




االجرا شدن استفساريه مربوط  مندي رزمندگان از امتيازات يك مقطع تحصيلي باالتر، زمان الزم تاريخ اجراي بهره
هيئت تخصصي استخدامي ديوان  29/8/1398مورخ  547دادنامه شماره (است و نه قانون برنامه ششم توسعه 

 )عدالت اداري

االجرا شدن استفساريه مربوط است و نه قانون برنامه  مقطع تحصيلي باالتر، زمان الزممندي رزمندگان از امتيازات يك  تاريخ اجراي بهره
 )هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري 29/8/1398مورخ  547دادنامه شماره (ششم توسعه 

 2327؍98هـ ع : شماره پرونده *

 9809970906010547: شماره دادنامه

                  29/8/98: تاريخ

 آقاي سجاد كريمي پاشاكي: شاكي  *

 معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش: طرف شكايت *

ونت برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت معا 98؍03؍20مورخ  710؍10ابطال بند آخر بخشنامه شماره: موضوع شكايت و خواسته *
 آموزش و پروش

 : متن مقرره مورد شكايت *

  آموزش و پرورش استانادارات كل 

پيوست  مجلس شوراي اسالمي به 1398؍12؍21قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب  88ماده ) ث(بند ) 6(تصوير قانون تفسير جزء 
  : ارسال و به آگاهي مي رساند

، بهره مندي رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس ، اع م از متوالي و غير متوالي در در اجراي قانون مذكور 

بديهي است امتياز مربوطه به . مقطع تحصيلي باالتر بالمانع مي باشد ، از امتيازات يك 1367؍05؍29لغايت  1359؍06؍31فاصله زماني 
  .عنوان مدرك تحصيلي محسوب نمي گردد

، از مزاياي يك سطح تحصيلي ب االتر استفاده نموده اند ، بهره مندي مجدد آنان به ايثارگراني كه قبالً طبق قوانين و مقررات مربوط 
 .موجب قانون ياد شده به طور مضاعف مجوزي ندارد

، سه چهارم مدت حضور آنان در جبهه به عنوان خدمت  1391؍11؍02مورخ  59؍710بخشنامه شماره ) 1(كاركناني كه بر اساس بند 
 .قرار خواهند گرفت داوطلبانه تلقي شده است نيز در شمول اين دستور العمل



  .خواهد بود) 1398؍02؍22مورخ (تاريخ اجراي اين دستور العمل 

 علي الهيار تركمن معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش

زش و از آنجائيكه بخشنامه مذكورآمره و آثار اجراي آن عام الشمول در حوزه آمو:داليل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت  *
بيان داشت منظور از مزاياي اجتماعي مزاياي مالي و 1397؍12؍21پروش مي باشد مجلس شوراي اسالمي طي استفساريه اي در تاريخ 

بند آخر بخشنامه مارالبيان مقرر كرده  به تاييد شوراي نگهبان رسيد و از آنجائيكه 1398؍01؍28باشد كه در تاريخ  استخدامي هم مي
قانون مدني يعني  2، كه اين تاريخ منطبق با حكم ماده  "خواهد بود) 1398؍02؍22مورخ ( جراي اين دستور العمل تاريخ ا": است كه 

شرح و تفسير  ":نظر به اينكه قانون اساسي عنوان مي دارد . روز پس از انتشار در سراسر كشور الزم االجرا است مي باشد  15قوانين 
مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان در مقام تميز حق ، از قوانين مي . اسالمي است قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي 

ً بيان مراد مقنن از قانون قبلي است كه در ".كنند نيست  با توجه به اينكه تفسير قوانين در معناي ايجاد قانون جديد نمي باشد و صرفا
 آن را در حكم ايجاد قانوني مستقل محسوب نمودخصوص آن ابهام يا اجمال وجود داشته ، لذا نمي توان 

شرح  " :قانون اساسي نيز بر عبارت  73عالوه بر آن در اصل .چرا كه در اين صورت اصالح يا ايجاد قانون مد نظر مقنن قرار مي گرفت 
بنابراين تفسير قانون ، بدون وجود قانون وضع شده قبلي ، بالموضوع و فاقد امكان . تاكيد شده است و نه تقنين و وضع قانون  "و تفسير 

تحقق خواهد بود و بر همين مبنا هر گونه تضييق يا توسعه در تفاسير قوانين از مجلس شوراي اسالمي محكوم به ايراد از سوي شوراي 
 75و يا اصل  (در عدم موضوعيت با ماهيت تفسيري ، و ايجاد قانون جديد (  73هبان ، به عنوان مثال در مغايرت خود اصل محترم نگ

از سوي ديگر همانطور كه در قانون اساسي آمده .است ) در كنترل آثار مالي تفسير در چهارچوب قانون وضع شده قبلي ( قانون اساسي 
تفاوت وجود دارد ، چراكه اگر وضع قانون و شرح  73و شرح و تفسير قوانين عادي در اصل  71اصل است ميان وضع قانون مصرح در 

در نتيجه تفسير قانون متفاوت از وضع قانون مي باشد . و تفسير آن در يك معنا جعل شده بود ، نمي بايست احكام جداگانه داشته ياشد 
، مصوبه مجلس شوراي اسالمي بوده و د ر فرآيند تصويب آن مسير نسبتاً مشابهي را طي مي كنند اما ترتيبات الزم هر چند هر دو 

قانون مدني آمده است بنا به منطوق ماده ، ترتيبات نشر و مواعد زماني  2االجرايي آن الزاماً يك شكل نمي باشد زيرا آنچه كه در ماده 
د شرح وتفسير قوانين عادي و انتشار تفاسير قوانين عادي در الزم االجراي قوانين است و نه ساير مصوبات مجلس شوراي اسالمي مانن

قانون مدني نمي باشد بلكه ترتيبات رويه اي مجلس شوراي اسالمي در اطالع رساني عمومي مصوبات و  2روزنامه رسمي منبعث از ماده 
 .تصميمات آن است

 : شوراي نگهبان كه اعالم داشته است 1376؍03؍07ورخ جلسه مدر  1373؍12؍22مورخ  78108همچنين شاكي با اشاره به نامه شماره 

، تلقي نمي  -1 » ، تفسير  مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست 
كه مربوط به گذشته است و مجريان برداشت بنابراين در مواردي . تفسير از زمان بيان مراد مقنن در كليه موارد الزم االجرا است -2.شود

بنابراين صدور  .ديگري از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند تفسير قانون به موارد مختومه مذكور ، تسري نمي يابد 
ماده  "ث"بند  "6"اد جزءو تفاسير عنوان شده شواي نگهبان ذيل اين اصل مي باشد زيرا مف 73بخشنامه موضوع شكايت بر خالف اصل 

قانون برنامه ششم توسعه به دليل ابهام برخي از دستگاه هاي اجرايي منجر به اجرا نگرديده ، بلكه منتهي به عدم اجرا و سكوت شده  88



 1396سال  بنابراين وظيفه دستگاه هاي اجرايي و طرف شكايت اجراي اين قانون و تفسير مربوطه از ابتداي وضع قانون يعني آغاز. است
 .مي باشد

 در پاسخ به 1398؍07؍07مورخ  810؍12255وزارت آموزش و پرورش در اليحه دفاعيه شماره ي :دفاعيه سازمان طرف شكايت  *
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و با  88ماده ) ث)بند ) 6(به موجب قانون تفسير جزء : ادعاي شاكي به طور خالصه اعالم داشته است

تفسير از زمان ) مذكور در دادخواست خواهان ( نظريه تفسيري شوراي نگهبان در مورد زمان الزم االجرا شدن تفسير  2بند  عنايت به
بيان مراد مقنن در كليه موارد الزم االجراست و قابل تسري به موارد گذشته و برداشت هاي قبلي و مختومه مجريان نمي باشد، همانگونه 

قانون اساسي استناد به دكترين در برابر نص، مسموع نبوده و در صورتي كه در قوانين موضوعه ، حكم  167كه مستحضريد وفق اصل 
مع . يك امري وجود نداشته باشد ، استفاده از منابع ديگر از جمله منابع معتبر اسالمي، فتاوي معتبر و يا دكترين محمل قانوني مي يابد

ون اعالم مستند قانوني خالف شرع يا خالف قانون بودن يا خروج از اختيارات اين الوصف نظر به اينكه دادخواست مطروحه، بد
، معمول شده است، رد شكايت مورد  وزارتخانه طرح و تقديم شده است و اقدامات اين وزارت نيز منطبق بر قوانين و مقررات

  .استدعاست

و پس از رسيدگي به موضوع ، اعضاء هيأت به اتفاق  تخصصي استخدامي مطرح گرديد هيأت 1398؍8؍20پرونده در جلسه مورخ  *
قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت  84ماده » ب«آراء مفاد مقرره مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند، بنابراين به استناد بند 

 .اداري به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود

 رأي هيات تخصصي استخدامي

 :اينكهبا توجه به 

: است اعالم شده 1376؍3؍10تاريخ  76؍21؍583قانون اساسي طي شماره  73اوالً بر اساس نظريه شوراي محترم نگهبان در تفسير اصل 
. شود نمي  ، تفسير، تلقي نيست  قانون  ابهام  رفع  كه  در مواردي  قانون  و توسعه  تضييق  بنابراين  است  مراد مقنّن  مقصود از تفسير، بيان -1«
  برداشت  و مجريان  است  گذشته  به  مربوط  كه  در مواردي  بنابراين.  االجرا است  موارد الزم  در كليه  مراد مقنّن  بيان  تفسير از زمان -2

 » .يابد نمي  مذكور، تسرّي  تومةموارد مخ  به  اند تفسيرق قانون اجراء گذاشته  مرحله  را به  اند و آن داشته  از قانون  ديگري

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه) 88(ماده » ث«بند  )6(قانون تفسير جزء ثانيًا بر اساس 
اجتماعي مذكور در جزء  اعالم گرديده است منظور از مزاياي) الزم االجرا شده 1398؍2؍22تاريخ  كه در( 1397؍12؍21ايران مصوب 

عه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مزاياي مالي و استخدامي قانون برنامه پنجساله ششم توس) 88(ماده » ث«بند ) 6(
 .باشد هم مي

اعي اقتصادي ، اجتم قانون برنامه ششم توسعه 88ثالثاً تا پيش از استفساريه مذكور دستگاه هاي اجرايي بر اساس برداشت از بند ث ماده 
منظور  دولت مكلف است طبق بودجه سنواتي به «  داشته شده بود كه مقرر 1395؍12؍14و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير  هاي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه حداقل شش حمايت و تجليل از رشادت
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ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهيالت رفاهي، معيشتي،  آزادگان با كمتر از ششجانبازي و %) 25(بيست و پنج درصد 
مندي از امتيازات يك مقطع تحصيلي باالتر مطابق قوانين مربوطه و براي  بهره -6:..... بهداشتي، درماني و فرهنگي به شرح زير ارائه نمايد

و همچنين مكاتبات سازمان اداري و » .دفاع مقدس در حقوق و مزاياي اجتماعيماه حضور داوطلبانه در  رزمندگان با حداقل شش
هاي  استخدامي كه در اين ارتباط اعالم داشته بود حقوق و مزاياي اجتماعي منصرف از مزاياي استخدامي است و بر اساس آن دستگاه

حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در امور استخدامي  ماه اجرايي از اعمال يك مقطع تحصيلي باالتر در مورد رزمندگان با حداقل شش

ديوان عدالت اداري مغاير با قانون  1397؍7؍25مورخ  221خودداري كرده بودند و اين برداشت از قانون نيز به موجب دادنامه شماره 
ت، بنابر اين از آنجائيكه مراد اين امر از نظر اداري امري مختومه در دستگاه هاي اجرايي محسوب مي شده اس تشخيص داده نشده بود و

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ) 88(ماده » ث«بند ) 6(مقنن مبني بر اينكه منظور از مزاياي اجتماعي مذكور در جزء 
 باشد با استفساريه بيان گرديده است اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مزاياي مالي و استخدامي هم مي

وجب نظريه شوراي نگهبان از زمان بيان مراد مقنن الزم االجرا مي باشد و از اين حيث مصوبه مورد شكايت منطبق با موازين لذا به م
 84ماده » ب«اين رأي مستند به بند . شود شود و حكم به رد شكايت صادر مي قانوني صادر شده است و قابل ابطال تشخيص داده نمي

ديوان عدالت اداري صادر و ظرف بيست روز پس از صدور، از سوي ده تن از قضات يا رئيس محترم قانون تشكيالت و آيين دادرسي 
 .ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد

 رئيس هيات تخصصي استخدامي -رضا فضل زرندي

 مشخصات 
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