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مقدمه

شاکی در درخواست خود ابطال ماده ( )6آییننامه استخدام پیمانی مصوب
 0369/6/0هیأت وزیران 0را به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانونی از هیئت
عمومی دیوان عدالت اداری درخواست نموده است .در ادامه پس از تبیین
موضوع ،به ارائه تحلیل حقوقی پرداخته خواهد شد.
الف) شرح موضوع

ماده ( )6قانون استخدام کشوری در تعریف مستخدم پیمانی مقرر کرده است
 .1ماده « -6فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعالم قبلی امکانپذیر خواهد بود مگر
آنکه در قرارداد مدت کمتری تعیینشده باشد».
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که «مستخدم پیمانی کسی است که بهموجب قرارداد بهطور موقت برای مدت
معین و کار مشخص استخدام میشود ».تبصره این ماده نیز «تعیین شرایط»
مستخدمین پیمانی را بهموجب آییننامه مصوب هیأت وزیران دانسته است.
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مستند به تبصره یادشده هیأت وزیران در تاریخ  0369/6/0آییننامهی استخدام
پیمانی را تصویب و در ماده ( )6آن مقرر کرده که هریک از طرفین قرارداد
میتوانند با یک ماه اعالم قبلی ،قرارداد استخدامی را فسخ نمایند .شاکی این
ماده را مغایر موازین شرعی و قانونی دانسته است .ادلهی ارائهشده از سوی وی
را میتوان بهصورت زیر دستهبندی کرد:
 -بر اساس قاعده «لزوم قراردادها» که در ماده ( )912قانون مدنی
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نیز آمده است ،عقود منعقده بین طرفین الزماالجرا میباشد مگر
اینکه با توافق طرفین اقاله گردد یا به دلیلی قانونی (همچون
پیشبینی حق فسخ در قرارداد و )...فسخ شوند .با توجه به اینکه
مستند به صراحت ماده ( )6قانون استخدام کشوری مبنای
استخدام پیمانی قرارداد بوده و حقوق و تعهدات طرفین در این
نوع استخدام بهموجب قرارداد و مبتنی بر اراده طرفین
پیشبینی میشود ،بنابراین ماده ( )6معترضعنه که فسخ
قرارداد استخدام پیمانی را بدون نیاز به توجیه و دلیل قانونی،

 .1تبصره -شرایط استخدام این قبیل مستخدمین بهموجب آییننامهای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی
کشور تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
 .2ماده ( )212قانون مدنی« :عقودی که بر طبق قانون واقعشده باشد بین متعاملین و قائممقام آنها الزماالتباع است مگر
اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود».
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صرفاً با اعالم هریک از طرفین پیشبینی کرده است ،مغایر قاعده
و مفاد قانونی یادشده میباشد.
 مستند به قاعده «الضرر» در روابط قراردادی نباید هیچیک ازطرفین دچار ضرر شوند .بنابراین پیشبینی حکم مقرر در ماده
( )6آییننامه استخدام پیمانی که بدون جلب موافقت کارمند،
امکان فسخ قرارداد پیمانی را پیشبینی کرده است ،موجب ضرر
کارمند پیمانی و از دستدادن موقعیت شغلی وی بدون دلیل
موجه میشود.
 با توجه به اینکه فسخ قرارداد استخدام پیمانی بدون جلبرضایت مستخدم ظلم به وی میباشد بنابراین مفاد ماده مورد
اعتراض با آیات و روایات دال بر منع ظلم 1مغایر است.
ب) تبیین حقوقی

 استخدام پیمانی ،پس از طی تشریفاتی از قبیل آزمون و گزینشانجام میگیرد و کارمند پیمانی پس از ورود به خدمت ،کامالً
شبیه کارمند رسمی است ،البته با این تفاوت که مدت
بهکارگیری کارمند رسمی محدود به زمان نیست و اصوالً تا زمان
بازنشستگی ادامه مییابد .ولی در خصوص کارمند پیمانی،
بهکارگیری او موقت بوده و معموالً یکساله یا پنجساله است که

 .1مثل آیه  272سوره مبارکه بقره « :التَظْلِمُونَ وَ التُظْلَمُونَ»
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البته قابلیت تمدید دارد 1.درصورتیکه شرایط تمدید مهیا
نباشد ،تمدید قرارداد ضروری نبوده و بدون هیچ مشکل قانونی،
میتوان به ارتباط با کارمند خاتمه داد.
 از ماده ( )6قانون استخدام کشوری ،تبصره ( )4ماده ( )44قانونمدیریت خدمات کشوری و مبنای قراردادی استخدام پیمانی،
اینگونه استنباط میشود که در استخدام پیمانی اصول و قواعد
حاکم بر روابط طرفین قرارداد اعم از نوع کار ،محل خدمت،
ساعات کار ،شیوه اختتام قرارداد ،حل و فصل اختالفات و  ...در
پیماننامه مشخص میشود .بنابراین اختیار و صالحیت هر یک از
طرفین قرارداد در فسخ آن نیز ازجمله موضوعاتی است که باید
در پیماننامه مقرر شود.
-

اگرچه شرایط مندرج در آییننامه استخدام پیمانی ازجمله ماده
( )6مورد اعتراض ازجمله شروطی است که قرارداد بر مبنای آن
تنظیم و منعقد شده است اما شرایط مندرج در این آییننامه در
صورتی در روابط قراردادی طرفین وارد میشود که مفاد آیین-
نامه یادشده ضمیمه قرارداد باشد یا اینکه طرفین با علم و اطالع

 .1ماده  42قانون مدیریت خدمات کشوری -تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل میباشد:
 استمرار پست سازمانی کارمندان. کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. جلب رضایت مردم و اربابرجوع. ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.تبصره -در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
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کامل از آن اقدام به تنظیم قرارداد نموده باشند .بنابراین قابل
فسخ دانستن مطلق قراردادهای استخدام پیمانی (اعم از اینکه
طرفین از مفاد آییننامه استخدام پیمانی اطالع داشته یا نداشته
باشند) مغایر منطق حقوقی به نظر میرسد.
نتیجهگیري

با توجه به نكات فوق ،به نظر میرسد دادن اختیار فسخ قرارداد پیمانی به
طرفین بهصورت مطلق و در همه قراردادها (اعم از اینكه نسبت به این شرط
علم و آگاهی وجود نداشته باشد) ،چنانكه در ماده مورد شكایت ذکرشده ،با
موازین قانونی سازگاری ندارد.
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