ب
موظفنــد از کلیــه  وجــوه  و مزایــای  مذکــور در بنــد 5 مــاده  2 ایــن  قانــون  حق  بیمــه  مقــرر را کســر و بــه  اضافــه  
ســهم  خــود بــه  ســازمان  پرداخــت  نماینــد� مطابــق بنــد 5 مــاده 2 قانــون تأمیــن اجتماعــی »مــزد یــا حقــوق یــا 
کارمــزد در ایــن قانــون شــامل هرگونــه وجــوه و مزایــای نقــدی یــا غیرنقــدی مســتمر اســت کــه در مقابــل کار 
بــه بیمه شــده داده می شــود«� بنابرایــن اصــل بــر ایــن اســت کــه بایــد از هرگونــه دریافتــی نقــدی و غیرنقــدی 

مســتمر بیمه شــده حــق بیمــه کســر شــود )اســتوار ســنگری، 1393، ص139(�
بــر همیــن اســاس شــورای عالــی تأمین اجتماعــی در تاریــخ1354/12/19 آیین نامــه طــرز تنظیــم صــورت 
مــزد و حقــوق و مواقــع ارســال آنهــا بــه ســازمان )موضــوع مــاده 39 قانــون تأمین اجتماعــی( را تصویــب کــرد� 
ــدی غیرمشــمول  ــای نق ــه، اصالحــی مصــوب 1372/2/4، »مزای ــن آیین نام ــاده 2 ای ــک م ــق تبصــره ی مطاب
کســر حــق بیمــه عبارتســت از: بازخریــد ایــام مرخصــی، کمــک عائله منــدی طبــق قانــون )مــاده 86 قانــون 
ــام  ــار در ای ــه مســکن و خوارب ــدی، کمــک هزین ــت، عی ــاده مأموری ــه ســفر و فوق الع ــی(، هزین تأمین اجتماع
بیمــاری، حــق شــیر، پــاداش، نهضــت ســواد آمــوزی، حق التضمیــن )کســرصندوق( خســارت اخــراج و مزایــای 
پایــان کار و پــاداش افزایــش تولیــد� ســایر مزایــای نقــدی کــه تحــت هــر عنــوان بــه بیمه شــدگان پرداخــت 
ــه کار جــزو  ــاده اضاف ــه اینکــه فوق الع ــا توجــه ب ــذا ب ــود« ل می شــود، مشــمول کســر حــق بیمــه خواهــد ب
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مزایــای قســمت اخیــر ایــن تبصــره اســت، مشــمول کســر حــق بیمــه بــوده و کارفرمــا موظــف اســت مبلــغ 
حــق بیمــه را از ایــن مأخــذ نیــز کســر و بــه  ســازمان  تأمین اجتماعــی پرداخــت  نمایــد� 

2-نقدرأیدیوان
دادنامــه شــماره 1402-1392 هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورخ 1393/9/10 را می تــوان از دو 
جهــت شــکلی و ماهــوی مــورد نقــد و تجزیــه و تحلیــل قــرار داد� در ادامــه مصادیــق شــکلی و ماهــوی نقــد 

ــمرده ایم�  ــور را برش رأی مذک

2-1-ازجهتشکلی
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 رئیس جمهــور و همچنیــن امــکان لغــو قانــون برنامــه پنجــم بــه موجــب تمدیــد 

قانــون عــادی )قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری( بررســی می شــود� 

2-1-1-صالحیتهیأتعمومیدیواندررسیدگیبهموضوع
اصــل 170 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران مقــرر داشــته اســت: »قضــات دادگاه  هــا مکلفنــد از 
ــارج از  ــا خ ــالمی ی ــررات اس ــن و مق ــا قوانی ــف ب ــه مخال ــی ک ــای دولت ــا و آیین نامه  ه ــرای تصویب نامه  ه اج
ــه مقــررات را از  ــد ابطــال اینگون حــدود اختیــارات قــوه مجریــه اســت خــودداری کننــد و هــر کــس می توان

دیــوان عدالــت اداری تقاضــا کنــد«�
ــه شــکایات، تظلمــات و  ــه منظــور رســیدگی ب ــون اساســی مقــرر مــی دارد: »ب همچنیــن اصــل 173 قان
اعتراضــات مــردم نســبت بــه مأموریــن یــا واحد هــا بــا آیین نامه  هــای دولتــی و احقــاق حقــوق آنهــا، دیوانــی 
بــه نــام »دیــوان عدالــت اداری« زیــر نظــر رئیــس قــوه قضاییــه تأســیس می شــود� حــدود اختیــارات و نحــوه 

عمــل ایــن دیــوان را قانــون تعییــن می کنــد« �
در اجــرای اصــول فوق الذکــر متعاقبــاً مطابــق بنــد 1 مــاده 12 قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان 
عدالــت اداری: »رســیدگی بــه شـــکایات، تظلمــات و اعتراضــات اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی از آیین نامه  هــا 
و ســایر نظامــات و مقــررات دولتــی و شــهرداری  ها 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 می شــود«� در صالحیــت هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری قــرار گرفتــه اســت� 
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عبــارت »هرکــس می توانــد 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 نامه هــا و 

ــت�  ــت اداری اس ــوان عدال ــا در دی آیین نامه ه
بنابرایــن شــکایت فوق الذکــر هــم از جهــت شــاکی و نیــز از جهــت موضــوع رســیدگی و همچنیــن از جهت 
متشــاکی، صحیحــاً طــرح شــده و رســیدگی هیــأت عمومــی در ایــن خصــوص مطابــق بــا قانــون و مقــررات 

مربــوط صــورت گرفتــه اســت� 

2-1-2-صالحیتمعاونتریاستجمهوریدرتأییدمصوباتشورایتوسعهمدیریتوسرمایهانسانی
اصــوالً تصمیــم اداری بایــد از ســوی مأمــور اداری صالحیــت دار 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، قانون شــکنی نســبت به 

نظــم عمومــی تلقــی میگــردد )عباســی، 1393، ص231(�
از جملــه ایــرادات شــکلی کــه شــکات بــه بخشــنامه مــورد اعتــراض وارد کرده انــد، ایــن اســت کــه مصوبــه 
شــورای توســعه مدیریــت بــه تأییــد رئیس جمهــور نرســیده اســت؛ چراکــه مطابــق بخــش پایانــی مــاده 116 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اجــرای تمامــی تصمیمــات شــورای توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی 
ــالغ بخشــنامه  ــی الزم االجــرا اســت و شــیوه اب ــرای دســتگاه  های اجرای ــد رئیسجمهــور ب ــس از تأیی ــا پ تنه

حکایــت از آن دارد کــه ایــن بخشــنامه بــدون اخــذ تأییدیــه رئیس جمهــور ابــالغ شــده اســت� 
در مقابـل بنـا به اذعان معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی رئیس جمهور در الیحـه دفاعیه تنظیمی، 
اختیـار تأیید مصوبات شـورای توسـعه مدیریت و سـرمایه انسـانی، موضوع مـاده )116( قانـون مدیریت خدمات 
کشـوری، طـی نامه شـماره 72222- 1393/6/26 از سـوی رئیس جمهـور به آقای دکتر نوبخت، سرپرسـت این 
معاونت تفویض شـده و در راسـتای تفویض اختیار فوق، بخشـنامه مورد شـکایت نیز در تاریخ 1393/7/7 مورد 

موافقـت ایشـان قـرار گرفتـه اسـت� در ادامه این موضـوع را از جهت حقوقی مورد بررسـی قـرار می دهیم� 
مطابــق اصــل یکصــد و بیســت و ششــم قانــون اساســی »رئیس جمهــور مســئولیت امــور برنامــه و بودجــه و 
امــور اداری و اســتخدامی کشــور را مســتقیماً بــر عهــده دارد و می توانــد اداره آنهــا را برعهــده دیگــری بگــذارد«� 
بــر اســاس مســئولیت مســتقیم رئیس جمهــور در امــور اداری و اســتخدامی، قانونگــذار در مــاده 116 قانــون 
ــه رئیس جمهــور واگــذار کــرده،  مدیریــت خدمــات کشــوری، تأییــد مصوبــات شــورای توســعه مدیریــت را ب
لکــن رئیس جمهــور مطابــق قســمت اخیــر اصــل 126 صالحیــت تفویــض ایــن اختیــار را بــه اشــخاص دیگــر 
از جملــه معاونــت خویــش دارد� بــا فــرض پذیــرش ایــن اختیــار، چنانکــه در الیحــه دفاعیــه معاونــت توســعه 
ــس از صــدور  ــاه پ ــاه ســال 1393 )یعنــی 2/5 م ــده اســت، رئیس جمهــور در مهــر م ریاســت جمهــوری آم
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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 می دهــد کــه بخشــنامه مــورد بحــث در تاریــخ ابــالغ 
ــه صــورت  ــوده اســت� از طرفــی تفویــض اختیــار نبایــد ب )1393/4/17( فاقــد تأییدیــه ریاســت جمهــوری ب
ضمنــی بلکــه بایــد از یــک تصمیــم کتبــی و صریــح کــه منتشــر و ابــالغ شــده، ناشــی شــود )همــان، ص236(�

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 
می بایســت موضــع خویــش را نســبت بــه ایــن ایــراد نیــز ابــراز کــرده و از ایــرادات وارده رفــع ابهــام می نمــود� 

بنابرایــن دادنامــه صــادره دیــوان از ایــن جهــت از شــفافیت الزم برخــوردار نیســت� 

2-1-3-امکاننسخقانونبرنامهتوسعهبهموجبتمدیدقانونعادی
در فــرازی از دادنامــه دیــوان آمــده اســت: » از تاریــخ تصویــب قانــون تمدیــد قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری مصــوب ســال 1392، ایــن قانــون آخریــن اراده قانونگــذار در خصــوص موضــوع اســت و بــر قانــون 

ــران وارد می باشــد«� ــه پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ای برنام
یکــی از اصــول کلــی حاکــم بــر نظــام حقوقــی هــر کشــور، اصــل سلســله مراتــب هنجار هــا اســت� سلســله 
مراتــب هنجار هــا عبــارت اســت از نظــم خــاص حاکــم بــر ســازماندهی هنجار هــای مختلــف کــه بــر اســاس 
آن برخــی از هنجار هــا ملــزم بــه تبعیــت از برخــی دیگــر هســتند� حاکــم بــودن سلســله مراتــب منجــر بــه این 
می شــودکه هنجار هــا در یــک رابطــه عمــودی در اعتباربخشــی حقوقــی نســبت بــه یکدیگــر قــرار گیرنــد� در 
نتیجــه فایــده مهــم طبقه بنــدی قوانیــن، در لــزوم پیــروی مقــررات و قواعــد هــر طبقــه از طبقــه عالــی اســت 
ــله  ــم سلس ــی و تنظی ــد حقوق ــته بندی قواع ــی از دس ــدف اصل ــت، ه ــان، 1387، ص306(� در حقیق )کاتوزی
مراتــب میــان آنهــا، ایــن اســت کــه بــر حســب اصــل قانونــی بــودن امــور، شــبکه قواعــد و احــکام موجــود 
در ارتبــاط بــا یکدیگــر از خط مشــی و ضابطــه معینــی پیــروی کننــد و بیــن آنهــا هماهنگــی الزم -کــه جــزء 
جدایی ناپذیــر احتــرام بــه اصــول کلــی اســت بــه وجــود آیــد )قاضــی، 1388، صــص47-46(� پــس بــه طــور 
اجمالــی سلســله مراتــب هنجار هــا را اینگونــه تعریــف کرده انــد: »ســاماندهی هنجار هــا بــه گونــه ای کــه هــر 

هنجــار بنــا و اعتبــار خویــش را از هنجــار برتــر کســب نمایــد« )ویــژه، 1390، ص242(�
ــه ترتیــب  ــران ب ــه ماهیــت نظــام حقوقــی جمهــوری اســالمی ای ــا توجــه ب سلســله مراتــب هنجار هــا ب
شــامل قانــون اساســی، سیاســت های کلــی، قوانیــن عــادی و مقــررات دولتــی هســتند کــه هــر کــدام از ایــن 
هنجار هــا نیــز دســته بندی هایی را در دل خــود جــای داده انــد� بــه عنــوان مثــال قوانیــن مصــوب مجلــس بــه 
انــواع مختلفــی تقســیم می گردنــد 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 می گیرنــد� 
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منظـور از قانـون برنامـه توسـعه، سـند جامعی اسـت که بـرای مدت پنج سـال تنظیم و بـه تصویب مجلس 
می رسـد و ضمـن آن، اهـداف و سیاسـت  های توسـعه اقتصـادی و اجتماعی طی   همان مدت مشـخص می شـود� 

قوانیـن برنامـه پنج سـاله نباید مغایر با قانون اساسـی، سـند چشـم انداز، سیاسـت  های کلی باشـند� 
بـه نظـر می رسـد 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 5 بند )د( مـاده 121 و مـاده 185 قانون آیین نامـه داخلی مجلس 
مـالک رأی گیـری در خصـوص اصالح قانون برنامه توسـعه را دوسـوم نمایندگان حاضر می دانـد� حتی تصویب قانونی 
کـه متضمـن اصـالح 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 مـی دارد 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 226 قانـون برنامه پنجم توسـعه مقـرر می دارد: »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 موقوف االجراء می شـود«�

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

2-2-ازجهتماهوی
دادنامــه دیــوان عدالــت اداری از جهــات ماهــوی نیــز قابــل نقــد و تحلیــل اســت� مهمتریــن بحــث در ایــن 
خصــوص شــمول قانــون تأمین اجتماعــی یــا قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــر کارکنــان دولتــی مشــترک 
صنــدوق تأمین اجتماعــی اســت� همچنیــن تضییــع حقــوق اشــخاص ناشــی از اعمــال تبعیــض نــاروا و نقــض 
انتظــار مشــروع توســط بخشــنامه ابالغــی در ایــن دســته قــرار می گیــرد� بنابرایــن امــکان ســنجی تمســک 

هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه ایــن معیار هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت� 

2-2-1-شمولیتقانونتأمیناجتماعیبرکارمنداندولتیمشترکصندوقتأمیناجتماعی
همانگونــه کــه در بخــش اول مقالــه حاضــر بیــان شــد، مأخذ احتســاب حق بیمــه در قانــون تأمین اجتماعی 
و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری متفــاوت اســت� بنابرایــن کســر حــق بیمــه از اضافــه کار در هرکــدام از 
ایــن دو قانــون کامــاًل بــا یکدیگــر تفــاوت دارد و ایــن موضــوع همــواره یکــی از اختــالف نظر هــای جــدی بیــن 

دســتگاه ها بــوده اســت )نعیمــی و همــکاران، 1392، ص111(� 
از طرفــی بــه موجــب مــاده 101 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، »کلیه کارمنــدان پیمانی دســتگاه های 
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اجرایــی از لحــاظ برخــورداری از مزایــای تأمین اجتماعــی نظیــر بازنشســتگی، از کارافتادگــی، فــوت، بیــکاری، 
درمــان بــا رعایــت ایــن قانــون مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی، می باشــند و کارمنــدان رســمی را کــه پــس 
از الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون، می تــوان بــرای مشــاغل حاکمیتــی در دســتگاه های اجرایــی اســتخدام کــرد 
از لحــاظ برخــورداری از مزایــای تأمین اجتماعــی حســب تقاضــای خــود مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی یــا 
قوانیــن بازنشســتگی مــورد عمــل دســتگاه اجرایــی ذیربــط قــرار می گیرنــد«� همچنیــن مــاده 102 ایــن قانون 
بیــان مــی دارد کــه »کارمنــدان می تواننــد در صــورت تمایــل بــه جــای ســازمان تأمین اجتماعــی یــا ســازمان 
بازنشســتگی کشــوری مشــمول مقــررات یکــی دیگــر از صندوق هــای بیمــه ای قــرار گیرنــد� در ایــن صــورت 
ســهم کارفرمایــی دولــت بــرای خدمــات تأمین اجتماعــی حداکثــر بــه میــزان ســهم کارفرمایــی مقــررات قانون 
تأمین اجتماعــی اســت و مابه التفــاوت توســط کارمنــدان پرداخــت می شــود� ایــن قبیــل کارمنــدان از لحــاظ 
بازنشســتگی، وظیفــه، از کار افتادگــی و نظایــر آن مشــمول مقــررات صندوقــی کــه انتخــاب کرده انــد هســتند� 
ــت  ــون مدیری ــه قان ــه ب ــن روی ــر اســت«� ای ــار امکانپذی ــرارداد فقــط یک ب ــر صنــدوق در طــول مــدت ق تغیی
خدمــات کشــوری منحصــر نیســت بلکــه از گذشــته نیــز امــکان شــمول قوانیــن و مقــررات تأمین اجتماعــی بــر 
کارکنــان دولــت وجــود داشــته اســت )ر� ک بــه: عراقــی و همــکاران، 1385، صص146-145(�حــال بــا عنایــت 
بــه اینکــه قانونگــذار بــه کارکنــان دولــت اجــازه انتخــاب و تغییــر صنــدوق بازنشســتگی را داده، ایــن ســؤال 
اساســی مطــرح می شــودکه مأخــذ احتســاب حــق بیمــه کارمنــدان دولتــی مشــترک صنــدوق تأمین اجتماعــی 
کدامیــک از ایــن دو قانــون )قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری یــا قانــون تأمین اجتماعــی( خواهــد بــود� در 

ادامــه بــه برخــی از مســتندات قانونــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع اشــاره می شــود� 

الف(قانونمدیریتخدماتکشوری
در تحلیــل موضــوع کســر اضافــه کار از حقــوق کارکنــان دولــت مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی توجــه 
بــه مــواد 101 و 106 ایــن قانــون ضــروری اســت� قانونگــذار ابتــدا در خصــوص شــمول هــر کــدام از قوانیــن 
مدیریــت خدمــات کشــوری یــا تأمین اجتماعــی بــر کارکنــان مزبــور، در مــاده 101 بیــان داشــته اســت: کلیــه 
کارمنــدان پیمانــی دســتگاه های اجرایــی )در بــدو امــر( بــه اجبــار و کارکنــان رســمی بــا اختیــار خــود از لحاظ 
برخــورداری از مزایــای تأمین اجتماعــی نظیــر بازنشســتگی، از کارافتادگــی، فــوت، بیــکاری، درمــان بــا رعایــت 
ــاً از شــمول قوانیــن و  ــاده صراحت ــن م ــن ای ــون تأمین اجتماعــی، می باشــند� بنابرای ــون مشــمول قان ــن قان ای

مقــررات تأمین اجتماعــی بــر کارکنــان مزبــور حکایــت دارد� 
ــور  ــبه کس ــای محاس ــه: »مبن ــت ک ــته اس ــان داش ــاده 106 بی ــذار در م ــون، قانونگ ــن قان ــه ای در ادام
بازنشســتگی و بــرای محاســبه حقــوق بازنشســتگی کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون حقــوق ثابــت بــه اضافــه 
ــور از  ــاً منظ ــد«� طبیعت ــون می باش ــن قان ــاده )68( ای ــد »10« م ــاده بن ــتمر و فوق الع ــای مس فوق العاده  ه
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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 101 فوق الذکــر کارمنــدان مشــترک صنــدوق 
ــوده و می بایســت  ــاده 106 خــارج ب ــی هســتند، از شــمول م ــون تأمین اجتماع ــی، مشــمول قان تأمین اجتماع
ــون  ــه مــاده 106 قان ــا الحــاق یــک تبصــره ب ــان رفتــار می شــد� لکــن ب ــا آن ــون تأمین اجتماعــی ب مطابــق قان
مدیریــت خدمــات کشــوری ایــن برداشــت بــه کلــی نادیــده گرفتــه شــده اســت؛ چراکــه مطابــق ایــن تبصــره 
»کارمنــدان دســتگاه های اجرایــی مشــمول ایــن قانــون کــه از نظــر بیمــه و بازنشســتگی تابــع مقــررات صنــدوق 
تأمین اجتماعــی هســتند و قبــل از تصویــب ایــن قانــون از مزایای غیرمســتمر آنان کســور بازنشســتگی برداشــت 
شــده  می تواننــد کســور مربوطــه اعــم از ســهم کارمنــد و کارفرمــا را یکجــا از صنــدوق تأمین اجتماعــی دریافــت 
کننــد یــا حســب تقاضــا مطابــق مقــررات مربــوط، بــه نســبت ســال های 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 فوق العــاده اضافــه کار کارکنــان مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی وجــود نــدارد� بــه 
نظــر می رســد 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 الزم االجــرا شــدن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تــا اجــرای مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم کســر 

حــق بیمــه از فوق العــاده اضافــه کار کارمنــدان مشــترک صنــدوق تأمین اجتماعــی امکانپذیــر نیســت� 

ب(ماده59قانونبرنامهپنجمتوسعه:
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری در  ــه معایــب ناشــی از اجــرای مــاده 106 قان پــس از آنکــه قانونگــذار ب
خصــوص کارمنــدان مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری پــی بــرد، اقــدام بــه وضــع مــاده 59 قانــون 
برنامــه پنجــم توســعه نمــود� مفــاد صــدر مــاده 59 مذکــور اشــعار مــی دارد:»آن دســته از کارکنــان دســتگاه  ها 
کــه مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی می باشــند از هــر جهــت، از جملــه شــرایط بازنشســتگی و ســایر مزایــا 

نیــز تابــع قانــون مذکــور و اصالحــات آن می شــوند«�
بـه نظـر می رسـد قانونگـذار در ایـن ماده بـا قید عبـارت »از هر جهـت« که به دلیـل عدم تقید نـوع جهت، 
افـاده اطـالق می کنـد، قصد داشـته اسـت که بـا همه کارمنـدان دسـتگاه  های اجرایی مشـترک صنـدوق تأمین 
اجتماعـی در همـه زمینه  هـا و در همـه جهـات مطابق با قانـون و مقررات صنـدوق تأمین اجتماعی رفتار شـود� 
کمـا اینکـه سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیز عمـاًل کارکنـان دولتـی مشـمول آن صنـدوق را که در دسـتگاه های 
اجرایـی موضـوع مـاده 5 قانـون مدیریت خدمات کشـوری شـاغل هسـتند، بر اسـاس مقـررات خود بازنشسـته 
می کنـد؛ نـه بر اسـاس مقـررات مـاده 103 قانـون مدیریت خدمات کشـوری و ایـن موضوع طی بخشـنامه  های 
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متعـددی بـه تمامی دسـتگاه  های اجرایی کشـور ابالغ شـده اسـت� 
بـر اسـاس ایـن اسـتدالل، مـاده 30 و بند 5 مـاده 2 قانون تأمیـن اجتماعی و تبصـره یک مـاده 2 آیین نامه 
طـرز تنظیـم صـورت مـزد و حقـوق، مـالک شناسـایی مأخذ احتسـاب حق بیمـه بـوده و مطابـق آن فوق العاده 

اضافـه کاری 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 
ــه  ــون برنام ــاده 59 قان ــاد م ــه مف ــا توجــه ب ــان مشــمول تأمیــن اجتماعــی ب ــه کار کارکن ــاده اضاف از فوق الع
پنجــم، در نظریــه شــماره 983 مــورخ 1390/05/19 خــود اعــالم کــرده اســت: »مســتعلم به بخشــنامه شــماره 
ــت  ــور دالل ــت رئیس جمه ــانی وق ــرمایه انس ــت و س ــعه مدیری ــت توس ــورخ 1388/9/9 معاون 200/84856 م
می شــود: بدیهــی اســت کارکنــان مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی مســتند بــه مــاده 59 قانــون برنامــه پنجم 
توســعه جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب ســال 1389، از هــر جهــت تابع قانــون تأمیــن اجتماعــی و اصالحات 
آن می باشــند«� شــورای حقوقــی دیــوان محاســبات کشــور نیــز در نظریــه ای دیگــر مــورخ 1391/2/3، مســتفاد 
از مفــاد صــدر مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران، کارکنــان مشــمول قانــون 
تأمیــن اجتماعــی و دســتگاه  های 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 
نتیجه گیــری ذکــر کــرده اســت: »بنابرایــن از فوق العــاده اضافــه کار اینگونــه کارکنــان، کســور قانونــی مربوطــه 

کســر و در محاســبه حقــوق بازنشســتگی آنــان منظــور می شــود«�
ــزوده اســت؛ چراکــه  ــات موضــوع اف ــر ابهام ــه پنجــم توســعه ب ــون برنام ــاده 59 قان ــا بخــش دوم از م ام
بیــان مــی دارد: »کســانی کــه تــا قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری )1388/1/1( از فوق العــاده 
اضافــه کار آنــان کســور بازنشســتگی کســر شــده اســت، متناســب بــا مبلــغ کسرشــده، در پــاداش پایان خدمــت 
و حقــوق بازنشســتگی آنــان محاســبه می شــود«� ممکــن اســت ابتــدا اینگونــه اســتدالل شــود چــون در ایــن 
مــاده صرفــاً نســبت بــه افــرادی کــه قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از فوق العــاده 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 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــوده و مفــاد صــدر مــاده 59 را تخصیــص زده اســت� یعنــی 
بعــد از تاریــخ اجــرای قانــون برنامــه پنجــم نیــز همچنــان مفــاد مــاده 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
الزم االجراســت� لکــن بــا دقــت در مفــاد ایــن مــاده بــه نظــر می رســد قانونگــذار بــا علــم بــه مــاده 106 قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری، ابتــدا مطابــق صــدر مــاده 59 قانــون برنامــه، مــاده 106 مذکــور را لغــو کــرده و 
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صرفــاً جهــت تأکیــد بــر اعتبــار قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از زمــان اجــرا تــا زمــان تصویــب مــاده 59 
ــا 1390/1/1( مقــرر داشــته کــه در زمــان قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری  )1388/1/1 ت
مطابــق روال معمــول اقــدام می شــود� بــه ایــن معنــی کــه قبــل از اجــرای قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
کارمنــدان دولــت مشــترک صنــدوق تأمین اجتماعــی از فوق العــاده اضافــه کار آنــان کســور بازنشســتگی کســر 
خواهــد شــد و مطابــق صــدر ایــن مــاده، حکــم مــاده 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری صرفــاً تــا زمــان 

اجــرای قانــون برنامــه پنجــم)1390/1/1( معتبــر خواهــد بــود� 
متأســفانه در بخشــنامه مــورد شــکایت توجهــی بــه اطــالق مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم و توقــف اجــرای 
مــاده 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه موجــب مــاده 59 نشــده 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«قانوناصالحماده113قانونمدیریتخدماتکشوری:
بنـد »د« مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده 113 قانون مدیریـت خدمات کشـوری که مفـاد آن قریب به 11 
مـاه بعـد از اجـرای قانـون مدیریـت خدمات کشـوری در تاریخ 1388/12/5 به تصویب مجلس شـورای اسـالمی 
رسـیده و اصالحاتی را در مورد سـاختار و ارکان سـازمان تأمین اجتماعی و سـایر صندوق ها مقرر داشـته اسـت، 
اشـعار مـی دارد: »سـایر مقـررات سـازمان تأمیـن اجتماعـی و همچنیـن صندوق ها و سـازمان های بازنشسـتگی 
و بیمـه ای و قانـون سـاختار نظـام جامـع و تأمیـن اجتماعـی بـه قـوت خـود باقـی اسـت�« بنابرایـن ایـن بند با 
اعتباربخشـی بـه مقـررات سـازمان تأمین اجتماعـی، اصالحات بـه عمل آمده را موجب ممنوعیت تسـری سـایر 

احـکام مقـررات سـازمان تأمین اجتماعـی بر مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشـوری ندانسـته اسـت� 

د(تبصره3ماده3قانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعی:
تبصــره 3 مــاده 3 قانــون فوق الذکــر اشــعار مــی دارد: »تعهــدات قبلــی ســازمان  ها و صندوق هــای بیمه گــر 
بــه افــراد تحــت پوشــش مشــروط برآنکــه فقــط در یــک ســازمان یــا صنــدوق عضویــت داشــته اند، کمــاکان بــه 

قــوت خــود باقی اســت«�
ــن  ــون تأمی ــادی در چارچــوب قان ــالیان متم ــی طــی س ــن اجتماع ــه ســازمان تأمی ــه اینک ــت ب ــا عنای ب
اجتماعــی از فوق العــاده اضافــه کاری آن دســته از کارکنــان دولــت کــه مشــترک صنــدوق تأمیــن اجتماعــی 
هســتند، کســور بازنشســتگی کســر کــرده اســت؛ لــذا مطابــق ایــن تبصــره، عملکــرد ســازمان تأمین اجتماعــی 
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 قانونــاً نمی تــوان با صــدور یــک بخشــنامه تعهدات 
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قانونــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی را در قبــال کارکنــان دولــت منتفــی اعــالم نمــود� 
البتــه اســتناد بــه ایــن تبصــره نمی توانــد دلیــل محکمــه پســندی بــر بی اعتبــاری بخشــنامه مــورد بحــث 
باشــد؛ چراکــه بخشــنامه مزبــور در تعــارض مــاده 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1386 و 
مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم مصــوب 1389 صــادر شــده اســت، در حالــی کــه قانــون نظــام جامــع رفــاه 
و تأمین اجتماعــی مصــوب 1383 بــوده و مقــدم بــر ایــن قوانیــن وضــع شــده اســت� بنابرایــن می توانــد بــه 

موجــب قوانیــن بعــدی نســخ ضمنــی گــردد� 

2-2-2-نقضاصلانتظارمشروع
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 می کنــد کــه 
ــن  ــوق اداری نوی ــه در حق ــن مقول ــوق اداری ضــروری می ســازد� ای ــژه در حق ــی را به وی ــن انتظارات ــت از چنی حمای
ــارات  ــود� انتظ ــناخته می ش ــه ش ــارات موج ــا انتظ ــد، 1391، ص550( ی ــروع )هداون ــارات مش ــوان انتظ ــت عن تح
مشــروع )Legitimate Exceptations( و انــواع حمایــت از آن در حقــوق اداری بــه عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل 
قضایــی اعمــال دولــت و حمایــت از حقــوق شــهروندان مطــرح می شــود کــه در نهایــت بــه اعمــال اصــل امنیــت 
حقوقــی می انجامــد� ایــن انتظــارات، ناظــر بــه تصمیم هــا و اعالم هایــی اســت کــه مقامــات اجرایــی در چارچــوب یــا 
خــارج از چارچوب هــای قانونــی صــورت می دهنــد )شــونبرگ، 1387، ص18( »بــه طــور کلــی، انتظــارات مشــروع، 
خواســته ها و توقعــات موجــه و معقولــی اســت کــه در روابــط متقابــل افــراد بــا مقامــات دولتــی به ویــژه در چارچــوب 
اعمــال صالحیت هــای اختیــاری ایجــاد می شــود� بــه نحــوی کــه عــدم توجــه بــه آنهــا یــا صرفنظــر کــردن از آنهــا 
موجــب ورود خســارت یــا ســلب منفعــت از شــهروندان مخاطــب می شــود« )زارعــی و بهنیــا، 1390(� مباحــث در 
مــورد چرایــی و چیســتی انتظــار مشــروع گســترده اســت، امــا در ایــن قســمت رویــه دیــوان نســبت بــه ایــن مفهــوم 

مختصــراً اشــاره می شــود و امــکان اســتناد بــه ایــن اصــل در رأی مــورد نظــر، بــه بحــث گــذارده می شــود� 
در رویــه دیــوان عدالــت اداری هیچــگاه بــه اصطــالِح انتظــار مشــروع اشــاره ای نشــده اســت، امــا گا هــاً دیــوان 
بــا اســتناد بــه مفهــوم حقــوق مکتســبه، ناخــودآگاه مفهــوم انتظــار مشــروع را مــراد کــرده اســت؛ حــال آنکــه ایــن 
دو مقولــه کامــاًل از یکدیگــر منفــک بــوده و نمی تــوان 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 می بــرد� البتــه تمایــزات بیشــتری بیــن ایــن دو مفهــوم وجــود دارد کــه 

بــه دلیــل جلوگیــری از اطالــه کالم بــه همیــن مقــدار بســنده می شــود� 
در موضــوع مانحن فیــه از حیــث عــدم رعایــت اصــل انتظــار مشــروع موجبــات تضییــع حقــوق اشــخاص محقــق 
ــور، از  ــد مذک ــی قواع ــد اجرای ــی و رون ــررات الزم االجــرای قبل ــن و مق ــق قوانی ــه همــواره مطاب شــده اســت؛ چراک
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فوقالعــاده اضافــه کار کارکنــان دولــت کــه مشــمول صنــدوق تأمین اجتماعــی بوده انــد، کســور بازنشســتگی کســر 
میشــده و چــه بســا ایــن افــراد بــه دلیــل بهره منــدی از مســتمری بازنشســتگی بیشــتر صنــدوق تأمین اجتماعــی 
ــاد  ــان ایج ــار مشــروع در آن ــن انتظ ــت ای ــن جه ــد و از ای ــش برگزیده ان ــدوق بازنشســتگی خوی ــوان صن ــه عن را ب
شــده تــا بــا پرداخــت حــق بیمــه بیشــتر بــه صنــدوق تأمین اجتماعــی بتواننــد از مزایــای بیشــتری در طــول دوره 
بازنشســتگی بهره منــد 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 مانحن فیــه 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 بیمه هــای دریافتــی از 

بابــت اضافــه کار بــه کارمنــد موجــب جبــران خســارات وارده بــه وی نخواهــد شــد� 
مع االســف دیــوان در رأی مــورد بحــث هیــچ اشــاره ای بــه اصــل انتظــار مشــروع حتــی تحــت عنــوان حقــوق 
مکتســبه نداشــته اســت؛ علیرغــم اینکــه می توانســت بــه مــاده 11 قانــون 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 جدی تــر اینکــه در بــاب تضییــع حقــوق اشــخاص نیــز دیــوان تاکنــون رویــه ای اتخــاذ نکــرده و مصوبــات 

دولتــی را از ایــن جهــت مــورد بازنگــری و ابطــال قــرار نــداده اســت )موالبیگــی، 1393، ص125(�

2-2-3-اعمالتبعیضناروا
برخــی از موافقیــن دادنامــه صــادره دیــوان و همچنیــن بخشــنامه مــورد اعتــراض معتقدنــد کــه اعمــال متفــاوت 
مأخــذ کســر حــق بیمــه در مــورد کارکنــان دولتــی مشــمول صندوق هــای متعــدد، نوعــی تبعیــض بیــن کارکنــان 
دولتــی محســوب می شــود� حــال بایــد دیــد چنیــن برداشــتی تــا چــه انــدازه در موضــوع مــورد بحــث مصــداق دارد� 
ــوری  ــون اساســی جمه ــم قان ــی مه ــری یکــی از مبان ــری ریشــه دارد� اصــل براب ــدم تبعیــض در اصــل براب ع
اســالمی ایــران و غایــت حمایــت از حقــوق شــهروندان بــه شــمار مــی رود )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 معیار هــای سیاســی، عقیدتــی، نــژادی یــا قومــی مبنــای برخــورداری یــا اولویــت افــراد در اســتفاده از ایــن 
ــرادی را از  ــل شــود و اف ــان شــهروندان تبعیــض قائ ــن بهانه  هــا می ــه ای ــد ب ــت نمی توان ــد، دول ــرار گیرن خدمــات ق
خدمــات عمومــی محــروم کنــد یــا بــرای برخــی در اســتفاده از خدمــات عمومــی امتیــازات خــاص در نظــر بگیــرد 

)امامــی و اســتوار ســنگری، 1389، ص38(�
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 می توانـد در مـواردی دسـت بعضی از نهاد هـا را باز بگـذارد )هاشـمی، 1384، ص225(� 

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 می کنــد 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، 
1391(� بنابرایــن مفهــوم تبعیــض روا اشــاره بــه تفــاوت حقوقــی اســت کــه قانونگــذار آن را تجویــز می کنــد� ایــن 
نــوع تبعیــض نه تنهــا در حقــوق عمومــی مذمــوم نیســت، بلکــه مــورد حمایــت قانونگــذار مراجــع صیانــت از قانــون 

اساســی و قضــات قــرار می گیــرد )ویــژه، 1390، صــص370-371(� 
ــاوت بازنشســتگی در صندوق هــا را وضــع  ــورد بحــث از آنجــا کــه خــود قانونگــذار شــرایط متف در موضــوع م
کــرده و بــر مبنــای محاســبات اکچوئــری و بیمــه ای برخــی از صندوق هــا بــا دریافــت حــق بیمــه بیشــتر مزایــای 
بیشــتری ارائــه می دهنــد و از طرفــی در مــورد کارکنــان رســمی انتخــاب صنــدوق نیــز بــا علــم بــه ایــن تفاوت هــا 
بــه شــخص کارمنــد واگــذار شــده اســت، بــه نظــر می رســد ایــن تفــاوت نمی توانــد در مفهــوم تبعیــض نــاروا قــرار 
ــت حــق بیمــه کســر نمی شــود، در  ــان دول ــوان گفــت چــون از فوق العــاده کلیــه کارکن گیــرد� کمــا اینکــه نمی ت
مــورد کارگــران مشــمول قانــون کار نیــز بایــد اینگونــه باشــد و کســر حــق بیمــه از فوق العــاده اضافــه کار کارگــران 
تبعیــض نــاروا محســوب می شــود� البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه الــزام شــمول مقــررات صنــدوق تأمین اجتماعــی 
بــر کارکنــان پیمانــی دولــت آنگونــه کــه در مــاده 101 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری آمده، بشــدت قابــل انتقاد 

اســت و در جریــان اصــالح قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، می بایســت اصــالح گــردد� 

نتیجهگیری
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و قوانیــن و مقــررات تأمین اجتماعــی در خصــوص کســر حــق بیمــه 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 76 و 106 قان ــته اند� م ــرر داش ــی را مق ــط متفاوت ــه کار ضواب ــاده اضاف از فوق الع
کشــوری در جهــت عــدم کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان مشــمول ایــن قانــون وضــع شــده و در 
ــون  ــاده 30 قان ــاده2 و م ــای 5 و 6 م ــه بند ه ــی از جمل ــررات تأمین اجتماع ــن و مق ــه قوانی ــل مجموع مقاب
تأمین اجتماعــی و بخصــوص تبصــره یــک مــاده 2 »آیین نامــه 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 101 و 102 قانــون مدیریت 
خدمــات کشــوری ایــن امــکان وجــود دارد کــه کارکنــان دولــت نیــز مشــمول صنــدوق تأمین اجتماعــی قــرار 
گیرنــد، لــذا کســر حــق بیمــه از فوق العــاده اضافــه کار آنــان مــورد اختــالف واقــع می شــود� قانونگــذار نیــز پس 
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از حصــول ایــن اختــالف، در ایــن خصــوص رویکرد هــای متفاوتــی را اتخــاذ کــرده اســت� ابتــدا در ســال 1389 
بــا الحــاق تبصــره بــه مــاده 106 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کســر حــق بیمــه از فوق العــاده اضافــه کار 
کارکنــان دولــت را توســط ســازمان تأمین اجتماعــی ممنــوع کــرده و ســپس بــا وضــع مــاده 59 قانــون 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، 
ــت اداری  ــوان عدال ــن بخشــنامه را از دی ــی ابطــال ای ــی و حقوق ــوان محاســبات و برخــی اشــخاص حقیق دی
درخواســت کرده انــد کــه در نهایــت هیــأت عمومــی دیــوان نیــز بــا پذیرفتــن اســتدالل دولــت، طــی دادنامــه 

شــماره1402-1392 مــورخ 1393/9/10 رأی بــر عــدم بطــالن 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 می شــودکه مطابــق اصــول 170 و 173 قانــون اساســی و 
بنــد یــک مــاده 12 قانــون 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 رئیس جمهــور بــه 
معاونــت توســعه مدیریــت در ایــن خصــوص ایــرادی بــر ایــن صالحیــت متصــور نیســت )البتــه تاریــخ تفویــض 
اختیــار می بایســت قبــل از ابــالغ بخشــنامه باشــد( عــالوه بــر آن نســخ قانــون برنامــه پنجــم بــه عنــوان قانــون 
ــون مدیریــت خدمــات  ــد قان ــون تمدی ــب می رســد، توســط قان ــه تصوی ــا نصــاب خاصــی ب باالدســتی کــه ب

کشــوری آنگونــه کــه در رأی دیــوان بــه آن اســتناد شــده، واجــد ایــراد اســت� 
از لحــاظ ماهــوی نیــز بحــث اصلــی در خصــوص ارتبــاط مــواد 59 قانــون برنامــه پنجــم و مــاده 106 قانون 
مدیریــت خدمــات کشــوری اســت� برخــالف آنچــه در بخشــنامه مــورد اعتــراض آمــده اســت و مــورد تأییــد 
دیــوان قــرار گرفتــه، صراحــت صــدر مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم، اجــرای حکــم مــاده 106 قانــون مدیریــت 
ــن از  ــت� بنابرای ــرده اس ــرا ک ــم موقوف االج ــه پنج ــرای برنام ــول اج ــره آن را در ط ــوری و تبص ــات کش خدم
تاریــخ 1390/1/1 می بایســت از فوق العــاده اضافــه کار کارکنــان دولــت مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی، حــق 
بیمــه کســر کــرد� همچنیــن از حیــث ماهــوی هــر چنــد نمیتــوان بــه طــور قطــع اعــالم کــرد کــه اجــرای 
احــکام متفــاوت نســبت بــه کارکنــان دولــت مشــمول صندوق هــای مختلــف، اعمــال تبعیــض نــاروا اســت، امــا 
می تــوان بیــان کــرد کــه انقطــاع کســر حــق بیمــه موجــب تضییــع حقــوق کارکنانــی شــده کــه بــا علــم بــه 
مأخــذ کســر حــق بیمــه صنــدوق تأمین اجتماعــی و متعاقــب آن کســر حــق بیمــه از فوق العــاده اضافــه کار 
آنــان، انتظــار دریافــت مســتمری بازنشســتگی بیشــتری داشــته اند� لکــن عــدم کســر حــق بیمــه از فوق العــاده 
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 دقیق تــر انتظــار مشــروع آنــان را نقــض کــرده 
و دیــوان نیــز در رأی صــادره بــه ایــن معیــار توجهــی نداشــته اســت� 

در پایــان بــه نظــر می رســد مهمتریــن دلیــل وجــود ایــن اختــالف نظر هــا ناشــی از رویکرد هــای مقطعــی، 
ــون را مجــاب  ــد کارشناســی قانونگــذار در امــر قانونگــذاری اســت کــه واحد هــای مجــری قان زودگــذر و فاق
می کنــد 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 اخیــراً طرحــی در مجلــس شــورای اســالمی مبنــی بــر تفســیر 
مــاده 59 قانــون برنامــه پنجــم مطــرح شــد کــه طــی آن قــرار بــود کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارمنــدان دولــت 
مشــمول قانــون تأمین اجتماعــی امکانپذیــر گــردد، لکــن شــورای نگهبــان از جهــت اینکــه طــرح مزبــور را فراتــر از 
تفســیر بلکــه قانونگــذاری جدیــد دانســته، در جلســه مــورخ 1394/5/14 آن را بــه جهــت مغایــرت با اصــل 73 قانون 

اساســی رد کــرده و مــورد تأییــد قــرار نــداده اســت� 
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