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 چکیده

 عهده بر که هاییمسئولیت و وظایف بر عالوه خدامیاست یهرابط قالب در اداره با فرد پیوند

 شامل مزایا و حقوق این .باشدمی نیز یمزایای و حقوق از مندیبهره موجب ،دهدمی قرار مستخدم

 برای مالی آثار توانندمی غیرمادی مزایای و حقوق از برخی .هستند غیرمادی و مادی مزایای و حقوق

 غیرمادی مزایای و حقوق ءجز مرخصی از مندیبهره اگرچه لمثا برای ؛باشند داشته مستخدمین

 مجموع در .گردد پرداخت مستخدمین به وجه قالب در تواندمی شرایطی با و موارد برخی در اما ،است

 در شوندمی مستخدم به یوجه پرداخت به منجر که غیرمادی و مادی مزایای و حقوق از دسته آن

 این پرداخت عدم یا اختالف صورت در .دنگیرمی قرار «اداره از دممستخ مالی مطالبات» عنوان قالب

 عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون (10) یهماد (3) بند اساس بر مستخدم ،مالی مطالبات

 شعب در ءآرا صدور به مربوط مسائل از فارغ .نماید دادخواهی قضایی مرجع این در تواندمی اداری

 با که نوشتار این .است بوده روبرو ییهاچالش با همواره ءآرا از دسته این اجرای ،تجدیدنظر و بدوی

 واکاوی الذکرفوق یحوزه در را هاچالش این که است آن پی در شده انجام تحلیلی ـ توصیفی روش

 احکام اجرای به مربوط مواد در موجود ابهامات دهدمی نشان پژوهش این هاییافته .کند شناسایی و
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 و حقوق ایجاد یهحیط در قوانین وضع اداری، عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون در

 و کلی آرای صدور ی،مال منابع مینأت بدون مستخدمین برای غیرمستقیم و مستقیم مالی مزایای

 جمله از دیوان سوی از صادره آرای به یاجرای هایدستگاه نبودن پایبند و دیوان شعب سوی از مبهم

 .باشدمی ءآرا از دسته این اجرای یحوزه در موجود هایچالش

 

.مالی مطالبات مستخدم، اداری، عدالت دیوان مزایا، و حقوق احکام، اجرای :واژگانکلید
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 مقدمه
 حقوقی قواعد و اخالقی هنجارهای هایتفاوت از یکی همواره اجرا ضمانت بحث حقوق علم در

 احکام اجرای و رسدمی ظهور یهمنص به حکم اجرای قالب در ضاییق آرای در اجرا ضمانت این 1است.

 آن اجرای در حکم صدور و دعاوی به رسیدگی از هدف زیرا باشد؛می دادرسی مراحل ترینمهم از

 مقام در قضایی مرجع گفت تواننمی است، درنیامده اجرا یهمرحل به یأر که مادام و است مستتر

 دادرسی یهنتیج کلی طور به 2.است کرده عمل کامل طور به خود یهوظیف به حق احقاق و رسیدگی

 تابعیت مثال برای شود؛ هاآن دوی هر در یا اعتباری عالم در یا مادی عالم در تغییری به منجر باید

 ایجاد استخدامی یهرابط شود، صادر برداریبهره یهپروان یا جواز شود، داده فردی به خاصی کشور

 حاصل اعتباری یا مادی تغییرات این که صورتی در گردد. پرداخت آن از ناشی مزایای و حقوق و شده

 مورد قضایی دستگاه کارایی بایستی که ایگونه به گردد،می تبدیل اثربی امری به دادرسی نشوند،

 عیمد برای دادرسی در توفیقی گفت توانمی نشود اجرا دلیلی هر به قضایی حکم اگر گیرد. قرار تأمل

 .است نشده حاصل حقوقی نظام برای و

 صورت در که است جهت آن از اداری عدالت دیوان هایصالحیت یهمطالع در امر این اهمیت

 الؤس زیر دیوان بر مترتب اهداف و وجودی یهفلسف ،مربوطه آراء اجرای ضمانت ضعف یا و فقدان

 وظایف اجرای از دولتی مأموران تمرد یهزمین گرفته، خود به تشریفاتی ماهیت آن هایتصمیم ،رفته

 قرار تعرض و تهدید مورد شهروندان هایآزادی و حقوق نتیجه در و شده فراهم بیشتر خود قانونی

 3گیرد.می

                                                   
، ص 1381، تهران: شرکت سهامی انتشار، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران. کاتوزیان، ناصر، 1

54. 

 .319، ص 1394، تهران: انتشارات جنگل، صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. موالبیگی، غالمرضا، 2

ی حقوق اساسی، ، نشریههای آندیوان عدالت اداری و چالش ضمانت اجرای آرای صادره از. محمودی، جواد، 3

 .438، ص 1385ی ششم و هفتم، زمستان سال چهارم، شماره
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 به آن صالحیت که قضایی نهاد عنوان به اداری عدالت دیوان در افراد شکایت طرح و مراجعه

 نتیجه حصول عدم معلول است شده مشخص عادی قوانین و اساسی قانون 173 و 170 اصول موجب

 هامدت از پس باشد.می اجرایی مسئولین و مقامات با متعدد مکاتبات و دولتی واحدهای به همراجع از

 شودمی صادر شاکی ادعای تأیید یا رد بر مبنی اداری عدالت دیوان حکم سرانجام انتظار و دوندگی

 به عدالت اصول رعایت و قانون حکومت از امنیت اساحس و حق به وصول شوق اخیر صورت در که

 کاهد.می قانون مجریان و امور مسئولین به او اعتماد عدم و روحی تأمالت از توجهی قابل میزان

 1.شود داده او حق و درآید اجرا یهمرحل به زودتر هرچه دیوان قطعی حکم که دارد توقع اکنون

 اجرای اسباب که دارد وجود عواملی و علل اداری دالتع دیوان از صادره احکام اجرای مسیر در

 با اداری هایسازمان اکثر عمل در .کندمی فراهم را قضایی نهاد این احکام اجرای عدم یا لوبنامط

 تعویق به را آن ممکن جای تا نموده مقاومت قضایی احکام اجرای برابر در متعدد هایشیوه اتخاذ

 مسائل داشت در نظر باید اما 2گیرندمی پیش در آمیزتبعیض ایرویه نیز اجرا در اینکه یا ؛اندازندمی

 به معطوف بلکه نبوده عامل چند یا یک معلول اداری عدالت دیوان احکام اجرای عدم مشکالت و

 اجرای در تأخیر موجب که دارد وجود عواملی و علل مسیر این در است. عوامل و علل از ایمجموعه

 از توانمی بعضاً که شودمی طوالنی و رودمی پیش آنجا به تا خیرأت این و شده واندی از صادره یآرا

 .کرد یاد اجرا عدم به آن

 دعاوی در شکایت طرف که داشت نظر در را نکته این باید گفتهشیپ مسائل اهمیت کنار در

 احکام یاجرا سازوکار و باشندمی عمومی حقوق حقوقی اشخاص اداری عدالت دیوان در مطروحه

 نوشتار این در است. متفاوت خصوصی حقوق اشخاص علیه احکام اجرای سازوکار با هاآن درمورد

 عمومی حقوق حقوقی اشخاص علیه احکام اجرای تحول سیر و تاریخچه به پرداختن برای مجالی

                                                   
، تهران: نشر شهریار، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. صدرالحفاظی، سید نصراهلل، 1

 .611، ص 1372

های ناظر تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صالحیت. شیبانی، عادل، علی مشهدی، و زهرا بیدار، 2

، 23ی ، شماره7ی ی حقوق اداری، دورهفصلنامه ،به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی

 .169، ص 1399تابستان 

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-655-fa.pdf
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-655-fa.pdf
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 به اجعر مقررات ،گیرد قرار توجه مورد باید و است اهمیت حائز بحث این در که آنچه 1.ندارد وجود

 قرار گذارقانون توجه مورد 1385 قانون تصویب با که است اداری عدالت دیوان قانون در احکام اجرای

 احکام اجرای نهاد تأسیس به نسبت اداری عدالت دیوان قانون در 1385 سال از مقنن .است گرفته

 سال قانون نواقص و اشکاالت رفع به نسبت 1392 سال قانون در و کرد اقدام دیوان رئیس نظر زیر

 نمود. بیان 119 الی 107 مواد طی را احکام اجرای مقررات و اقدام احکام اجرای خصوص در 1385

 حیث نای از ینمستخدم مالی مطالبات خصوص در اداری عدالت دیوان در احکام اجرای یهمسئل

 مستخدمین یانز و ضرر موجبات تواندمی احکام از دسته این اجرای در أخیرت که است اهمیت حائز

 یهانگیز ننداشت و دلسردی نهایت در و شده هاآن روزمره زندگی در اختالل سبب ،آورد فراهم را

 دادن پاسخ یپ در نوشتار این در لذا کند.می دارخدشه را اداری نظام عملکرد و کارایی ،مستخدمین

 اتموجب عللی یا علت چه چیست؟ مستخدمین مالی مطالبات از منظور که هستیم سؤاالت این به

 اساس این بر چیست؟ احکام این اجرای عدم یهریش کند؟می فراهم را الذکرفوق احکام اجرای عدم

 اجرای دمع هایچالش سپس و پردازیممی استخدامی مالی مطالبات مصادیق و مفهوم تبیین به ابتدا

 داد. خواهیم قرار بررسی مورد بند سه طی را احکام این

 استخدامی مالی مطالبات مفهوم. گفتار یکم
 2کندمی بار او یهعهد بر که تکالیفی بر عالوه استخدامی یهرابط قالبِ در اداره با فرد پیوند

 و مادی مزایای و حقوق یهدست دو به مزایا و حقوق این دارد. دنبال به او برای نیز مزایایی و حقوق

                                                   
 شتر در این زمینه بنگرید به:. برای اطالعات بی1

، اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی؛ موانع و راهکارهارستمی، ولی و  کیومرث سپهری، 

 .159-177، ص 1389، تابستان 2ی ، شماره40ی ی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورهمجله

اشتغال به  ،اشتغال به صورت شخصی ،متبوع یهادار یهحوز سکونت در از: لزوم اندعبارت. بخشی از این تکالیف 2
انجام  ،عدم سودجویی ،حفظ اسرار اداری ،رعایت انضباط ،رعایت قوانین و مقررات ،اشتغال به طور مستمر ،طور تمام وقت

 ؛ در این خصوص ن.ک:وفاداری و صمیمیت مستخدمین عمومی ،در کار و شغل دولتی یطرفیرعایت ب ،وظیفه
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 مزایای و حقوق از برخی که داد قرار توجه مورد را نکته این باید البته شوند.می تقسیم غیرمادی

 از مندیبهره اگرچه مثال برای ؛باشند داشته مستخدمین برای مالی آثار توانندمی نیز غیرمادی

 وجه قالب در تواندمی شرایطی با و موارد برخی در اما ،است غیرمادی مزایای و حقوق ءجز مرخصی

 مادی مزایای شامل مالی مطالبات گفت: توانمی اجمالی ریفتع یک در .گردد پرداخت مستخدمین به

 دو شود.می مندبهره آن از قانون مطابق کارمند که است دولت با استخدامی رابطه از ناشی مالی و

 یهرابط از بایستی مالی مطالبات اینکه اول ؛است گرفته قرار توجه مورد تعریف این در مسئله

 شده بینیپیش قانونی چارچوب در باید استخدامی یهرابط این .شود ایجاد دولت با فرد استخدامی

 آزمون اساس بر باید فرد ورود اینکه ضافاًم .باشد قراردادی و پیمانی ،رسمی قالب سه در عمدتاً یعنی

 قانون 44 و 42 ،41 مواد نمونه: )برای باشد مقررات و قوانین موجب به شدهینیبشیپ شرایط و

 یهتبصر و 87 یهماد مختلف بندهای توسعه، پنجم برنامه قانون 57 یهماد شوری،ک خدمات مدیریت

 چنین فاقد که افرادی از دسته آن رطش این اساس بر توسعه(. ششم یهبرنام قانون 119 ماده ت بند

 کار به مشغول اجرایی هایدستگاه در کارگری مشاغل در یا هستند دولت با استخدامی یهرابط

 مالی مزایای تمامی اینکه دوم یهنکت .باشند داشته استخدامی مالی مطالبات یادعا توانندینم ،باشند

 هر پرداخت و باشد شده ینیبشیپ مقررات و قوانین موجب به باید استخدام رابطه از ناشی مادی و

 .است ممنوع قانونی شدهنییتع ضوابط از خارج وجهی

 مصادیق تمامی ذکر اجرایی هایدستگاه کارکنان صوصخ در استخدامی قوانین تعدد به توجه با

 یهوهل در رابطه این دهدمی نشان کشوری خدمات مدیریت قانون به نگاهی است. دشوار مطالبات این

 «ثابت حقوق» آن به که گرددمی مستخدم به ماهیانه و مستمر طور به وجهی پرداخت موجب اول

 شاغل و شغل عوامل ارزشیابی اساس بر که امتیازاتی به توجه با کارمندان ثابت حقوق گویند.می

 واقع در گردد؛می تعیین کنند،می کسب کشوری( خدمات مدیریت قانون 66 و 65 مواد )طبق

 ضرب ریالی ضریب در کندمی کسب شاغل و شغل عوامل ارزشیابی در کارمند هر که امتیازاتی

 خدمات مدیریت قانون 64 یه)ماد گرددمی یتلق وی ثابت حقوق آمدهدستبه یهنتیج و شودمی

                                                   
 .215ـ225، صص 1387، تهران: سمت،  حقوق اداریطبایی مؤتمنی، منوچهر، طبا
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 هایدریافت از دیگری بخش ثابت حقوق بر عالوه کشوری خدمات مدیریت قانون طبق کشوری(.

 مدیریت قانون 68 یهماد 1.گویندمی مزایا آن به که گیردمی قرار هاالعادهفوق عنوان تحت کارمندان

-پرداخت شده گفته موارد بر عالوه 2است. برشمرده دبن 10 طی را هاالعادهفوق این کشوری خدمات

 سرویس،سلف وآمد،رفت سرویس نظیر خدماتی ازای در مستقیم یهیاران عیدی، مانند دیگر های

 مقررات دولت، کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون شود.می ناشی استخدامی یهرابط از مهدکودک

 مناطق و دورافتاده و محروم مناطق به انسانی وینیر جذب قانون دولتی، هایشرکت استخدامی

 اند.شده تبیین استخدامی مالی مطالبات هاآن موجب به که هستند دیگری قوانین جمله از جنگی

 ینمستخدم به مطالبات این پرداخت از اداره گردد،می موجب که دارد وجود متعددی عوامل

 (3) دبن در شده بینیپیش صالحیت بر اساس خود حق احقاق برای مستخدم نتیجه در و زند سرباز

 قضایی مرجع این در تا دارد را امکان و حق این دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون (10) یهماد

 نماید. دادخواهی

 آن هایچالش و حکم اجرای یهمرحلگفتار دوم. 
 پایانی یهلمرح ضایی،ق مراجع احکام سایر همانند اداری عدالت دیوان در احکام اجرای یهمرحل 

 عملی یهجنب مرحله این در دادرسی یهنتیج سو یک از چراکه ؛دارد بسزایی اهمیت و است دادرسی

 آن طرف یک هک داشته قرار نابرابر یهرابط یک در که لهمحکوم دیگر سوی از و گیردمی خود به

-پیش او یبرا قانون مطابق که آنچه هب تواندمی سرانجام طوالنی مراحل طی از پس است بوده دولت

 .باشد اجرایی هایدستگاه در قانون حاکمیت اجرای شاهد و کند پیدا دست است، شده بینی

                                                   
 .250، ص 1397، تهران: نشر میزان، حقوق اداری. امامی، محمد، استوارسنگری، کوروش، 1

کار در  سختی کار وی هالعادفوق، ایثارگری یهالعادفوق، و بدی آب و هوا افتهیمناطق کمتر توسعه یهالعادفوق. 2

کارایی و  یهالعادفوق، شغل برای مشاغل تخصصی یهالعادفوق ،مندی و اوالدعائله ینهیهزکمک، رمتعارفیغ یهاطیمح
اضافه کار، ، اشتغال خارج از کشور یهالعادوق، فداخل و خارج از کشور یهروزان سفر و مأموریت یههزین، عملکرد

 ی ویژه.العاده، فوقلیفالتأالترجمه و حقالتدریس، حقالتحقیق، حقحق
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 خصوص در اما دارد اهمیت اداری عدالت دیوان از صادره یآرا تمامی در احکام اجرای اگرچه

 که دستگاهی علیه شکایت طرح اوالً، ؛گیردمی خود به مضاعف اهمیت خدمینمست مالی مطالبات

 به منفی تبعات او برای دستگاه یا اداره آن سوی از تواندمی است فعالیت به مشغول آن در مستخدم

 خواهد دنبال به دو ضرر مستخدم برای خصوص این در حکم اجرای عدم لذا و باشد داشته دنبال

 قانون موجب به که لباتیمطا به رسیدنن .2 ،شاکی مستخدم با اداره روابط شدن وتارتیره .1 :داشت

 ءآرا این گاهی که است این زمینه این در احکام اجرای دیگر اهمیت .است شده بینیپیش او برای

 اجرای عدم مثابه به اجرا در خیرأت این که شوندمی اجرا تأخیر با نهایت در طوالنی مراحل طی از پس

 بر اساس همیشه و است استحقاق زمان بر اساس گاهی مطالبات این پرداخت اوالً چراکه ؛هاستآن

 مورخه 156 یهشمار یهروی وحدت رأی موجب به ثانیاً .باشدنمی االداء()یوم پرداخت زمان

 کارمندان حقوق یهتأدی تأخیر خسارت پرداخت به مکلف دولت 1،کشور عالی دیوان 20/01/1348

 به بیشتر ضرر ورود از حوزه ینا به مربوط احکام ترسریع چه هر اجرای لذا .باشدنمی دولتی

 کرد. خواهد جلوگیری مستخدمین

                                                   
مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی  31/03/1345 مصوب قانون استخدام کشوری 63و  62به موجب مادتین . »1

مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب 

 یهی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبشورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگ
کل  1346قانون بودجه سال  25 یهنظر به اینکه طبق تبصر 1322قانون متمم بودجه سال  26 یهحقوق موضوع ماد

 قطعی حکم صدور یمرحله به و نشده یا شده مراجعه دادگاه به اینکه از اعم بابت این از مستخدمین مطالبات کشور

 مجلس یبودجه کمیسیون تصویب از پس خاص عنوان تحت ساالنه یهابودجه در اعتبار تأمین با باشد نرسیده یا رسیده

الذکر شناخته عبارت اخری این حق برای مستخدمین دولت به موجب قانون فوق به و شد خواهد پرداخت ملی شورای
پنجم و دهم  یهثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرای دو شعبدعوی برای ا یهشده و قطعی است دیگر اقام

و اما نسبت به موضوع خسارت تأخیر تأدیه  شودیدیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تأیید م

ستخدامی التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین امابه

مکلف به انجام آن است با معامالت دولت و همچنین معامالت و تعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تأخیر در انجام 
 رأی لذا نیست تأخیر خسارت تأدیه مستلزم و باشدینم آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی

 تأیید نتیجتاً  است شده صادر تأدیه تأخیر خسارت یمطالبه ویدع رد بر مبنی که کشور عالی دیوان پنجم یشعبه

 «.االتباع استدر موارد مشابه الزم 1328قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیرماه  یهواحد هاین رأی طبق ماد. گرددیم
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 :شامل دبن سه طی را الذکرفوق یحوزه در احکام اجرای هایچالش نوشتار از بخش این در

 قرار بررسی دمور حکم اجرای در هادستگاه مقاومت و صادره یآرا به مربوط ایرادات ،قانونی ایرادات

 .داد خواهیم

 قانونی اتایرادبند یکم. 

 قوانین در ألخ یا ابهام مانع، وجود اداری، عدالت دیوان احکام اجرای به مربوط هایچالش از یکی

 بر که است اتیمقرر و قوانین یا اداری عدالت دیوان قانون از اعم قوانین، این که باشدمی مقررات و

 ایرادات ابتدا نعنوا این لذی در گردد.می بینیپیش مستخدمین برای مزایایی و حقوق هاآن اساس

 بررسی دمور اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون در را حوزه این در احکام اجرای

 گذرانیم.می نظر از را دارد وجود زمینه این در که کلی ایراد سپس و داده قرار

 دهدمی نشان ریادا عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 111 یهماد 2 بند به نگاهی

 باشدمی اجرایی هایدستگاه برای مالی بار متضمن که است آرایی از دسته آن به مربوط بند این که

 دادرس بند این اساس بر گیرد.می قرار آن ذیل در مستخدمین مالی مطالبات به مربوط آرای که

 حساب توقیف به بتنس رأی ابالغ تاریخ از سال یک مدت انقضای از پس تواندمی احکام اجرای

 این شودمی وارد بند این به که ایرادی نماید. اقدام بهمحکوم میزان به آن از پرداخت و علیهمحکوم

 بهمحکوم موضوع بتواند علیهمحکوم دستگاه که بوده این سال یک مدت تعیین از هدف اگر که است

 خصوص در زیرا باشد؛نمی مقصود به کافی مدت این نماید منظور آتی سال یهبودج اعتبارات در را

 آتی سال یهبودج در آن درج امکان عمالً شودمی صادر بودجه یهالیح پیشنهاد از بعد که آرایی

 بهمحکوم پرداخت یهنحو قانون در مذکور مهلت همان مقنن بود بهتر رسدمی نظر به و نیست ممکن

 علیهمحکوم بانکی حساب توقیف جهت را ماه 18 مدت یعنی ،دولتی اموال توقیف و تأمین عدم و دولت

 و تشکیالت قانون 111 یهماد 2 بند و االشارهفوق قانون میان تعارض خصوص در 1کرد.می منظور

                                                   
 .326ص ، 1394، تهران: انتشارات جنگل، صالحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. موالبیگی، غالمرضا، 1
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 با بانکی، حساب توقیف جهت شده بینیپیش زمان مدت لحاظ از اداری عدالت دیوان دادرسی آیین

 مدت نبودن منطقی علیرغم قانون این اداری، تعدال دیوان قانون تصویب زمان بودن مؤخر به توجه

 است. حاکم شده، بینیپیش زمان

 اشاره آن به باید اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون ذیل در که دیگری یهمسئل

 اجرای از علیهمحکوم استنکاف صورت در قانون این 1121 یهماد اساس بر اگرچه که است این کرد

 اما ،است شده بینیپیش وارده خسارات جبران و دولتی خدمات از موقت انفصال اجرای ضمانت ،یأر

 و سال( 5 )حداکثر است نموده بینیپیش را موقت انفصال برای ممکن زمان حداکثر صرفاً گذارقانون

 هیچ قانونی یهماد این دیگر سوی از .باشد تواندمی اندازه چه نازم این حداقل که نیست مشخص

 مجازات و جرم تناسب اصل که حالی در است، نگرفته در نظر مجازات این میزان تعیین برای اریمعی

 فراهم انگاری،سهل نیت، سوء وجود مانند مواردی گرفتن نظر در با گذارقانون که نمایدمی ایجاب

 رایب ایضابطه حکم، اجرای عدم مسئول مقام سوی از قبیل این از مواردی و اجرا شرایط نبودن

 است این کرد اشاره آن به باید زمینه این در که دیگری یهنکت نماید. ارائه مجازات این میزان تعیین

 است؛ شده بینیپیش موقت انفصال با توأمان صورت به خسارت جبران اجرای ضمانت ماده این در که

 صرفاً  آن از منظور آیا چیست؟ خسارت جبران از منظور نیست مشخص اوالً که است حالی در این

 وارد شاکی به دادرسی جریان طی در که است خساراتی جبران منظور یا است؟ بهمحکوم پرداخت

 گرفتن در نظر با ثانیاً  غیره. و بهمحکوم ریالی یههزین کاهش دادرسی، هزینه مانند است؛ شده

 اساساً  عدالت یواند آیا اداری، عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 10 یهماد 1 یهتبصر

 یهزمین تضعیف موجب که هستند ابهاماتی شده مطرح نکات دارد؟ را خسارت میزان تعیین صالحیت

 بهمحکوم پرداخت یهنحو قانون یهواحد ماده یهمالحظ خصوص این در گردند.می دیوان آرای اجرای

 در تنها قانون این بر اساس بود. نخواهد فایده از خالی دولتی اموال توقیف و تأمین عدم و دولت

                                                   
حکم، به  یهصادرکنند یهعلیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبدر صورتی که محکوم: »112ی . ماده1

شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می

تجدیدنظر صادر  یهباشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبمی تجدیدنظر دیوان یهاز ابالغ قابل تجدیدنظر در شعب

 «.گرددعرض ارجاع میهم یهشده باشد به شعب
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 استنکاف بهمحکوم پرداخت از اعتبار تأمین وجود با ادشدهی مؤسسات و وزارتخانه شود ثابت که صورتی

 یک به صالحه محاکم توسط متخلف و مستنکف مسئولین یا مسئول ،تقصیر( عنصر )اثبات اندنموده

 صورت در تنها گذارقانون اوالً  قانونی یهدما این در .شد خواهند محکوم دولتی خدمات از انفصال سال

 112 یهماد تدوین در که اینکته است، نموده بینیپیش را انفصال مجازات مسئولین، تقصیر اثبات

 اثبات فرض در و مطلق صورت به انفصال مجازات دیگر سوی از و است مانده مغفول دیوان قانون

 به دیوان قانون در اشاره مورد قانونی یهماد فبرخال و است شده تعیین یکسال میزان به تقصیر

بر  همچنین است. نشده بینیپیش مدت، تعیین برای معیاری هیچ یارائه بدون و حداکثری صورت

 احراز صالحیت صرفاً اداری عدالت دیوان شعب تشکیالت، قانون (10) یهماد (1) یهتبصر اساس

 تعیین صالحیت که هستند حقوقی هایدادگاه این و اشندبمی دارا را مقررات و قوانین از تخلف وقوع

 عدم فرض در خسارت جبران اجرای ضمانت بینیپیش علیرغم بنابراین دارند. را خسارت این میزان

 در که طوالنی روند نهایت در و شاکی مستخدم برای رسیدگی بودن ایمرحله دو دیوان، آرای اجرای

 داشت. نخواهد او برای زدگیدل و زیان و ضرر جز به اینتیجه نماید، طی باید مسیر این

 اجرا عدم زمینه تواندمی که است شده گرفته نظر در یطیشرا 1151 یهماد در اینکه نهایت در

 استناد با دادرسی اعاده امکان علیهمحکوم برای ماده این اساس بر .آورد فراهم را أیر یاجرا تعویق یا

 مالی مطالبات خصوص در قانون یهماد این رسدمی نظر به ،ستا شده جادای عملی یا قانونی موانع به

 در پرداخت، امکان عدم حلراه چراکه است؛ منتفی شکایت ورود به حکم صدور از پس مستخدمین

                                                   
علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا در مواردی که محکوم: »115ی . ماده1

شخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به ت

گردد. رأی قطعی ارجاع می یهدادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکنند یهموارد اعاد

تعیین  مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا یهشعب
ی به واحد اجرای یعملیات اجرا یهنماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامبه صادر میجایگزین محکوم

 «.شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی استاحکام دیوان اعاده می
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 اجرای یهمرحل در 115 یهماد به استناد و است شده بینیپیش دیوان قانون 111 یهماد 2 بند

 داشت. نخواهد لهمحکوم برای زیان و رضر جز به اینتیجه حکم،

 یهزمین و هبود اداری عدالت دیوان قانون خود به مربوط که الذکرفوق مشکالت و مسائل بر عالوه

 در تواندمی نیز دیگری اساسی ایراد آورند؛می فراهم را قضایی نهاد این آرای اجرای عدم یا تضعیف

 اجرای معد موجبات که باشد داشته وجود استخدامی یمال مزایای یهجادکنندیا مقررات و قوانین

 مزایای تمامی ،شد گفته استخدامی مالی مزایای تعریف در که طورهمان نماید. فراهم را دیوان آرای

 وجهی هر تپرداخ و باشد مقررات و قوانین موجب به باید استخدامی یهرابط از ناشی مادی و مالی

 پرداخت که داد رارق توجه مورد را مسئله این باید حال است. ممنوع ،قانونی شدهنییتع ضوابط از خارج

 مجلس تصویب به و بینیپیش سالیانه یهبودج قوانین در الزم اعتبار که است آن مستلزم مزایا این

 از برخی به ادامه در شود.نمی انجام مزایا این از برخی خصوص در که امری برسد. اسالمی شورای

 متعدد شکایات طرح موجبات و است نشده بینیپیش بودجه قوانین در هاآن مالی ربا که موضوعاتی

 :گرددمی اشاره اندکرده ایجاد اجرا در هاییچالش نهایت در و دیوان در

 گردید اشاره نیز قبالً که طورهمان :ماه 9 به ماه 6 از شاغل بانوان زایمان مرخصی ایشافز .1

 زایمان مرخصی ،دارند همراه به مالی آثار غیرمستقیم طور به مالی غیر مزایای از ایپاره

 کنندمی استفاده زایمان مرخصی از که شاغلی بانوان است. وضعیتی چنین مصداق بانوان

 بار هاآن اشتغال عدم مدت در بایستی لذا ند.کن دریافت را خود مزایای و حقوق بایستی

 اصالح یهواحد ماده 2 یهتبصر مرخصی این ایجاد أمنش .گردد مینأت یپرداخت چنین مالی

 ت/92091 یهشمار یهنامتصویب و 20/03/1392 مصوب خانواده و جمعیت تنظیم قوانین

 یهماد ت بند و 29 یهماد اساس بر .است بوده وزیران هیئت 19/04/1392 مورخه 46527

 در مذکور یهمصوب از ناشی مالی بار که هبود ضروری ،توسعه پنجم یهبرنام قانون 264

 اتفاق امری چنین که شود مینأت مربوطه دستگاه داخلی منابع یا کشور کل یهبودج قانون

 نبودند مربوطه مزایای پرداخت به قادر و مواجه مشکل با هادستگاه از بسیاری لذا .نیفتاد

 یهشمار یأر به استناد با اگرچه بود. دیوان شعب در متعدد دعاوی حطر آن یهنتیج که



 73  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          

 

 

 

 مسقط اعتبار مینأت عدم 1،اداری عدالت دیوان عمومی هیئت 20/02/1370 مورخ 641

 ورود بر مبنی موضوع این در دیوان شعب از شده صادر آراء اما .نیست مستخدم قانونی حق

 مشکل رفع زمان تا مرخصی ماه 9 مدت حقوق دریافت به شاغل بانوان استحقاق و شکایت

 2.نداشتند را واقعی معنای به اجرا یتقابل همچنان اعتبار مینأت عدم

 78 یهماد در که است کودک مهد یههزینکمک استخدامی مالی مطالبات دیگر جمله از .2

 پرداخت بینیپیش علیرغم .بود گردیده بینیپیش کشوری خدمات مدیریت قانون

 بینیپیش عدم ،رفاهی هایکمک قالب در دولت کارکنان به کودک مهد یههزینکمک

 به آن نشدن پرداخت نتیجه در و هادستگاه ساالنه یهبودج در نهیهزکمک این عتبارا

 «کودک مهد یههزینکمک پرداخت به الزام» عنوان تحت متعددی شکایات دولت کارمندان

 نیز احکام از دسته این اجرای ،مربوط اعتبار مینأت عدم دلیل به و ردیدگ مطرح دیوان در

 این در نمود. مشکل ایجاد دولت کارکنان و اداری عدالت دیوان ،ییاجرا هایدستگاه برای

 اشاره 12/10/1396 مورخه 1019ـ1020 یهشمار یهروی وحدت رأی به توانمی زمینه

 قانون 78 یهماد در هم اینکه به توجه اب» است: گردیده بیان رأی این بر اساس نمود،

 استحقاق مختلف هایسال در دجهبو اجرایی ضوابط در هم و کشوری خدمات مدیریت

 برخورداری برای مختلف سنین با مورد حسب خردسال فرزند دارای دولت مستخدم بانوان

 سازمان و مستخدم متبوع دستگاه و است شـده بینیپیش کودک مهد یههزین از

                                                   
اعتبار، مسقط حق مسلم  نمایند: نداشتنمیصادره از شعب چهارم و اول و هفتم دیوان که متفقاً استدالل  آرای. »1

صادره از شعب مرقوم نسبت به رأی صادره از  ینتیجتاً آرا .برداز بین نمی مستخدمین را یشاکیان نبوده و حقوق ثابته

 «.گرددیین تشخیص میأالراصح دوازدهم دیوان یهشعب

ا موضوع افزایش مرخصی از شش ماه به نه ماه در . با توجه به طرح دعاوی متعددی علیه سازمان تأمین اجتماعی ب2

 64و  22/04/1394مورخه  224ـ  225های شماره دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه
بدون تبادل لوایح، رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به اجابت خواسته شکات صادر »نمود:  مقرر 1394 /31/01مورخه 

 «ند.نمای



   74  ...دعاوی مربوط به مطالبات در های اجرای احکام الشچ

 

 عدم ،باشندمی آن پرداخت جهت بودجه بینیپیش و قانونی تکلیف دارای وبودجهبرنامه

 «.نیست کودک مهد یههزین از برخورداری به شاغل بانوان استحقاق نافی نامهموافقت لتباد

-فوق و نآزادگا اسارت ایام مزایای و حقوق پرداخت به توانمی دیگر مشابه موارد جمله از

 هاآن مالی بار که نمود اشاره کنندمی کار نظامی مراکز در که کارکنانی به اشعه حفاظت یهالعاد

 بود. نگردیده تأمین بودجه وانینق در

 صادره آرای به مربوط ایراداتبند دوم. 

 مالی مزایای موجد مقررات و قوانین و دیوان قانون به مربوط مشکالت و مسائل بر عالوه

 عدالت دیوان آرای که دارد وجود نیز امکان این شد، اشاره هاآن به قبل قسمت در که استخدامی

 مایند.ن تشدید را اجرا در تأخیر یا اجرا عدم یهزمین که شوند صادر ایگونه به اداری

 نموده مکلف را دیوان شعب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 60 یهماد

 کلی و عام صورت به آراء صدور از و کنند تکلیف تعیین خاص طور به شکایت هر مورد در

 ضرورت به دیوان قانون 59 یهماد )چ( بند و اسیاس قانون 166 اصل همچنین نمایند. اجتناب

 استخدامی، مالی مطالبات به مربوط آرای خصوص در اند.کرده اشاره آراء بودن مستدل و مستند

 فرض کند؛ مواجه مشکل با را احکام اجرای تواندمی شکل بدین گفتهشیپ موارد رعایت عدم

 صورتی در است. بوده «محروم مناطق یهعادالفوق پرداخت به الزام» شاکی یهخواست که کنید

 پرداخت به هیعلمحکوم دستگاه الزام و شاکی یهخواست ورود به رأی صرفاً دیوان یهشعب که

 اجرایی دستگاه رأی، بودن مبهم کند، تعیین را آن میزان اینکه بدون نمایند صادر العادهفوق این

 برخی در کند.می ایجاد را اجرا در تأخیر یهزمین امر همین و سازدمی مواجه سردرگمی با را

 تاریخ است ضروری که است صورتی به وضعیت دیوان، شعب در مطروحه هایپرونده از دیگر

 محاسبه مبنای یا و گردد ذکر مالی مزایای از مندیبهره در مستخدم استحقاق انتهای و ابتدا

 ضروری بنابراین گردد، مشخص داختپر تاریخ یا استحقاق تاریخ بر اساس پرداخت حیث از آن

 آیین و تشکیالت قانون 41 یهماد مطابق رأی صدور از پیش کنندهرسیدگی یهشعب که است
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 خصوص در 72 یهماد ظرفیت از استفاده و تحقیقات تکمیل با 1اداری عدالت دیوان دادرسی

 کلی و ابهام گونه هر یهشائب که کند صادر صورتی به را رأی مشاوران، و کارشناسان از استفاده

 سازد. منتفی را آن بودن

 حکم اجرای در هادستگاه مقاومتبند سوم. 

 وظایف انجام به موظف دولتی حاکم نهادهای و مقامات قانون، حاکمیت اصل اساس بر

 به اصطالحاً که دولتی چنین این هستند. دموکراتیک یهجامع یک در قانون اساس بر خویش

 و نیست قانون از باالتر کسهیچ که دارد دنبال به را نتیجه این گویندمی رمداقانون دولت آن

 ضرورت اداری حقوق در یمدارقانون 3است. مردود و ممنوع خودسرانه تصمیمات و اقدامات

 و ندارند قرار یکسانی موقعیت در مقابل طرف و اداری مقام بستر این در چه ،یابدمی دوچندان

 دولت از 4.کند سوءاستفاده عمومی قدرت اتکای به خود برتر موقعیت از رهداا که رودمی آن بیم

 بپردازد، اداری عدالت دیوان از صادره احکام اجرای به داوطلبانه خود که رودمی انتظار مدارقانون

 اجرای برخالف چراکه است؛ امر این خالف بر کامالً چیزی افتدمی اتفاق عمل در که آنچه اما

                                                   
 از را آن یا دهد انجام بداند، الزم که را اقدامی یا تحقیق هرگونه تواندمی کنندهیدگیرس یشعبهـ 41ی . ماده1

اند مکلف مزبور مراجع و ضابطان. دهد نیابت قضایی مراجع سایر به یا و بخواهد اداری مراجع و قضاییه یقوه ضابطان

 حسب ماده این از تخلف. دهند انجام راشده خواسته اقدامات و تحقیقات ،کندیم تعیین دیوان شعبه که مهلتی ظرف

 .است انتظامی یا اداری مجازات مستلزم مورد
 یههای مختلف که حداقل دارای ده سال سابقبه تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته تواندیان مدیو -7ی . ماده2

 .ه عنوان مشاور دیوان داشته باشدکار اداری و مدرک کارشناسی یا باالتر باشند، ب

ارشناس در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، ک

به طور  شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه رامشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می
 .نمایدور رأی مینظر وی مبادرت به صد یهدر پرونده درج شود. قاضی شعبه با مالحظکند تا مکتوب به شعبه ارائه می

، تهران: حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام. هاشمی، سیدمحمد، 3

 .220: ص 1390نشر میزان، 

 .86، ص 1388، تابستان 12ی شماره های حقوقی،، آموزهاصل قانونمداری در اعمال اداریویژه، محمدرضا،  .4
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 اداری عدالت دیوان آرای در هستند آن علیهمحکوم افراد، معموالً که عمومی هایهدادگا احکام

 زندمی سرباز صادره آرای اجرای از عمومی قدرت امتیازات داشتن با که است دولت علیه،محکوم

 اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون مطابق ورزد.می تعلل هاآن اجرای در یا

 یک ظرف حداکثر و 1نماید اجرا فوریت به را آن یأر ابالغ پس است مکلف علیهوممحک سازمان

 مالی مطالبات یحوزه در که امری 2.نماید اعالم اداری عدالت دیوان به را اجرا یهنتیج ماه

 آراء اجرای مقابل در اجرایی هایدستگاه مقاومت معموالً افتد.می اتفاق ندرت به مستخدمین

 شکایت طرف سازمان به لهمحکوم یهمراجع و قطعی رأی صدور از پس که است شکل بدین

 هایسازمان بعدی قدم در شوند.می آن از اطالع و رأی وجود منکر قدم اولین در هاسازمان این

 برخالف کامالً که امری 3،کنندمی احکام اجرای شعب یهمکاتب به نوطم را رأی اجرای ادشدهی

 از برخی در باشد.می اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و تشکیالت قانون 108 و 107 مواد

 برند؛می سؤال زیر را رأی درستی و صحت احکام، اجرای از گریز برای اجرایی هایدستگاه موارد

 یأر که آن فرض به االجراالزم و قطعی یأر یک برابر در مقاومت مفاسد که است حالی در این

 اجرایی قوت و اعتبار زیرا ؛است بیشتر آن اجرای از مراتب به نرسد نظر به قانون موافق زبورم

 قدرت مالاع جزء هاآن اجرای  از ممانعت و باشدمی قانون صریح نص به متکی قطعی احکام

4.ندارد دیگری عنوان قانون با مخالفت و شخصی

                                                   
دیوان را پس از ابالغ به  یآرا اندمکلفاین قانون ( 10) یهماداشخاص و مراجع مذکور در  یهکلی» :107ی هماد. 1

 «.نمایند اجرافوریت 

اجرای  علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحدشعب دیوان پس از ابالغ رأی به محکوم: »108ی . ماده2
له علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم. محکومندینمایاحکام دیوان ارسال م

 «.اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید

های ناظر تأملی بر انحراف مقامات اداری از اختیارات و صالحیت. شیبانی، عادل، مشهدی، علی، بیدار، زهرا، 3

، 23ی ، شماره7ی ی حقوق اداری، دورهفصلنامه، به دادرسی با نگاهی بر الگوی آیین دادرسی اداری افتراقی

 .169، ص 1399تابستان 

، تهران: نشر شهریار، لت در دیوان عدالت ادارینظارت قضایی بر اعمال دو. صدرالحفاظی، سید نصراهلل، 4

 .614، ص 1372

http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-655-fa.pdf
http://qjal.smtc.ac.ir/article-1-655-fa.pdf
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 گیرینتیجه
 مطالبات هاآن موضوع که یهایپرونده از دسته آن در اداری عدالت دیوان احکام اجرای عدم

 در انونق حاکمیت تزلزل بر عالوه که است زیبرانگچالش جهت آن از است استخدامی مالی

 جامعه در عمومی خدمات دهندگانارائه که گرددمی یمستخدمین انگیزگیبی موجب ،ادارات

 به بایستی و هبود اجرایی هایدستگاه وجودی یهفلسف هاآن یارائه که عمومی خدمات .هستند

 ضایتینار موجب مذکور خدمات اجرای در تأخیر گونه هر گردند. ارائه جامعه به مستمر صورت

 اجرایی دقیق سازوکار وجود لذا ؛گرددمی جامعه در عمومی نظم خوردن برهم نهایت در و مردم

 نجاما در مستخدمین یهانگیز رفتن باال موجب شدهعییتض مزایای و حقوق پرداخت جهت

 اجرای میتاه جهت، این از لذا .دشومی جامعه تمام متوجه نهایت در آن نفع و شده وظایفشان

 باشد.می دوچندان دارد، که غیرمستقیمی و مستقیم نتایج لحاظ به آراء از دسته این

 ریشه ادشدهی موضوع در احکام اجرای عدم یا تأخیر که است این بیانگر شده انجام مطالعات

 گذارقانون اهتمام رغمعلی دارد. اجرایی یا قضایی ،گذاریقانون ایرادات جمله از لفمخت عوامل در

 قانون در آن هایروش بهبود و 1385 قانون تصویب زمان از دیوان احکام اجرای یمسئله به

 ساله یک غیرمنطقی مهلت بینیپیش ؛دارد وجود حوزه این در هاییضعف همچنان ،1392

 به توجه عدم و دیوان قانون (111) یهماد (2) بند در علیهمحکوم کیبان حساب توقیف جهت

 بودن مبهم دولتی، اموال توقیف و تأمین عدم و دولت بهمحکوم پرداخت یهنحو قانون مقررات

 مشخص و سو یک از آن پرداخت یهنحو و خسارت مفهوم حیث از دیوان قانون (112) یهماد

 مطالبات نکردن مستثنی نهایت در و دیگر سوی از انفصال نزما مدت تعیین جهت معیار نبودن

 در است ضروری که هستند مواردی جمله از الذکرفوق قانون (115) یهماد از مستخدمین مالی

 غفلت گذاریقانون یحوزه در که دیگری یمسئله گیرند. قرار نظر مورد دیوان قانون جدید طرح

 منابع تأمین بحث به توجه عدم کند،می ایجاد احکام یاجرا یهعرص در هاییپیچیدگی آن، از

 عدم اقدام، این یهنتیج گردد.می بینیپیش مستخدمین برای که است مزایایی و حقوق مالی
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 طرح نهایت در که گرددمی مستخدمین به جدید مزایای و حقوق پرداخت در دستگاه توان

 داشت. خواهد دنبال به را متعدد شکایت

 این از مواردی و کلی آرای صدور آراء، از دسته این در بهمحکوم ریالی مبلغ نبودن مشخص

 یهمرحل در تتحقیقا نبودن کامل یا مشاور کارشناس، از استفاده عدم یهنتیج تواندمی که قبیل

 داد. قرار قضایی ایرادات ذیل در را آن توانمی که است هاییچالش از دیگر یکی باشد، رسیدگی

 یا تأخیر یهزمین که کلی و مبهم حکم گونه هر صدور از کنندهرسیدگی قضات است شایسته

 کنند. خودداری کنند،می فراهم را احکام اجرای عدم

 مختلف طرق به اجرایی هایدستگاه در قضایی احکام به پایبندی فرهنگ اینکه نهایت در

 قضایی احکام اجرای به ملزم خصوصی حقوق اشخاص همچون دولتی ادارات گردد. اشاعه باید

 موجبات هاآن اجرای عدم و اندشده صادر زیادی هزینه صرف با که احکامی باشند؛می

 داشت. خواهد همراه به را حقوقی و اداری نظام کلیت به مردم اعتمادیبی



 79  ن حقوق اداریدو فصلنامه جستارهای نوی    

          1400، بهار و تابستان 2و  1سال اول، شماره                                                          
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