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استخدام
عمليات اداري از نظر حقوقي به نام اشخاص حقوقي حقوق عمومي انجام مي شود ،وليكن در عمل تمامي اين
عمليات توسط اشخاص حقيقي انجام مي شود .اين اشخاص حقيقي كه بر طبق برخي اصول خاص و با احراز
شرايط قانوني به خدمت سازمان هاي اداري درمي آيند ،مستخدم ناميده مي شوند.
در لسان حقوقي منظور از استخدام حالتي است كه شخص حقيقي در يكي از وزارتخانه ها و يا مؤسسات دولتي
به خدمت دولت آن است كه صرف اشتغال شخص براي تحقق استخدام كافي نبوده و براي اينكه (پذيرفته
شدن) پذيرفته مي شود .دليل تصريح بر قيد فردي مستخدم شمرده شود الزم است اوالً از طرف دولت و مراجع
ذيصالح پذيرفته شود و ثانياً بايد اشتغال به خدمت دولت داشته باشد .منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است
كه مستخدم به كاري به موجب حكم رسمي (دستور كتبي مقامات صالحيت دار) مكلف به انجام آن مي باشد،
اشتغال داشته باشد.
اما نكته اساسي كه در اينجا الزم است به آن پرداخته شود ،ماهيت حقوقي استخدام است .در واقع سؤال اين
است كه رابطه مستخدم با سازمان هاي اداري مبتني بر كدام پديده حقوقي است؟
در پاسخ به اين پرسش حقوقدانان نظريات مختلفي ارائه نموده اند .اما به طور كلي اين نظريات را مي توان در
سه دسته تقسيم بندي كرد.
 )1استخدام يك قرارداد (عقد) دو جانبه است :مطابق اين ديدگاه رابطه حقوقي بين مستخدم و سازمان اداري بر
اساس توافق دوجانبه صورت گرفته و تمامي الزامات آن ناشي از قرارداد استخدامي است .به عبارت دقي قتر،
مبناي استخدام قرارداد است.
اين ديدگاه اگرچه ممكن است در نگاه نخست صحيح به نظر آيد ،اما نمي توان آن را در نظام حقوقي ايران
پذيرفت .زيرا از بدو استخدام تا زمان خاتمه آن ،كليه حقوق و تكاليف و الزامات مستخدم به موجب قوانين و
مقررات الزام آور و به صورت يكجانبه تعيين مي شود .اين الزام به حدي است كه مستخدم هيچگونه حقوق
مكتسب نسبت به زمان قبول و ورود به خدمت ندارد .ضمن اينكه در صورت تغيير قوانين استخدامي ،مقررات
جديد نسبت به كساني كه در زمان مقررات قبلي استخدام شده بودند نيز اعمال
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مي گردد.

ممكن است ايراد شود ،آيا اختيار مستخدم جهت ورود به خدمت و حق استعفاي وي به معناي قراردادي بودن
رابطه استخدام نيست .در پاسخ به اين ايراد بايد اذعان داشت ،اوالً رضايت مستخدم جهت ورود به استخدام و
شناسايي حق استعفا ،به اين دليل است كه نمي توان افراد را مجبور به كار كرد و ثانياً استعفاء زماني آثار حقوقي
خود را به همراه خواهد داشت كه سازمان اداري با استعفاي وي موافقت كند.
به هرحال پذيرش نظريه قراردادي بودن استخدام با اشكاالت و انتقادات حقوقي بسياري مواجه بوده و از اين رو
حقوقدانان نظريات ديگري ارائه داده اند.
 )2استخدام يك عمل حقوقي يكجانبه از سوي سازمان اداري است :منظور اين ديدگاه آن است كه رابطه
استخدامي نوعي ايقاع است و سازمان اداري به طور يكجانبه مستخدم را به خدمت دولتي مي پذيرد.
اين نظريه نيز چندان صحيح نيست .زيرا شرايط استخدام و حقوق و تكاليف مستخدم توسط سازمان اداري
استخدام كننده تعيين نمي شود ،بلكه قوانين و مقررات اين شرايط را تعيين مي كنند .بنابراين نمي توان گفت
اراده يكجانبه سازمان اداري موجد رابطه استخدامي است.
 )3استخدام رابطه حقوقي ناشي از قانون است :به موجب اين نظريه ،استخدام نه عقد است و نه ايقاع ،بلكه
رابطه اي است مبتني بر قانون؛ يعني اين قانون است كه رابطه مستخدم را از جهات مختلف با سازمان استخدام
كننده تنظيم مي نمايد.
اين نظريه كه مي توان آن را در حقوق ايران پذيرفت ،داراي نتايج ذيل است:
 وضع مستخدم توسط قواعد عمومي تعيين مي شود. وضع استخدامي مستخدميني كه در گروه هاي استخدامي مشابه قرار دارند ،يكسان مي باشد؛ حال آنكه اگرنظريه قراردادي بودن استخدام پذيرفته مي شد ،ممكن بود شرايط و وضع استخدامي متفاوتي ايجاد شود.
 تباني و توافق طرفين به منظور عدم اجراي قوانين و مقررات استخدامي باطل و بالاثر است. وضعيت و شرايط قانوني مستخدم قابل تغيير است؛ يعني ممكن است پس از استخدام شرايط قانوني حاكم بررابطه استخدامي به موجب قانون و به سود يا زيان مستخدم تغيير يابد و مستخدم و سازمان نميتوانند به قانون
حاكم در زمان استخدام استناد كنند.
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 مستخدم حق دارد از تصميمات خالف قانون كه موجب تضييع حقوق استخدامي وي مي باشد ،نزد مراجعصالح شكايت كند.
ضمناً بايد توجه داشت پذيرش اين نظريه نه تنها موجب رعايت اصل عدالت و عدم تبعيض در برخورداري از
شرايط استخدامي مي شود ،بلكه موجب تسهيل در انجام امور كارگزيني مي گردد ،زيرا تمامي مستخدمين تابع
شرايط قانوني يكسان مي باشند.
اينك كه با مفهوم استخدام و ماهيت آن آشنا شديم ،در ادامه اصول كلي حاكم بر استخدام ،دايره شمول قوانين
استخدامي ،انواع مستخدمين در قوانين استخدامي ،ورود به خدمت دولتي ،حقوق و مزاياي مستخدمين ،تكاليف
مستخدمين و تخلفات آنها و حاالت استخدامي آنها حين اشتغال و خروج از خدمت ادامه را مطالعه و بررسي
خواهيم نمود.

 -1اصول كلي حاكم بر استخدام
از منظر علم حقوق و مديريت ،براي آنكه بتوان به يك سيستم استخدامي سالم و قابل قبول دست يافت ،برخي
اصول كلي الزم است كه ذيالً به برخي از آنها اشاره مي كنيم.

 -1-1اصل تساوي در ورود به خدمت دولتي (اصل برابري فرصت شغلي)
اصل  22قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،آزادي افراد در ورود به مشاغل را پذيرفته و دولت را موظف مي
نمايد شرايط مساوي براي احراز مشاغل توسط افراد جامعه ايجاد نمايد .عالوه بر اين ،ماده  21اعالميه جهاني
حقوق بشر نيز مقرر مي كند ":هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نائل آيد".
الزامي كه از مقررات مذكور استنتاج مي گردد ،با عنوان اصل تساوي افراد در ورود به خدمت دولتي در حقوق
اداري غالب كشورها پذيرفته شده است .بنابراين افراد جامعه بايد از شرايط مساوي براي احراز مشاغل دولتي
برخوردار باشند .از اين رو تبعيض هاي جنسيتي ،قومي ،نژادي ،مذهبي ،سياسي و  ...كه ناقض اين اصل هستند،
بايستي از نظام استخدامي كشورها برچيده شوند .براي مثال ممنوعيت تصدي امر قضا توسط زنان در حقوق
كشور ما ،مغاير اصل برابري فرصت شغلي بوده و اصالح آن الزم به نظر ميرسد.
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اما سؤالي كه گاه مطرح مي شود اين است كه آيا شناسايي شرط سن و تابعيت براي ورود به خدمت عمومي
نقض اصل برابري فرصت شغلي است؟
در پاسخ به اين سؤال بايد اذعان داشت ،چون شرط سن و تابعيت در رابطه با كليه افراد اجتماع اعمال ميشود،
لذا نمي توان شناسايي اين شرايط را مغاير اصل تساوي افراد در ورود به خدمت عمومي تلقي نمود .به بيان
ديگر ،تبعيض در ورود به خدمت عمومي زماني تحقق مي يابد كه شرايط استخدام فقط ناظر به برخي از افراد
جامعه باشد.
عالوه بر اين ،شرايط مذكور مبناي عقالني و منطقي نيز دارد .براي مثال اگر قانونگذار يكي از شرايط استخدام
را دارا بودن حداقل  22و حداكثر 02سال مي داند ،به اين دليل است كه اوالً فرد آمادگي الزم براي تصدي
خدمت دولتي را داشته باشد و ثانياً قبل از رسيدن به سن بازنشستگي كارآمدي خود را به دليل كهولت سن از
دست ندهد.

 -2-1اصل لياقت و شايستگي
ترديدي نيست كه نظام اداري مطلوب و شايسته زماني به واقعيت مي پيوندد كه افراد اليق و شايسته اداره امور
را به عهده گيرند و براي تحقق اين امر برخي شرايط ضروري است .از جمله اينكه:
جذب افراد بايستي بر اساس معيارهايي نظير تجربه ،تخصص و دانش فني ،خالقيت و خصوصيات اخالقي آنها
صورت گيرد .جذب افراد بر اساس مال كهاي قوميتي ،خويشاوندي ،مذهبي و . ..خالف اصل شايسته ساالري
بوده و موجب ورود افراد نااليق به نظام اداري مي شود.
شرايط شغلي افراد در طول خدمت ،بايستي بر اساس توانايي  ،كارآمدي و شايستگي هاي آنها ارتقا يافته و افراد
اليق مورد تشويق قرار گيرند.
سازمان هاي اداري بايستي با اتخاذ روش هاي مناسب و تأمين شرايط شغلي مطلوب ،مستخدمين اليق و
شايسته را در درون نظام اداري حفظ نمايند.

 -3-1اصل تأمين رفاه كاركنان دولت

4

از ديگر اصولي كه براي داشتن يك نظام اداري شايسته الزم است ،اصل تأمين رفاه كاركنان خدمات عمومي و
پليس اداري است .ضرورت اين اصل ناشي از آن است كه عدم تأمين رفاه و نيازمندي مستخدمان سازمانهاي
اداري ،ناخواسته زمينه هاي فساد اداري و ناكارآمدي نظام اداري را فراهم مي آورد.
اهميت اين اصل به قدري است كه قواعد و مقررات ملي و همچنين موازين بين المللي بر آن تأكيد نمودهاند.
ضمن اينكه بايد توجه داشت ،حمايت هاي تأمين اجتماعي كه به منظور مقابله با مخاطرات اجتماعي ،اقتصادي
و شغلي براي افراد پيش بيني مي شود ،براي نيل به اين اصل كافي نبوده و ضروري است ابزارهاي تأمين رفاه
اجتماعي براي كاركنان خدمات عمومي نيز مطمح نظر قانونگذار قرار گيرد.

 -4-1اصل حق دفاع از حقوق استخدامي
اشتغال و برخوداري از حقوق و مزاياي رفاهي ،اگرچه شروط الزم براي تحقق نظام اداري مطلوب به شمار مي
روند ،ولي به هيچ وجه شرط كافي براي حصول به اين هدف نخواهند بود؛ در واقع كاركنان بايد ابزارهاي قانوني
الزم را جهت دفاع از حقوق استخدامي خود داشته باشند.
در موازين بين المللي ،حق تشكيل اتحاديه و سنديكاها ،حق اعتصاب و حق دادخواهي اداري از جمله ابزارهايي
است كه مي تواند به كاركنان كمك نمايد تا از حقوق استخدامي خود دفاع نمايند .البته اين اجماع نيز وجود دارد
كه مي توان استفاده از اين شيوه ها را از طريق قانون و به منظور حفظ مصالح عمومي ،نظم اجتماعي و يا
حقوق و آزاد يهاي فردي محدود نمود.
به هرحال ،نگرش اجمالي به نظام حقوق اداري ايران مبين آن است كه اگرچه حق دسترسي به محاكم اداري از
طريق مراجعه ديوان عدالت اداري تأمين شده است ،ليكن حق تشكيل سنديكا و حق اعتصاب هنوز براي
كاركنان خدمات عمومي شناسايي نشده است.

 -5-1اصل عدم تبعيض در پرداخت حقوق
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در نظام اداري مطلوب ،بايد به كاركناني كه داراي وضعيت و شرايط استخدامي مشابه بوده و كار مساوي انجام
مي دهند ،حقوق و دستمزد مساوي پرداخت گردد .بنابراين منظور از اصل عدم تبعيض در پرداخت حقوق اين
است كه افراد بايد برا ي كار با ارزش مساوي از حقوق برابر برخوردار بوده و هيچ نوع تمايزي بين آنها وجود
نداشته باشد.
تالش قانونگذار ما براي هماهنگ سازي حقوق و مزايا به سال  1332بازمي گردد كه قانون نظام هماهنگ
پرداخت حقوق تصويب شد .اين قانون اگرچه با هدف اجراي اصل حقوق مساوي براي كار مساوي وضع شد ،اما
اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته ،در عمل به نتيجه مطلوب منجر نشده است.

 -6-1اصل وجود امنيت شغلي
به موجب اين اصل ،شغل افراد را نمي توان به داليل شخصي ،قومي ،جنسيتي ،مذهبي و سياسي و بدون وجود
هرگونه دليل قانوني سلب نمود .در اين رابطه اصل  22قانون اساسي صراحتاً بيان م يدارد شغل اشخاص مصون
از تعرض است.
البته به طور مسلم ،عدول از اين اصل در مواردي كه مستخدم دولتي مرتكب تخلفات اداري مي شود ،قابل
توجيه بوده و موجب نقض امنيت شغلي كاركنان نمي باشد .در واقع زماني مي توانيم از نقض اصل امنيت شغلي
سخن برانيم كه مستخدمين در هر لحظه بيمِ از دست دادن شغل خود را به داليل غيرقانوني و طبق ساليق
شخصي مقامات اداري و سياسي احساس كنند.

 -1-1اصل انضباط اداري
مستخدمين در كنار حقوق و مزايايي كه از آن برخوردارند ،مكلف به انجام وظايف قانوني و رعايت قواعد و
مقررات اداري مي باشند .مبرهن است انجام دقيق و شايسته اين وظايف در سايه اصل انضباط اداري ممكن
خواهد بود  .بنابراين يكي از اصول اساسي و غيرقابل اجتناب در حقوق اداري ،اصل انضباط اداري و رعايت
مقررات مربوط به دستگاه متبوع مي باشد.
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 -8-1اصل آموزش مستمر كاركنان
يكي از خصيصه هاي بارز نظام اداري پويا و كارآمد ،آموزش مستمر كاركنان در رابطه با وظايف و تكاليف شغلي
آنهاست .در واقع اين امر موجب مي شود نظام اداري روزآمد باشد.
اين امر به قدري اهميت دارد كه امروزه بسياري از سازمان هاي اداري ،ارتقاي شغل و بالتبع افزايش حقوق و
مزايا را منوط به گذراندن دوره هاي آموزشي توسط كاركنان ميدانند .ضمن اينكه تعديل مدارك تحصيلي
مأخوذه حين اشتغال ،از ديگر رو شهاي وقع نهادن به آموزش حين خدمت به شمار مي رود.

 -2مشمولين مقررات استخدامي
اگرچه قانون استخدام كشوري مصوب  1301با هدف اينكه يك قانون واحد و عام الشمول براي كليه
مستخدمين دولتي وجود داشته باشد ،تصويب شد .اما به داليل مختلف بخش معتنابهي از كاركنان از شمول اين
قانون مستثني شدند  .براي مثال كاركنان بانك ها ،شركت هاي دولتي و قوه مقننه از قلمرو قانون استخدام
كشوري خارج شده بودند .بنابراين قانون مذكور به هدف اصلي خود دست نيافت.
گويا به همين علت بود كه در زمان وضع قانون مديريت خدمات كشوري  ،1321يكي از اهداف آن ايجاد
مقررات يكسان در مورد كليه كاركنان دولتي اعالم گرديد .در اين خصوص ماده  113قانون مديريت خدمات
كشوري مقرر مي دارد « :كليه دستگاههاي اجرايي. ..مشمول مقررات اين قانون مي شوند».
دستگاه هاي اجرايي در ماده  1قانون چنين تعريف شده اند » :كليه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي ،مؤسسات يا
نهادهاي عمومي غيردولتي ،شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا
تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران  ،بانك مركزي ،بانكها
و بيم ههاي دولتي دستگاه اجرايي ناميده مي شوند«.
بنابراين استنتاج منطقي و اصولي از جمع دو ماده فوق اين است كه كليه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتي،
مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي ،شركت هاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها
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مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،
بانك مركزي ،بانكها و بيمه هاي دولتي شمول مقررات ق.م.خ.ك مي باشند .با اين اوصاف دايره شمول قانون
مديريت كشوري وسيع تر از قانون استخدام كشوري بوده مي باشد.
البته الزم به ذكر است ،قلمرو ق.م.خ.ك نيز با استثنائاتي مواجه م يباشد .اين استنائات را در سه دسته كلي مي
توان تقسيم بندي كرد.
الف -مؤسسات :مطابق ماده  113ق.م.خ.ك مؤسسات مذكور در ذيل از شمول قانون مستثني مي باشند.
مؤسسات و نهادهايي كه به موجب قانون زير نظر مستقيم مقام رهبري اداره مي شوند .نيروهاي مسلح ،صدا و
سيما ،بنياد شهيد انقالب اسالمي ،سازمان تبليغات اسالمي ،بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي ،بنياد
مسكن انقالب اسالمي ،بنياد پانزده خرداد ،جهاد دانشگاهي ،جمعيت هالل احمر از نهادهايي هستند كه زير نظر
مستقيم مقام رهبري فعاليت مي كنند.
البته مستثني نمودن اين مؤسسات و نهادها ،با هدفي كه ق.م.خ.ك براي يكسان سازي مقررات استخدامي
دنبال مي كرد ،همخواني ندارد .زيرا اگرچه اين مؤسسات و نهادها زير نظر مقام رهبري اداره مي شوند ،ولي
مقررات استخدامي كاركنان آنها قبالً به موجب قانون مصوب مجلس تعيين شده است .به بيان ديگر ،انتقاد ما بر
قانون اين است كه چون كاركنان اين نهادها و مؤسسات ويژگي خاصي نسبت به ساير مستخدمين كشوري
ندارند ،شايسته بود با نسخ قوانين قبلي ،كاركنان اين نهادها و مؤسسات (به غير از نيروهاي مسلح) همانند ساير
مستخدمين مشمول ق.م.خ.ك به شمار مي رفتند.
وزارت اطالعات .كاركنان اين وزارتخانه اصوالً مشمول قانون استخدامي وزارت اطالعات مصوب  1330مي
باشند .البته مطابق ماده  123قانون مذكور (در كليه مواردي كه در اين قانون حكم مورد مشخص نشده ،طبق
قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد).
بنابراين اگرچه وضعيت استخدامي كاركنان وزارت اطالعات تابع قانون استخدامي خاص است ،ولي چنانچه حكم
موضوعي در اين قانون مشخص نشده باشد ،طبق ق.ا.ك و يا ق.م.خ.ك عمل خواهد شد.
نهادهاي عمومي غيردولتي .طبق ماده  3ق.م.خ.ك (واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي
است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا ميشود و بيش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل
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منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد ).چنانچه اين دسته از
مؤسسات و نهادها داراي مقررات استخدامي خاص باشند ،تابع همان بوده و در غير اين صورت ،اصوالً مشمول
مقررات قانون كار مي باشند.
ديوان محاسبات ،شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان .ماده  113ق.م.خ.ك بيان
مي دارد (كليه دستگاههاي اجرايي به استثناء . ..ديوان محاسبات ،شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي شوند).
سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا فقط اعضاي هيأت هاي مستشاري ديوان محاسبات و اعضاي
شوراي نگهبان ،مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان از شمول قانون مستثني هستند؟ يا اينكه
منظور قانون گذار از ذكر نام اين نهادها ،عدم شمول قانون ق.م.خ.ك نسبت به اعضاء و كاركنان بوده است؟ در
واقع مبناي اين پرسش ،ابهام و اجمالي است كه در متن قانون وجود دارد .براي مثال مشخص نيست آيا فقط
اعضاي حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان مشمول قانون نمي باشند ،يا اينكه مستخدمين آن نيز همانند اعضاي
شورا از شمول قانون مستثني هستند.
به نظر نگارنده اگر هدف مقنن اين بوده كه فقط اعضاي نهادهاي مذكور را از قلمرو ق.م.خ.ك خارج كند ،اين
امر تا حدودي قابل پذيرش است ،ليكن اگر غايت قانون عدم شمول آن بر اعضاء و كليه كاركنان باشد ،اين امر
به هيچ وجه پذيرفتني نيست؛ زيرا هيچ دليل مصلحتي ،فني و حتي منطقي براي مستثني نمودن كاركنان اين
نهادها وجود ندارد .به خصوص اينكه كاركنان مجلس شوراي اسالمي مشمول ق.م.خ.ك به شمار رفته اند.
ب -مقامات :قبالً به موجب ماده  3ق.ا.ك برخي مقامات مانند رييس جمهور ،وزراء و . ..به طور مصرح از
شمول قانون مستثني شده بودند .اما عليرغم ضرورت به تصريح اين امر ،در ماده  113ق.م.خ.ك به اين موضوع
توجه نشده است .با اين اوصاف به نظر مي رسد با توجه به ماده  31ق.م.خ.ك كه مقامات سياسي را نام برده
است ،مي توان اذعان داشت مقامات زير خارج از شمول اين قانون مي باشند.
 رؤساي سه قوه؛ معاون اول رييس جمهور ،نواب رييس مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي نگهبان؛ وزراء ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاون رييس جمهور؛9

 استانداران و سفراء؛ معاونين وزراء.البته ذكر اين نكته ضروري است كه هرچند وضعيت حقوقي مقامات سياسي اساساً مشمول ق.م.خ.ك نميباشد،
ولي اين مقامات از نظر حقوق و مزايا تابع قانون هستند .بنابراين بايد توجه داشت مقامات سياسي مذكور ،به طور
كلي از شمول ق.م.خ.ك مستثني نشده اند.
ج -مشاغل :مشاغلي كه از قلمرو ق.م.خ.ك خارج هستند ،عبارتند از:
 -1اعضاي هيأت علمي و قضات .مطابق تصريح ماده  ، 113اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و قضات از شمول
ق .م.خ.ك مستثني هستند .افرادي كه به اين مشاغل اشتغال دارند ،تابع قوانين و مقررات استخدامي خاص
هستند.
 -2كارمندان سياسي .تبصره  1ماده  113مقرر مي دارد «:كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پستهاي
سياسي وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشكيالتي ،استخدامي ،مالي و انضباطي وزارت امور خارجه مصوب
 1312مي باشند و كارمندان غيرسياسي شاغل در پست هاي پشتيباني از اين قانون تبعيت خواهند نمود«.
نكته قابل توجه در صدر تبصره فوق ،استعمال عبارت «كارمندان سياسي و كارمندان شاغل در پست هاي
سياسي« مي باشد .توضيح اينكه مشخص نيست تفاوت كارمندان سياسي با كارمندان شاغل در پست هاي
سياسي چيست كه سبب گرديده مقنن آنها را به طور جداگانه مورد حكم قرار دهد.
 -3كارگران .دستگاه هاي اجرايي مي توانند در برخي از مشاغل كه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
رييس جمهور اعالم مي دارد ،در سقف پست هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي ،بر اساس قانون كار
نيروي انساني به كار گيرند .كارگراني كه بر اين اساس در دستگاه اجرايي اشتغال دارند ،وفق تبصره  0ماده 113
ق.م.خ.ك از شمول اين قانون مستثني بوده و تابع قوانين و مقررات كار مي باشند.
البته به نظر مي رسد در صدر تبصره مذكور ،مقنن سهواً از واژه (كارمندان) استفاده نموده است .حال آنكه مي
دانيم كساني كه مشمول قانون كار هستند ،در لسان حقوقي كارگر ناميده مي شوند و اطالق كارمند بر آنها
صحيح نيست.
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به هرحال با توجه به مطالبي كه عنوان شد مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه كليه كاركنان دستگا ههاي
اجرايي ،به غير از مواردي كه مطابق تصريح قانون از شمول آن خارج شد هاند ،تابع ق.م.خ.ك مي باشند.

 -3انواع استخدام
وفق ماده  01ق.م.خ.ك ،از تاريخ تصويب اين قانون ،استخدام در دستگاه هاي اجرايي به دو صورت استخدام
رسمي و پيماني انجام مي گيرد .البته با دقت در مواد ديگر قانون مشخص مي شود عالوه بر استخدام رسمي و
پيماني ،ممكن است افراد به صورت اشتغال ساعتي يا كار معين و يا بر اساس قانون كار به خدمت دستگا ههاي
اجرايي درآيند.

 -1-3استخدام رسمي
بند الف ماده  01ق.م.خ.ك بدون اينكه تعريفي از استخدام رسمي ارائه دهد ،مقرر مي كند استخدام رسمي براي
تصدي پستهاي ثابت در مشاغل حاكميتي صورت مي گيرد.
با دقت در بند مذكور دو نكته آشكار است .نخست اينكه برخالف ق.ا.ك ،دايره استخدام رسمي در ق.م.خ.ك
محدودتر است؛ و ديگر اينكه استخدام رسمي فقط براي پس تهاي ثابت مربوط به مشاغل حاكميتي ممكن
است.
بنابراين مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني ثابت در
مشاغل حاكميتي مستمر استخدام شده باشد .به مفهوم مخالف ،استخدام رسمي براي پس تهاي سازماني موقت
و مشاغل غيرحاكميتي ممكن نيست.
اما سؤالي كه اينجا مطرح مي شود ،مفهوم و مصاديق مشاغل حاكميتي است .در اين خصوص ماده 2
ق.م.خ.ك ابتدا تعريفي از امور حاكميتي ارائه داده و ذيل آن مصاديق امور حاكميتي را بر مي شمرد .ضمن اينكه
تبصره  2ماده  ،01تعيين مشاغل حاكميتي را به آيين نامه اي كه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
رييس جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد ،واگذاشته است.
در پايان الزم به ذكر است ،مقنن به منظور تداوم و حفظ وضعي ت مستخدميني كه قبل از اجراي ق.م.خ.ك به
استخدام رسمي دستگاه هاي اجرايي درآمده اند ،در تبصره  1ماده  01مقرر مي دارد( :كارمنداني كه به موجب
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قوانين مورد عمل به استخدام رسمي درآمده اند :با رعايت مقررات اين قانون به صورت استخدام رسمي ادامه
خواهند داد).

 -2-3استخدام پيماني
وفق بند ب ماده  ،01استخدام پيماني براي تصدي پست هاي سازماني و براي مدت معين انجام مي پذيرد .البته
با توجه به بند الف ماده مذكور ،استخدام پيماني فقط براي پست هاي سازماني موقت صورت ميگيرد ،زيرا پست
هاي سازماني ثابت فقط در مورد مشاغل حاكميتي مستمر ايجاد مي شود و همانگونه كه پيشتر اشاره شد،
استخدام براي تصدي پست هاي ثابت به صورت رسمي است.
پس مستخدم پيماني كسي است كه براي تصدي پست سازماني موقت و به موجب قرارداد با مدت معين
اسخدام مي شود .با توجه به تعريف مذكور خصوصياتي كه مي توان براي مستخدم پيماني برشمرد ،عبارتند از
اينكه:
 مستخدم پيماني را نم يتوان براي انجام عمل مستمر و مداوم (پست سازماني ثابت) استخدام نمود. مستخدم پيماني مستخدم دولت است ،ولي مستخدم رسمي نيست. رابطه مستخدم پيماني با دولت مبتني بر قرارداد است .البته قرارداد مذكور جزو قراردادهاي حقوق خصوصينيست ،زيرا در قراردادهاي خصوصي اراده طرفين در تعيين شرايط مؤثر است؛ حال آنكه در قرارداد پيماني شرايط
به موجب آيين نامه ها و مصوبات از پيش تعيين شده است و طرفين بدون اينكه توانايي تغيير شرايط را داشته
باشند ،صرفاً به آن ملحق مي شوند .اين امر به گونه اي است كه حتي در اثناي مدت قرارداد ممكن است شرايط
آن بدون اراده طرفين تغيير يابد .بنابراين قرارداد پيماني ،جزو قراردادهاي عمومي الحاقي مي باشد.

 -3-3اشتغال ساعتي و كار معين
تبصره ماده  32ق.م.خ.ك به دستگاه هاي اجرايي اجازه مي دهد عالوه بر استخدام رسمي و پيماني بتوانند افراد
را براي اشتغال ساعتي و يا كار معين به كار گيرند .مطابق تبصره مذكور ،دستگاه هاي اجرايي ميتوانند در
شرايط خاص با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تا ده درصد پستهاي سازماني
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مصوب ،بدون هرگونه تعهد به استخدام و در سقف اعتبارات مصوب ،افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين
براي حداكثر يكسال به خدمت خود درآورند.
به نظر مي رسد اگرچه اشتغال ساعتي و يا كار معين ممكن است از لحاظ فني امري ضروري تلقي گردد ،ولي
تأمل در متن تبصره فوق ايراداتي را آشكار مي سازد .نخست اينكه امكان اشتغال ساعتي و يا كار معين را تا ده
درصد پست هاي سازماني مجاز شمرده شده است.
توضيح اينكه اساساً پست سازماني زماني ايجاد مي شود كه دستگاه اجرايي به طور تمام وقت به پست مذكور
نياز داشته باشد  .به عبارت ديگر تا زماني كه نياز ثابت و دايم به پست سازماني نباشد ،نبايد آن را ايجاد نمود.
پس اشتغال ساعتي و كار معين براي پست سازماني ثابت ،امري ناپسنديده و خالف اصول حقوق اداري مي
باشد.
و ايراد ديگر آنكه اشتغال كار معين نيز براي حداكثر يك سال ممكن شمرده شده است .حال آنكه مي دانيم در
اشتغال كار معين ،آنچه بايستي معيار پايان دوره اشتغال قرار گيرد ،خاتمه كار است نه پايان مدت .براي مثال
ممكن است كاري كه فرد براي آن به خدمت گرفته شده ،در پايان مدت يك سال خاتمه نيابد ،در اين صورت
تكليف چيست .بنابراين الزم است ايرادات مذكور از طريق اصالح قانون و يا تصويب آيين نامههاي اجرايي
برطرف گردند.

 -4امور حاكميتي و تصدي گري
پيش از اين عنوان شد مطابق ق.م.خ.ك ،استخدام رسمي صرفاً براي پست هاي ثابت در مشاغل حاكميتي
ممكن است  .از اين رو الزم است پيش از بررسي مقررات مربوط به ورود به خدمت و حقوق و تكاليف
مستخدمين دولت ،با مفهوم اعمال حاكميتي و تصدي گري آشنا شويم.

 -1-4اعمال حاكميتي
تا قبل از تصويب ق.م.خ.ك ،تعريف صريحي از اعمال حاكميتي در قوانين و مقررات به چشم نمي خورد  .البته
در ماده  11قانون مسؤوليت مدني به طور مجمل و مبهم عنوان شده بود اعمال حاكميتي كه براي تأمين منافع
اجتماعي طبق قانون به عمل آيد ،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
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اگرچه از ظاهر ماده مذكور چنين متبادر به ذهن مي شود كه اعمال حاكميتي ،اعمالي است كه براي تأمين منافع
اجتماعي و طبق قانون صورت مي گيرد .اما به نظر مي رسد اين ديدگاه چندان صحيح نيست ،زيرا اساساً همه
اعمال دولت (و حتي شايد بتوان گفت هدف از تشكيل دولت) ،براي تأمين منافع اجتماعي است .بنابراين نتيجه
پذيرفتن تعريف فوق اين خواهد بود كه همه فعاليت هاي دولت را جزو اعمال حاكميتي بدانيم ،حال آنكه
ترديدي نيست كليه اعمال دولت حاكميتي نمي باشد.
به هرحال عليرغم تأثير آشكاري كه تفكيك اعمال حاكميتي و تصدي گري دولت در حقوق و تكاليف افراد
جامعه دارد ،تعريف دقيقي از اعمال حاكميتي در قوانين ارائه نشده بود .تا اينكه با تصويب ق.م.خ.ك ،در ماده 2
اعمال حاكميتي از منظر قانو نگذار تعريف شد .وفق ماده مذكور ،امور حاكميتي آن دسته از اموري است كه
تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و
بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.
با توجه به تعريف فوق ،آن دسته از اعمال دولت كه داراي سه شرط زير باشد ،جزو اعمال حاكميتي خواهد بود.
 -1انجام آنها سبب اقتدار و حاكميت كشور گردد؛ اقتدار و حاكميت در اينجا معنايي عام دارد و اقتدار كشور در
تمام زمينه هاي اجتماعي ،سياسي ،نظامي ،فرهنگي و . ..را در بر مي گيرد.
 -2منافع آن شامل همه اقشار جامعه گردد؛ سرايت منفعت اعمال حاكميتي به افراد جامعه ممكن است به طور
مستقيم و يا غيرمستقيم باشد.
 -3هر يك از افراد جامعه مي توانند بدون اينكه محدوديتي براي ديگران به وجود آيد ،از خدمات مربوط به امور
حاكميتي برخوردار شوند .الزم به توجه است ،مقنن برخي از مصاديق امور حاكميتي را به طور تمثيلي در ذيل
ماده  2بيان نموده است .اين موارد عبارتند از:
 سياستگذاري ،برنام هريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي. برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد. ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم. فراهم نمودن زمين هها و مزيت هاي الزم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري. قانون گذاري ،امور ثبتي ،استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.14

 حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي. ترويج اخالق ،فرهنگ و مباني اسالمي و صيانت از هويت ايراني ،اسالمي. اداره امور داخلي ،ماليه عمومي ،تنظيم روابط كار و روابط خارجي. حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي. تحقيقات بنيادي ،آمار و اطالعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور. ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي ،كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت هاي واگير ،مقابله و كاهش اثراتحوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.
 بخشي از امور مندرج در مواد 9و  12و  11اين قانون نظير موارد مذكور در اصول  29و  32قانون اساسي كهانجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأ ت وزيران
امكانپذير نمي باشد .بنابراين امور مربوط به حماي تهاي تأمين اجتماعي و آموزش و پرورش جزو امور حاكميتي
مي باشد.
 ساير مواردي كه با رعايت سياست هاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانينعادي جزء اين امور قرار مي گيرد .از جمله اموري كه طبق سياست هاي ابالغي از سوي مقام رهبري جزو امور
حاكميتي مي باشد عبارت است از اصالح نظام اداري و قضائي ،رفع محرومي تها خصوصاً در مناطق روستايي
كشور  ،تقويت ،توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور.

 -2-4اعمال تصدي گري
ماده واحده قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت مصوب  ،1323اعمال تصدي را اينگونه تعريف مي نمايد
(اعمال تصدي اعمالي است كه دولت از نقطه نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام مي دهد ،مانند خريد و
فروش امالك . ..اجاره و امثال آن)
ضمن اينكه با توجه مستفاد ماده  11ق.م.خ.ك مي توان گفت ،اعمال تصدي گري اعمال مربوط به امور
اقتصادي است كه دولت متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در
حقوق خصوصي عمل مي كند ،از قبيل تصدي در امور صنعتي ،كشاورز ي ،حمل و نقل ،بازرگاني  ،مسكن و بهر
هبرداري از طرح هاي آب و خاك و شبك ههاي انرژي ،ارتباطات و راه.
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بنابراين ويژگي بارز اعمال تصدي گري آن است كه اوالً دولت آنها را مشابه شخص حقيقي و يا حقوقي حقوق
خصوصي انجام مي دهد و ثانياً اصول و قواعد حاكم بر آن مقررات حقوق خصوصي است نه حقوق عمومي.
البته الزم به ذكر است اعمال تصد يگري مربوط به امور اجتماعي ،فرهنگي و خدماتي اصوالً بايد از طريق
توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صالحيت شده و با نظارت و
حمايت دولت انجام گيرد و فقط در مواردي كه انجام امور تصدي هاي موصوف به شيوه هاي فوق الذكر مقدور
نباشد ،دولت موظف به ايجاد و اداره واحدهاي دولتي خواهد بود.

 -5ورود به خدمت دولتي
(ورود به خدمت و تعيين صالحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه هاي اجرايي ميباشند
براساس مجوزهاي صادره  ،تشكيالت مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها انجام مي شود)
ضمن اينكه براي ورود به خدمت رسمي و پيماني دولت ،احراز برخي شرايط عمومي و اختصاصي ضروري است.

 -1-5شرايط عمومي
الف -داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با
مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال؛ ضمناً سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از
شصت و پنج سال و براي مشاغل تخصصي از هفتاد سال تجاوز كند.
با استنتاج منطقي و اصولي از شروط فوق مي توان گفت شرط سن در استخدام رسمي و پيماني به شرح زير
است:
براي استخدام رسمي داشتن حداقل بيست سال تمام و حداكثر چهل سال تمام در زمان (استخدام) در مورد
متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري ،حداكثر سن استخدام استثنائاً چهل و پنج مي باشد.
براي استخدام پيماني داشتن حداقل بيست سال تمام در زمان (انعقاد قرارداد استخدام) و حداكثر شصت و پنج
سال تمام در زمان (خاتمه قرارداد استخدامي) در مورد مشاغل اختصاصي ،حداكثر سن در زمان (خاتمه قرارداد
استخدامي) نبايد از هفتاد سال تجاوز نمايد.
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در پايان اين بحث الزم به ذكر است ،به كارگيري افراد . ..با سن كمتر از بيست سال تمام در موارد يا مناطق
خاص براي مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت
وزيران مي رسد ،مجاز مي باشد.
ب -داشتن تابعيت ايران؛ تابعيت رابط هاي معنوي ،سياسي و حقوقي بين يك فرد و كشور مي باشد كه ممكن
است به صورت اصلي و يا اكتسابي باشد .با توجه به اطالق بند (ب) ماده  02ق.م.خ.ك ،افرادي كه داراي
تابعيت ايراني (اعم از اصلي يا اكتسابي) باشند ،مي توانند به طور رسمي و يا پيماني به خدمت دولت درآيند.
البته استثنائاتي نيز بر اين امر وارد است .با اين توضيح كه عالوه بر رهبر و رييس جمهور كه به عنوان باالترين
مقامات اجرايي كشور بايستي تابعيت ايراني اصيل داشته باشند ،شرط استخدام در وزارت اطالعات نيز داشتن
تابعيت اصلي ايراني است.
ج -انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردا ن؛ با توجه به تصريح بند مذكور ،بانوان نسبت به
اين شرط خروج موضوعي دارند.
د -عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر؛ در ق.ا.ك (عدم اعتياد به دخانيات) جزو شرايط عمومي ورود به خدمت
دولتي شمرده نشده بود ،اما با تغيير نگرش مقنن در ق.م.خ.ك ،يكي از شروط استخدام ،عدم اعتياد به دخانيات
ذكر شده است.
ه -نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر .در خصوص اين شرط بايد به ماده  12مكرر قانون مجازات اسالمي
رجوع كرد .مطابق ماده مذكور محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي ،محكوم عليه را به شرح ذيل از حقوق
اجتماعي (كه استخدام يكي از آنها است) ،محروم مي نمايد و پس از اجراي حكم و انقضاي مدت تعيين شده
رفع اثر مي گردد.
 محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ،پنج سال پس از اجراي حكم. محكومان به شالق در جرايم مشمول حد ،يك سال پس از اجراي حكم. محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ،دو سال پس از اجراي حكم. محكومان به مجازات اعدام (و قصاص) چنانچه اجراي حكم به جهتي از جهات متوقف شود ،هفت سال پساز انقضاي حكم.
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بنابراين پس از خاتمه مدت تعيين شده در موارد فوق ،محكوميت غيرمؤثر بوده و ورود فرد به خدمت دولتي
ميسر مي باشد .براي مثال فردي كه به دليل ارتكاب جرايم مشمول حد به تحمل شالق محكوم شده است ،يك
سال پس از اجراي حكم م يتواند به استخدام دولت در آيد ،زيرا محكوميت وي غيرمؤثر شده است.
و -دارابودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز (براي مشاغلي كه مدارك همتراز در شرايط احراز
آنها پيش بيني شده است)؛ در ق.ا.ك داشتن گواهينامه ششم ابتدايي (معادل پنجم ابتدايي در نظام آموزشي
كنوني) ،براي ورود به خدمت دولتي كفايت مي نمود .اما با تحول جامعه و باال رفتن سطح سواد افراد ،مقنن دارا
بودن مدرك دانشگاهي يا همتراز آن را براي ورود به خدمت دولتي الزم شمرده است.
الزم به ذكر است ،به كارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم به طور استثنائي و در موارد يا مناطق خاص براي
مدت زمان مشخص و براي فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي
رسد مجاز مي باشد.
ز -داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند ،براساس آئين نامهاي كه
با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد؛ تفسير
منطقي از اين شرط آن است كه اگر كسي نقص عضو داشته ،ولي توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام
شده را داشته باشد ،مي تواند به استخدام دولت درآيد .به بيان ديگر مهم اين است كه فرد توانايي
الزم براي (انجام كاري كه جهت انجام آن استخدام شده است) را داشته باشد.
ح -اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛ اعتقاد به
دين مبين اسالم و يا يكي از اقليت هاي مذهبي شناخته شده در اصل  13قانون اساسي (زرتشتي ،كليمي و
مسيحي) ،از ديگر شرايط عمومي ورود به خدمت دولتي است.
ط -التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛ به نظر ميرسد اگر منظور قانون گذار اين بوده كه صرف
اعالم وفاداري به قانون اساسي را براي احراز آن كافي بداند و اصل را بر التزام افراد به قانون اساسي قرار دهد،
مي توان آن را پذيرفت .ولي چنانچه قرار باشد اين شرط توسط مقامات قانوني احراز گردد ،شناسايي آن به
عنوان يكي از شرايط عمومي ورود به خدمت چندان صحيح و منطقي نيست؛ زيرا احراز آن به دليل عدم وجود
معيارهاي قانوني از لحاظ عملي ممكن نيست.
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ي -شرايط عمومي مربوط به قوانين و مقررات گزينش؛ اگرچه در ماده  02ق.م.خ.ك فقط موارد فوق به عنوان
شرايط ورود به خدمت عنوان شده است ،ولي با توجه به تبصره  0ماده مذكور كه مقرر مي دارد (قوانين و
مقررات گزينش به قوت خود باقي است) ،مي توان گفت شرايط عمومي ديگري نيز براي استخدام دولتي الزم
است .اين شرايط مطابق قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش عبارتند از:
 اعتقاد و التزام به واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي. عدم اشتهار به فساد اخالقي و تجاهر به فسق. عدم سابقه وابستگي تشكيالتي ،هواداري از احزاب و سازمان ها و گروه هايي كه غير قانوني بودن آن ها ازطرف مقامات صالحه اعالم شده و يا مي شود مگر آن كه توبه ايشان احراز شود.

 -2-5شرايط اختصاصي
الف -توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطالعات؛ يكي از شروط اختصاصي ورود به خدمت دولتي
براي افرادي كه در مشاغل تخصصي و كارشناسي و باالتر استخدام مي شوند ،احراز توانايي آنان در مهارت هاي
پايه و عمومي فناوري اطالعات مي باشد .مطابق تبصره  2ماده 02ق.م.خ.ك ،عناوين و محتواي مهار تهاي
مذكور توسط معاونت برنام هيزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تهيه و ابالغ خواهد شد.
ب -گذراندن دوره آزمايشي؛ افرادي كه براي استخدام رسمي پذيرفته شد هاند ،بايستي پيش از استخدام رسمي
قطعي ،يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي باشد ،بگذرانند .در صورتي كه مستخدم پس از خاتمه
دوره آزمايشي شرايط ذيل را احراز نمايد ،از بدو خدمت به طور قطعي به استخدام دولت در ميآيند.
 حصول اطمينان از لياقت (علمي ،اعتقادي و اخالقي) ،كارداني ،عالقه ب هكار ،خالقيت ،نوآوري ،روحيهخدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز الزم با تشخيص كميته تخصصي تعيين
صالحيت كارمندان رسمي.
 طي دور ههاي آموزشي و كسب امتياز الزم. تأييد گزينش.اما پرسش اساسي كه پيش مي آيد اين است كه اگر مستخدم دوره آزمايشي را طي نمايد ،ولي اداره استخدام
كننده وضعيت او را در پايان دوره مشخص نكند ،تكليف وي چه خواهد بود؟
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متأسفانه قانون گذار در اين خصوص حكم خاصي مقرر ننموده است .ولي به نظر مي رسد اگر اداره استخدام
كننده در پايان دوره نظر خود را اعالم ننمايد و مستخدم همچنان به كار خود ادامه دهد ،بايستي عدم اعالم نظر
اداره را بر احراز شرايط قانوني حمل نمود و وي ر ا به عنوان مستخدم رسمي قطعي به حساب آورد .آراي صادره
از ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين ديدگاه است.
اما در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي ،كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي
را كسب ننمايند ،واحد دولتي متبوع با وي به يكي از رو شهاي ذيل رفتار خواهد شد:
الف -اعطاء مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط الزم.
ب -تبديل وضع به استخدام پيماني؛ مسلم است با تبديل وضع كارمند به استخدام پيماني ،پست سازماني وي
نيز به يكي از پست هاي غيرحاكميتي تبديل خواهد شد.
ج -لغو حكم استخدام؛ در اين حالت بدون هرگونه تعهد حكم بركناري آنان از طرف وزارتخانه يا مؤسسه
استخدام كننده صادر مي شود.

 -6حقوق و مزاياي مستخدمين دولتي
كارمندان در مقابل خدماتي كه به دولت ارائه مي دهند از حقوق و مزايا برخوردارند .تأمل در ماهيت حقوق و
مزايايي كه به كارمندان تعلق مي گيرد نشانگر آن است كه برخي از اين حقوق و مزايا مادي (مالي) و برخي نيز
غيرمالي هستند  .منظور از حقوق و مزاياي مادي وجوه نقدي و كاالهايي است كه به طور مستمر و يا غيرمستمر
به مستخدم پرداخت مي شود.
ليكن حقوق و مزاياي غيرمادي امتيازاتي است كه قانونگذار به منظور تأمين رفاه مستخدم و خانواده وي و نيز
پاسداشت خدمات مستخدم شناسايي كرده است.

 -1-6حقوق و مزاياي مادي
گفتيم حقوق و مزاياي مادي پرداخت هاي نقدي و جنسي دولت به كارمندان مي باشد .قبل از اينكه مصاديق
اين دسته از حقوق و مزايا را بررسي نماييم ،ذكر نكات زير ضروري است.
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 حقوق و مزاياي مادي كارمندان توسط قانون تعيين مي شود و قصد و رضايت دستگاه استخدام كننده ومستخدم تأثيري در ميزان آن ندارد.
 حقوق و مزاياي مادي كه به مستخدم پرداخت مي شود ،لزوماً با ارزش نيروي كار وي تناسب ندارد و هدفاساسي قانونگذار صرفاً تأمين رفاه و نيازمندي هاي معيشتي كارمندي است كه دولت به وسيله خدمات او وظايف
و تكاليف خود را به طور مستمر انجام مي دهد.
 ميزان حقوق و مزاياي مادي كه به مستخدمين پرداخت مي شود با توجه به مسؤوليت ها ،وظايف و تكاليفسازماني آنها تعيين مي شود .به همين دليل تفاوت در حقوق و مزاياي مادي كارمندان امري بديهي بوده و اين
تفاوت به هيچ وجه به معناي تبعيض ناروا نمي باشد.
 با توجه به اينكه اصوالً حقوق و مزاياي مادي كارمندان تنها وسيله امرار معاش آنها مي باشد ،لذا حقوق ومزاياي كارمندان فقط با حكم قانون و يا مراجع قضايي (در حدود قانون) قطع و يا كسر مي شود.
حال با توجه به نكات فوق به بررسي مصاديق حقوق و مزاياي مادي كارمندان مي پردازيم.

 -1-1-6حقوق ثابت (پايه)
حقوق ثابت وجوه نقدي است كه به طور مستمر و ماهيانه و با توجه به امتيازاتي كه كارمندان بر اساس ارزشيابي
عوامل شغل و شاغل كسب مي كنند ،تعيين و پرداخت مي گردد.
عوامل شغل عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها ،سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز مي
باشد كه به يك شغل معين اختصاص دارد .از جمله عوامل شغل ،رتبه شغلي مي باشد كه به پنج رتبه مقدماتي،
پايه ،ارشد ،خبره و عالي تقسيم مي شود .رتبه كارمندان در بدو استخدام اصوالً مقدماتي بوده و بر اساس عواملي
نظير ابتكار و خالقيت ،ميزان افزايش مهارت ها ،انجام خدمات برجسته ،طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب
رضايت ارباب رجوع ارزيابي و ارتقاء مي يابد.
اما منظور از عوامل شاغل ،عوامل و شرايطي است كه به شخص كارمند مربوط مي شود مانند تحصيالت ،دوره
هاي آموزشي و مهارت ،سنوات خدمت و تجربه.

 -2-1-6فوق العاده ها
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عالوه بر حقوق ثابت ،كارمندان از حقوق و مزاياي مادي ديگري نيز برخوردارند كه تحت عنوان فوق العاده
ناميده مي شوند .انواع فوق العاده ها عبارت اند از:
الف -فوق العاده ايثارگري :فوق العاده اي كه متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و
مدت اسارت و يا به دارندگان نشان هاي دولتي پرداخت مي گردد.
ب -فوق العاده سختي كار :فوق العاده اي كه براي كار در شرايط سخت و محيط هاي غيرمتعارف نظير كار با
اشعه و مواد شيميايي ،كار با بيماران رواني و عفوني ،كار در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبت هاي
ويژه بيمارستاني ،كار با مواد سمي ،آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا پرداخت مي شود.
ج -فوق العاده شغل :فوق العاده شغل به كارمندان شاغل در مشاغل تخصصي ،متناسب با سطح تخصص و
مهارتها ،پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها و شرايط بازار كار پرداخت مي شود.
د -فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا :به كارمنداني كه در مناطق كمتر توسعه يافته و بد آب
و هوا شاغل هستند ،دو فوق العاده تحت عنوان فوق العاده محروميت از تسهيالت و فوق العاده بدي آب و هوا
پرداخت مي شود .فهرست اين مناطق در تصويب نامه  22/22/22هيأت وزيران تعيين شده است .ه -فوق العاده
كارداني و عملكرد :فوق العاده اي كه به حداكثر ( )٪32كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندي نمرات
ارزشيابي كارمندان ،طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ،رشد و
ارتقاء ،اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند ،پرداخت مي شود.
و -فوق العاده ويژه :فوق العاده ويژه در موارد خاص و با توجه به عواملي نظير بازار كار داخلي و بين المللي،
ريسك پذيري ،تأثير اقتصادي فعاليت ها در درآمد ملي ،انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و
حساسيت كار پرداخت مي شود.
ز -فوق العاده مديريت و سرپرستي :به كارمندان شاغل در مشاغل و پست هاي مديريتي و سرپرستي ،متناسب با
پيچيدگي وظايف و مسؤوليت ها ،حيطه سرپرستي و نظارت و حساسيت هاي شغلي آنها،
فوق العاده مديريت و سرپرستي پرداخت مي شود.
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ح -فوق العاده جذب :اين فوق العاده براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت
پرداخت مي گردد .براي مثال به منظور حفظ كارشناسان حقوقي دستگا ههاي دولتي و جلوگيري از خروج آنها از
دستگاه متبوع ،فو قالعاده پرداخت مي شود.

 -3-1-6كمك هزينه عائله مندي و اوالد
از ديگر حقوق و مزاياي مادي كارمندان كمك هزينه عائله مندي و اوالد مي باشد .اين كمك هزينه به
كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير كه داراي همسر و فرزند (حداكثر سه فرزند) مي باشند ،پرداخت
مي شود .كمك هزينه اوالد در مورد فرزندان ذكور تا حداكثر  21سال تمام و به شرط ادامه تحصيل و غيرشاغل
بودن و در مورد فرزندان اناث نيز تا حداكثر  21سال تمام و به شرط نداشتن شوهر پرداخت خواهد شد .البته
فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيربط ،مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي
باشند.
عالوه بر اين ،كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا
از كار افتاده كلي مي باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند ،از كمك هزينه اوالد بهرهمند مي
شوند.

 -4-1-6عيدي
پرداخت نقدي يا غيرنقدي كه در پايان سال و به مناسبت عيد به كارمندان پرداخت مي شود .الزم به ذكر است
پرداخت عيدي جزو وظايف دستگاه هاي دولتي بوده و بايد به گونه اي برابر به همه مستخدمان و كاركنان
دولتي و مؤسسات عمومي پرداخت شود .ميزان عيدي ساالنه توسط هيأت وزيران تعيين شده و به كارمندان
پرداخت مي شود.

 -5-1-6ساير حقوق و مزاياي مادي
عالوه بر حقوق و مزاياي فوق الذكر ممكن است وجوه ديگري نيز پس از تحقق شرايط قانوني الزم و به طور
غيرمستمر به كارمندان پرداخت شود .براي مثال مي توان به هزينه سفر و فوق العاده مأموريت ،فوق العاده نوبت
كاري ،هزينه اياب و ذهاب ،هزينه اضافه كاري ،حق التدريس ،حق الترجمه و حق التأليف اشاره كرد.
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 -2-6حقوق و مزاياي غيرمادي
حقوق و مزاياي غيرمادي كه مطابق قوانين و مقررات به كارمندان تعلق ميگيرد ،عبارت از موارد زير ميباشد.

 -1-2-6مرخصي
در حقوق استخدامي ايران ،كارمندان براي استراحت ،تحصيل ،گذران دوره بيماري و . ..از مرخصي استحقاقي،
استعالجي و بدون حقوق برخوردارند.
الف -مرخصي استحقاقي :كارمندان دولت ساالنه  32روز حق مرخصي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوطه
را دارند .استفاده از اين مرخصي با تقاضاي كتبي مستخدم و پس از موافقت رئيس اداره ممكن است .در صورتي
كه رئيس با تقاضاي كارمند موافقت نكند ،بايد تاريخ ديگري را كه حداكثر  1ماه از تاريخ مورد تقاضاي كارمند
فاصله داشته باشد ،براي استفاده از مرخصي تعيين كند و چنانچه كارمند نتواند از مرخصي خود استفاده كند،
مرخصي وي ذخيره خواهد شد .البته هيچ كارمندي نمي تواند ساال نه بيش از  11روز از مرخصي استحقاقي خود
را ذخيره نمايد و چنانچه از بقيه مرخصي خود استفاده ننمايد ،مدت بيش از  11روز ذخيره نمي شود.
چنانچه كارمندان مرخصي خود را ذخيره نموده باشند ،مي توانند ساالنه حداكثر چهار ماه از مرخصي هاي خود را
با موافقت رئيس اداره استفاده نمايند.
ب -مرخصي استعالجي :كارمندان طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد ،حداكثر تا  0ماه در سال از مرخصي
استعالجي استفاده خواهند نمود .محدوديت زماني مرخصي استعالجي براي بيماري هاي صعب العالج رعايت
نمي شود .ضمناً مرخصي بارداري و زايمان مستخدمين زن ،طبق قانون ترويج تغذيه شير مادر و حمايت از
مادران در دوران شيردهي تا سه فرزند ،شش ماه است.
ج -مرخصي بدون حقوق :كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه متبوع خود حداكثر تا  3سال از مرخصي
بدون حقوق استفاده نمايند .در صورتي كه اين مرخصي براي ادامه تحصيالت عالي تخصصي در رشته مربوط به
شغل كارمند باشد ،تا  2سال قابل افزايش خواهد بود.
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مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جزء سوابق خدمت محسوب نمي شود ،مگر اينكه براي ادامه
تحصيالت عالي و تخصصصي مورد نياز وزارتخانه يا مؤسسه بوده و منجر به اخذ مدرك تحصيلي شود .در اين
صورت با پرداخت كسور قانوني ،مدت مرخصي از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت محسوب مي
شود.
الزم به ذكر است دستگاه اجرايي الزامي به حفظ پست سازماني كارمند در مدت استفاده از مرخصي بدون حقوق
ندارد و در صورتي كه پس از پايان مدت مرخصي بدون حقوق ،پست سازماني مناسب براي كارمند وجود نداشته
باشد ،به حالت آماده به خدمت در مي آيد.
در پايان بايد گفت ،كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي برند مي توانند تا پايان مأموريت حداكثر به
مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

 -2-2-6آموزش
آموزش كارمندان در رابطه با وظايف و مسؤوليت هاي سازماني آنها ،امري ضروري براي اداره است  .به همين
دليل قانونگذار توجه ويژه اي به موضوع آموزش مستمر كارمندان داشته است .در اين راستا ماده  12ق.م.خ.ك
مقرر ميدارد :سازمان (دولتي) موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي ،نظام
آموزش كارمندان دستگاه هاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش ،مهارت و
نگرش كارمندان با شغل موردنظر ،انگيزه هاي الزم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تأمين
نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت
آموزشي براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
واحدهاي اداري حتي به منظور آموزش كاركنان خود مي توانند در قالب برنامه هاي آموزشي مصوب ،براي اجرا
ي دوره هاي آموزشي مورد نياز خود با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي ،قراردادهاي آموزشي منعقد نمايند.
عالوه بر اين ،دستگاه هاي مزبور مي توانند كليه مراحل طراحي  ،اجراء و ارزشيابي دوره ها و فعاليتهاي آموزشي
و پژوهشي خود را به مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غيردولتي كه صالحيت فني و تخصصي
آنها به تأييد سازمان رسيده باشد ،واگذار نمايند.
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 -3-2-6حق حمايت قضايي
طبق ماده  22ق.م.خ.ك و قانون حمايت قضايي از كارمندان دولت ،كارمندان واحدهاي اداري در انجام وظايف
و مسؤوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قانوني مي باشند .به عبارت ديگر ،چنانچه هر يك از
كارمندان دولت به دليل انجام وظايف و تكاليف شغلي خود طرف دعوي حقوقي و يا كيفري قرار گيرند ،دستگاه
متبوع آنها مكلفند به تقاضاي كارمندان ،با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل حمايت قضايي
الزم را مهيا نمايند.

 -1تكاليف كارمندان و تخلفات آنها
 -1-1تكاليف اداري كارمندان
همانگونه كه كارمندان از حقوق و مزاياي مادي و غيرمادي برخوردارند ،تكاليف و مسؤوليتهايي نيز به عهده
دارند؛ با اين توضيح كه هر يك از كارمندان بر اساس شغلي كه متصدي آن هستند ،وظايف و و مسؤوليتهاي
سازماني خاصي را به عهده دارند.
البته در كنار وظايف خاص مربوط به شغل ،برخي (تكاليف عمومي) نيز وجود دارد كه همه كارمندان موظف به
رعايت آنها مي باشند؛ و با توجه به اينكه بررسي وظايف و مسؤوليت هاي خاص شغلي امري دشوار و خارج از
حوصله از بحث است ،لذا در اينجا صرفاً به بررسي تكاليف عمومي كارمندان ميپردازيم.

 -1-1-1اشتغال
مهم ترين و اساسي ترين تكليف كارمند اشتغال است .البته انجام اين تكليف با رعايت برخي اصول اساسي
انجام مي شود.
الف -اشتغال به طور مستمر :اگرچه ق.م.خ.ك در اين باره ساكت است ،اما طبق ماده  11ق.ا.ك مستخدم از
انجام هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور شود ممنوع است .بنابراين كارمند بايد به طور
مستمر به كار خود اشتغال داشته باشد و نمي تواند بدون مرخصي و يا عذر موجه غيبت نمايد و يا تا موقعي كه
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استعفايش مود قبول قرار نگرفته ،ترك خدمت كند و يا با اعتصاب دسته جمعي موجب ايجاد وقفه در امور
كشوري گردد.
علت اين امر ،رعايت اصل ثبات و تداوم امور عمومي مي باشد .مطابق اين اصل ،امور عمومي تعطيل ناپذير بوده
و به هيچ وجه نبايد در انجام امور و خدمات عمومي تأخيري حاصل شود.
ب -اشتغال به طور شخصي :استخدام امري قائم به شخص است و مستخدم موظف است وظايفش را شخصاً
انجام دهد.از اين رو تفويض تكاليف و اختيارات اداري تنها با اجازه قانونگذار مجاز خواهد بود.
ج -اشتغال به طور تمام وقت :منظور از اشتغال تمام وقت ،انجام  00ساعت كار در هفته مي باشد .البته در رابطه
با اصل اشتغال تمام وقت ،برخي استثنائات و احكام خاص نيز به چشم مي خورد كه در ذيل بيان ميگردد.
 -1مطابق تبصره  1ماده  23ق.م.خ.ك كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كارخود را تا يك
چهارم ساعات كار روزانه و حداكثر تا  11ساعت در هفته تقليل دهند.
 -2طبق قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب  ،1312مستخدمين زن مي توانند به صورت نيمه وقت
اشتغال داشته باشند .البته استفاده از اين حق منوط به تقاضاي رسمي مستخدم و موافقت باالترين مقام واحد
اداري مي باشد .همچنين طبق قانون الحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب
 ،1331دستگاه اداري مي تواند به جاي خدمت نيمه وقت مستخدمين زن ،ساعات اشتغال آنان را به سه چهارم
ساعت كار مقرر تقليل دهد.
 -3وفق آيين نامه اجرايي قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب  ،1312ساعات كاري روزانه
جانبازان به نسبت درصد جانبازي آنان كاهش خواهد يافت.
 -2-1-1ممنوعيت قانوني ناشي از اشتغال دولت
كارمندان در اشتغال به مشاغل دولتي و آزاد با برخي ممنوعيتهاي قانوني مواجه هستند.
الف -ممنوعيت جمع مشاغل دولتي :مطابق مستفاد اصل  101قانون اساسي و ماده  90ق.م.خ.ك ،رئيس
جمهور ،معاونان وي ،وزيران و مستخدمين دولتي نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر
شغل ديگر در مؤسسات دولتي و يا عمومي ،نمايندگي مجلس شواي اسالمي ،وكالت دادگستري ،مشاوه حقوقي
و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي ،جز شركت تعاوني
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ادارات و مؤسسات براي آنها ممنوع است .البته سمت هاي آموزشي و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني
هستند.
ضمن اينكه مطابق ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  ،1333هر شخص تنها
ميتواند يك شغل دولتي داشته باشد و متخلفين از قانون ،اعم مستخدم ،آمر و صادركننده حكم استخدام در
صورت اطالع از شغل دوم و مسؤولين ذيحسابي واحدهاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا و اطالع از
شغل دوم به مجازات انفصال محكوم خواهند شد.
ب -ممنوعيت جمع شغل دولتي و آزاد :با توجه به اينكه كارمند دولت ساعات اداري را در قبال دريافت حقوق و
مزايا در اختيار دولت قرار داده است ،بنابراين حق ندارد در ساعات اداري به انجام مشاغل خصوصي بپردازد .ولي
همانگونه كه مشخص است ،اشتغال به مشاغل آزاد و خصوصي در اوقات غيراداري ممنوعيتي ندارد.
البته مطابق قانون منع مداخله وزراء ،نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب
 ،1333كارمندان دولت و شركت هاي خصوصي كه مديريت ،بازرسي ،نظارت و يا بيش از پنج درصد سهام آنها
متعلق به كارمندان مي باشد ،حق ندارند در معامالت دولتي وارد شوند.
 -3-1-1اطاعت از اوامر مافوق و رعايت قوانين و مقررات
اداره شايسته امور عمومي مستلزم حسن اداره نهادهاي دولتي و عمومي مي باشد و اين امر محقق نمي شود
مگر اينكه مستخدمين بخش دولتي از اوامر مقامات مافوق تبعيت نموده و قوانين و مقررات را رعايت نمايند.
بنابراين كارمندان مكلف اند دستورات مقامات باالتر را اجرا نمايند؛ اما چنانچه از نظر كارمند دستور مقام اداري
غيرقانوني باشد ،وي مكلف است موضوع غيرقانوني بودن دستور را به مقام آمر اطالع دهد .در اين صورت
چنانچه مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرد ،كارمندان مكلف به اجراي دستور صادره خواهند بود و از
اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده ميباشد.
از سوي ديگر ماده  13قانون مجازات اسالمي مقرر مي دارد( :هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي
جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ،ولي مأموري كه امر آمر را به علت
اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراء كرده باشد فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم
خواهد شد).
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به نظر مي رسد با جمع ماده  91ق.م.خ.ك و ماده  13قانون مجازات اسالمي ميتوان حاالت زير را متصور
شد:
الف -كارمند از غيرقانوني بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و بدون اينكه موضوع غيرقانوني بودن دستور را به
آمر اطالع دهد دستور را اجرا نمايد؛ در اين حالت آمر و كارمند به مجازات مقرر در قانون محكوم ميشوند.
ب -كارمند از غيرقانوني بودن دستور مقام مافوق آگاه بوده و كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام
مافوق اطالع داده ،ولي مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تأييد كرده باشد؛ در اين صورت هيچگونه
مسؤوليتي متوجه كارمند نخواهد بود.
ج -كارمند از غيرقانوني بودن دستور مافوق مطلع نبوده و يا به تصور اينكه دستور قانوني است ،آن را اجراء كرده
باشد؛ در اين حالت كارمند مسؤوليت جزايي نداشته و فقط (حسب مورد) به پرداخت ديه و يا خسارت هاي مالي
محكوم مي شود .در واقع چون از ديدگاه قانونگذار اصل بر اين است كه كارمندان بايد از قوانين و مقررات آگاه
باشند ،به همين دليل اثبات جهل به قانون و تصور قانوني بودن دستور مافوق  ،فقط مسؤوليت جزايي كارمند را
از بين مي برد و تأثيري در مسؤوليت مدني و مالي وي ندارد.
با دقت در مطالب باال مي توان فهميد ،كارمندان عالوه بر اطاعت از دستورات مقام مافوق ،مكلف به رعايت
قوانين و مقررات نيز مي باشند .به گون هاي كه تصميمات غيرقانوني كارمندان و مقامات اداري باطل بوده و
همچنين كارمنداني كه تصميمات خالف قانون اتخاذ نموده و يا برخالف قانون عمل مي كند ،مسؤوليت كيفري،
مدني و انتظامي (اداري) خواهند داشت.

 -4-1-1اقامت اجباري در محل خدمت
كارمندان بايد در جايي كه اداره متبوعشان قرار دارد ،اقامت كنند .به همين دليل است كه ماده  1223قانون
مدني مقرر مي دارد( :اقامتگاه مأمورين دولتي محلي است كه در آن جا مأموريت دارند) .اگرچه برخي با استناد به
اينكه محل سكونت و اقامتگاه مي تواند دو محل جداگانه باشد ،در جايي غير از حوزه اداره خود سكونت مي
نمايند.

 -5-1-1حفظ اسرار اداري
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مستخدمين مكلف به حفظ اسرار اداري بوده و حق ندارند اين اسرار را فاش نمايند؛ به گو نه اي كه افشاي
اسرار اداري نه تنها به موجب ماده  102قانون مجازات اسالمي مستوجب مجازات حبس و يا جزاي نقدي مي
باشد ،بلكه مطابق ماده  2قانون رسيدگي به تخلفات اداري سبب اعمال مجازات هاي اداري نيز
مي باشد.
اهميت رعايت اين تكليف به قدري است كه در قوانين مختلف به طور خاص مورد حكم واقع شده است  .براي
مثال در قانون ماليات هاي مستقيم ،قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسالمي ايران و قانون مجازات
افشاي سؤاالت امتحاني ،به ترتيب افشاي اطالعات مالي مؤديان مالياتي ،افشاي مطالب مراسالت پستي و
افشاي سؤاالت امتحاني مستوجب مسؤوليت كيفري و اداري تلقي گرديده است.

 -6-1-1بي طرفي و بي نظري در انجام وظايف
مستخدم بايد هنگام انجام وظايف خود بيطرفي كامل را رعايت كند .به بيان ديگر ،كارمندان نبايد امتيازات و
صالحيت هايي را كه قوانين و مقررات براي انجام وظايفشان در اختيار آنها قرار داده است ،ابزار اعمال غرايض و
ساليق شخصي نمايند.
در اين رابطه قانونگذار مجازات هايي براي مستخدميني كه جانب بي طرفي را رعايت نمي كنند ،تعيين كرده
است .چنانكه مطابق ماده  3قانون مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني و ماده  121قانون مجازات
اسالمي ،اعمال غرض در تصميمات و اقدامات اداري موجب انفصال موقت و يا ابدي از مشاغل دولتي به عالوه
حبس يا جزاي نقدي خواهد بود.

 -1-1-1عدم سودجويي
مستخدم نبايد اختيارات اداري را وسيله اي براي سودجويي و كسب درآمد نامشروع قرار دهد .به عبارت دقيقتر،
مستخدم حق ندارد در اموال دولت تصرف غيرقانوني نمايد؛ همچنين نمي تواند به طور نامشروع كسب درآمد
نموده و يا در قبال انجام وظايف خود از اربابان رجوع وجوه و يا اموال غيرنقدي دريافت كند.
عدم رعايت اين تكليف مطابق قانون مجازات اسالمي و قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان ،موجبات
تعقيب كيفري و انتظامي كارمندان را فراهم مي سازد .ضمناً از جرايمي كه ممكن است به دليل سودجويي
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كارمندان محقق مي شود ،مي توان به تصرف غيرقانوني در اموال دولت (ماده  192قانون مجازات اسالمي)،
تدليس در معامالت دولتي (ماده 199و 122و  123قانون مجازات اسالمي) و ارتشاء و
اختالس (قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداري) اشاره نمود.

 -2-1تخلفات اداري كارمندان
نقض قوانين و مقررات كيفري و يا ايراد خسارت از سوي مستخدمين دولت ،همانند ساير افراد موجب مسؤوليت
جزايي و مدني آنها خواهد بود .اما نوع ديگري از مسؤوليت وجود دارد كه ممكن است به دليل تخلف از وظايف
و تكاليف اداري متوجه كارمندان گردد؛ اين نوع (مسؤوليت را مسؤوليت اداري (انتظامي)) مي نامند .بنابراين
مسؤوليت اداري كارمندان زماني محقق مي گردد كه آنها مرتكب تخلف اداري شوند.
اما در رابطه با مفهوم تخلف اداري بايد اذعان داشت ،اگرچه در قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان
مصوب  1332تعريفي از تخلف اداري ارائه نشده و فقط به ذكر مصاديق تخلف بسنده گرديده است ،ولي با توجه
به ماده  2قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  1311مي توان گفت تخلف اداري (فعل يا ترك فعل ناشي از
قصور و يا تقصير كارمند است كه ارتكاب آن موجب مسؤوليت وي و اعمال مجازات هاي اداري خواهد بود).
از جمله موارد تخلفات اداري عبارتند از:
 اعمال و رفتار خالف شئون شغلي يا اداري. ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل. اخاذي و اختالس و ارتشاء. تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص. افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري. سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي باالتر در حدود وظايف اداري. رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي. استعمال يا اعتياد به مواد مخدر و اختفاء ،نگهداري ،حمل ،توزيع و خريد و فروش مواد مخدر. داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي. جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.31

 سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري. عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسالم مردود شناخته شده اند. عضويت در گرو ههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها. عضويت در تشكيالت فراماسونري.با دقت در ماده  2ق.ر.ت.ا مي توان به نكات ذيل اشاره كرد.
 -1به نظر مي رسد قانونگذار موارد مذكور در اين ماده را به طور حصري بيان نموده است.
 -2هرچند كليه تخلفات اداري مذكور در اين ماده موجب مسؤوليت اداري كارمند مي شود ،اما ارتكاب برخي از
اين تخلفات عالوه بر مسؤوليت اداري ،موجبات مسؤوليت كيفري كارمند را نيز فراهم مي كند .براي مثال
ارتكاب تخلفاتي مانند اخاذي ،اختالس ،ارتشاء و جعل سبب مي شود كارمند هم از لحاظ اداري و هم از لحاظ
جزايي مورد تعقيب واقع شود.
 -3برخي از تخلفات اداري به گونه اي نگاشته شده اند كه داراي مفهومي بسيار عام بوده و امكان تفسير موسع
به زيان متخلف را براي نهاد رسيدگي كننده مهيا نموده است .از جمله اين موارد مي توان به اعمال و رفتار
خالف شئون شغلي يا اداري و رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي اشاره كرد.

 -1-2-1مجازات هاي اداري
مطابق ماده  9ق.ر.ت.ا ،مجازاتهاي اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف -اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب -توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج -كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم ،از يك ماه تا يك سال.
د -انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
ه -تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و -تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پس تهاي حساس و مديريتي در دستگا ههاي دولتي و دستگاههاي
مشمول اين قانون.
ز -تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
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ح -بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از  22سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از
 21سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت  32تا 01روز حقوق مبنا در قبال هر سال
خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط -بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 21
سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي -اخراج از دستگاه متبوع.
ك -انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
آنچه از ظاهر الفاظ و روح قانون متبادر به ذهن مي شود اين است كه قانونگذار مجازاتهاي اداري را به ترتيب از
مجازات اخف تا شديدترين مجازات بيان نموده است.
اما ايرادي كه بر اين ماده وارد است ،عدم رعايت اصل تناسب مجازات با تخلف ارتكابي مي باشد .توضيح اينكه
نگارش نادرست اين ماده سبب شده تا مرجع رسيدگي كننده بتواند براي كوچكترين تخلفات اداري شديدترين
مجازات را اعمال نمايد .براي مثال مرجع رسيدگي كننده مي تواند كارمندي را كه صرفاً غيبت ناموجه داشته
است ،به اخراج از دستگاه متبوع محكوم نمايد .بديهي است چنين حكمي نه تنها خالف اصل دادرسي عادالنه
مي باشد ،بلكه راهكار قانوني براي اعمال غرايض و ساليق شخصي را فراهم مي كند.
بنابراين الزم است قانونگذار با رفع اين ايراد ،طريقي را مهيا كند كه مجازات فرد خاطي متناسب با تخلف
ارتكابي وي باشد.

 -2-2-1دايره شمول ق.ر.ت.ا
دايره شمول ق.ر.ت.ا در مقايسه با قانون استخدام كشوري و قانون مديريت خدمات كشوري وسيع تر بوده و
كليه وزارتخانه ها ،سازمان ها ،مؤسسات و شركت هاي دولتي ،شركت هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و
شهرداري ها و بانك ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و
مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و همچنين كاركنان مجلس شوراي
اسالمي و نهادهاي انقالب اسالمي مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
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البته كارمنداني نيز وجود دارند كه از شمول ق.ر.ت.ا .مستثني بوده و تابع مقررات انضباطي خود مي باشند .اين
افراد عبارتند از:
 مشموالن قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي. قضات. اعضاي هيأت هاي علمي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي. -مشموالن قانون كار.

 -3-2-1آيين رسيدگي به تخلفات اداري
الف -نهادهاي رسيدگي كننده به تخلفات اداري كارمندان
مطابق ق.ر.ت.ا نهادهاي رسيدگي كننده به تخلفات اداري ،مقامات و هيأتهاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به
تخلفات مي باشند.
 -1مقامات اداري :قانونگذار در برخي موارد اختيار رسيدگي به تخلفات اداري و اعمال مجازات را به مقامات
اداري داده است .با اين توضيح كه رئيس مجلس شوراي اسالمي ،وزراء و باالترين مقام اجرايي واحدهاي اداري
و شهردار تهران مي توانند مجازات هاي اخطار كتبي ،توبيخ كتبي ،كسر از حقوق و انفصال موقت را رأساً و
بدون ارجاع امر به هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال
نمايند .همچنين اين مقامات مي توانند اختيار اعمال مجازات هاي اخطار كتبي ،توبيخ كتبي و كسر از حقوق را
به معاونان خود و اعمال مجازات اخطار كتبي و توبيخ كتبي را به استانداران ،رؤساي دانشگاهها و مديران كل
ادارات تفويض كنند.
نكته جالب اينكه در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور ،هيأت هاي تجديد نظر حق
رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و
اشخاص .به نظر نگارنده اين حكم چندان منطقي نمي باشد .اگرچه كارمندان مي توانند از تصميمات اين مقامات
نزد ديوان عدالت اداري اعتراض نمايند.
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عالوه بر اين ،مقامات مذكور مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال ،بدون
عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند ،از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند .در اين
صورت كارمند مذكور حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ حكم اخراج مي تواند به تصميم مقامات اعتراض نمايد و
مقام مربوطه موظف است پرونده وي را جهت تجديدنظر به هيأت تجديدنظر ارجاع نمايد .هيأت تجديدنظر
مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است.
 -2هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري :هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري،
از ديگر نهادهاي رسيدگي كننده به تخلفات اداري كارمندان مي باشند .هيأت هاي بدوي در كليه دستگاههاي
مشمول قانون و هيأتهاي تجديدنظر اساساً در مركز وزارتخانه يا واحدهاي اداري تشكيل ميشود .البته در موارد
ضرورت ممكن است هيأت تجديدنظر در مراكز استانها نيز تشكيل گردد.
هر يك از هيأت هاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با
حكم وزير يا باالترين مقام واحد اداري براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع
است .اعضاي علي البدل در غياب اعضاي اصلي ،به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
اعضاي هيأت هاي بدوي و تجديدنظر عالوه بر تدين به دين مبين اسالم و عمل به احكام آن و اعتقاد و
تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران و اصل واليت فقيه ،بايد داراي شرايط تأهل ،حداقل  32سال سن و
حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن باشند.
البته در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بالمانع است .ضمن اينكه
در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي ،عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأت
هاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي
دارند ،به اين سمت منصوب شوند.
ب -صالحيت سازماني نهاد رسيدگي كننده به تخلفات اداري
سؤالي كه در اين بند مطرح مي باشد اين است كه از لحاظ صالحيت سازماني كدام نهاد صالحيت رسيدگي به
تخلفات اداري كارمند را داراست.
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در پاسخ به اين پرسش بايد گفت ،اصوالً صالحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان هر واحد اداري ،با
هيأت هاي بدوي و تجديدنظر همان دستگاه است.
اما گاهي نيز پيش مي آيد كه كارمند در دستگاهي غير از دستگاه متبوع خود مأمور به خدمت است .در اين
صورت چنانچه تخلف در اداره محل مأموريت ارتكاب يابد ،رسيدگي به تخلف اداري كارمند در صالحيت هيأت
هاي بدوي و تجديدنظر دستگاه محل مأموريت خواهد بود.
عالوه بر اين ،در فرضي كه كارمند در چندين دستگاه اداري مأمور به خدمت بوده و در هر يك تخلفات
متعددي مرتكب شده است ،آخرين واحد اداري كه كارمند در آن مشغول به خدمت است ،صالحيت رسيدگي به
كليه تخلفات اداري كارمند يادشده را خواهد داشت.
ج -مسايل مربوط به روند رسيدگي هيأت ها
در اين بند راجع به موضوعاتي نظير شروع به رسيدگي ،شكل جلسات رسيدگي ،اصدار رأي ،اعتراض و
تجديدنظر نسبت به آراي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ،تصحيح و تغيير آراي صادره ،تأثير متقابل
دادرسي اداري و كيفري بر يكديگر و تأثير شرايط خاص بر رسيدگي و آراي هيأت ها صحبت خواهيم كرد.
 -1شروع به رسيدگي :هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري معموالً رسيدگي را با وصول شكايت و يا
گزارش شروع مي كنند  .منظور از شكايت ،درخواست اشخاصي است كه از اقدامات (فعل و يا ترك فعل) و يا
تصميمات كارمند زيان ديده اند و تقاضاي تعقيب انتظامي وي را دارند؛ به بيان ديگر در رسيدگي بر اساس
شكايت ،يك شخص ذينفع كه شاكي خصوصي نيز ناميده مي شود ،تخلف كارمند را اعالم كرده و مجازات
وي را از هيأت ها درخواست مي كند.
اما رسيدگي بر اساس گزارش زماني است كه شخص معيني از اقدامات و تصميمات كارمند متضرر نشده ،ولي
با اين حال مقامات و مسؤولين مافوق ،بازرسان اداره و يا احياناً شخص ديگري مراتب تخلف اداري كارمند را
به هيأتها اعالم مي نمايد.
به هر صورت پس از وصول شكايت و يا گزارش ،هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي خود را به
منظور جمع آوري اسناد و مدارك شروع مي كند .كليه كارمندان ،مسؤوالن مربوط و رؤساي كارمند متهم،
مكلفند همكاري هاي الزم را با هيأت ها به عمل آورده و مدارك ،اسناد و اطالعات مورد نياز را در مهلت
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تعيين شده از طرف هيأ تها در اختيار آنها قرار دهند .به منظور تسريع در جمع آوري داليل و تهيه و تكميل
اطالعات و مدارك ،هيأت مي تواند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايد .البته هيأت مكلف به استفاده از
گروه تحقيق نبوده و استفاده نكردن از گروه تحقيق ،مانع رسيدگي هيأت و صدور رأي نميباشد.
الزم به توضيح است هر گروه تحقيق متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متأهل ،متعهد ،عامل به احكام
اسالم ،معتقد به نظام جمهوري اسالمي و اصل واليت فقيه و داراي حداقل  21سال سن با تصويب هيأت
مربوط و حكم رئيس هيأت انتخاب مي شوند  .ضمناً گروه هاي تحقيق فقط درباره كارمندي ميتوانند تحقيق
كنند كه از طرف هيأت هاي بدوي يا تجديدنظر ،بررسي وضع آنها به اين گروه ها ارجاع شده باشد.
عالوه بر اين ،هرگاه به تشخيص هيأت مربوطه رسيدگي به اتهام كارمند مستلزم استفاده از نظر كارشناسي
باشد ،مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
پس از آنكه هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري بررسي هاي الزم را انجام دادند ،موارد اتهام را به طور
كتبي به كارمند ابالغ مي كنند .متهم حق دارد ظرف ده روز از تاريخ ابالغ كتبي موارد اتهام ،جواب كتبي و
مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيأت تسليم كند .عدم ارسال جواب مانع رسيدگي نبوده و هيأت مي
تواند به موارد اتهام رسيدگي و رأي الزم را صادركند .ضمناً چنانچه متهم به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از
هيأت مربوطه تقاضاي تمديد مهلت كند ،با تشخيص هيأت مهلت پاسخگويي حداكثر تا  1روز ديگر تمديد مي
شود.
 -2برگزاري جلسات رسيدگي :رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت
ميگيرد و چنانچه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد ،در جلسه حضور مي يابد .همچنين در صورت
درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري ،هيأت موظف است الاقل يك بار وي را براي حضور در جلسه
دعوت كند.
به نظر مي رسد ماده 19آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري را مي توان چنين تفسير كرد كه
رسيدگي در هياتها اساساً به طور غيرحضوري است مگر اينكه هيأت حضور متهم را ضروري تشخيص دهد و
يا متهم حضور در جلسه رسيدگي را تقاضا كند.
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با اين وصف آشكار است كه حكم مقرر در ماده فوق (اصل غيرحضوري بودن رسيدگي) ،برخالف اصول كلي
دادرسي منصفانه و عادالنه مي باشد؛ زيرا بر اساس اصول كلي دادرسي ،متهم بايستي اين حق و امكان را
داشته باشد كه در كليه جلسات رسيدگي حضور داشته باشد.
اما نكته ديگري كه در اين بند قابل بحث است ،موضوع امكان انتخاب وكيل و حضور وي در جلسات
رسيدگي هيأتها ميباشد .در اين رابطه بايد گفت ق.ر.ت.ا و آيين نامه اجرايي آن حكم صريحي پيرامون
انتخاب وكيل و حضور وي در جلسات رسيدگي هيأت ها بيان ننموده اند؛ با اين حال با توجه به مستفاد ماده
 21آيين نامه اجرايي قانون ،حقوق مقرر در قانون اساسي و نيز اصول مسلم دادرسي ،مي توان
اذعان داشت انتخاب وكيل و حضور وي در جلسات رسيدگي هيأت ها از حقوق مسلم و بديهي كارمند متهم
بوده مي باشد و ممانعت از اين امر ،موجبات مسؤوليت انتظامي (اداري) اعضاي هيأت را فراهم ميآورد.
 -3صدور رأي و ابالغ آن :هيأت پس از اتمام رسيدگي و مالحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و
توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا
اشخاص حقيقي يا حقوقي ،آثار سوء اجتماعي و اداري ،موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي
اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي كند .رأي هيأتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده
و حاوي تخلفات منتسب به متهم ،نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي رأي دهنده در زير رأي صادر شده
باشد .جلسه هاي با حضور هر سه عضو رسميت يافته و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر
است.
آراي صادر شده توسط به طور مستقيم و بالفاصله به اداره هاي كارگزيني يا ادارات مشابه دستگا ههاي ذيربط
ارسال مي شود .واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف  32روز از تاريخ صدور رأي ،آراء و احكام صادر شده را
به كارمندان مربوط ابالغ نموده و نسخه ابالغ شده را جهت درج در پرونده اتهامي به هيأت مربوط تحويل
نمايند.
يكي از ايرادات ق.ر.ت.ا اين است كه قانوگذار مهلت معيني را كه هيأتها مكلف باشند در حدود آن رأي دهند
پيش بيني نكرده است .البته در ماده  32آيين نامه به طور كلي مقرر شده ( بالتكليف گذاردن مستخدمان
دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هيأت ها مجوزي ندارد).
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 -4تجديدنظر و اعتراض نسبت به آراي هيأتها :كارمند متهم مي تواند نسبت به برخي از آراي
صادره توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري تقاضاي تجديدنظر نمايد .توضيح اينكه فقط آراي حاوي
مجازات هاي انفصال موقت ،تغيير محل جغرافيايي ،بازخريد خدمت ،بازنشستگي اجباري با تقليل گروه ،اخراج و
انفصال دائم از خدمات دولتي قابل تجديدنظر هستند و ساير آراي هيأت بدوي قطعي و
الزم االجرا مي باشد .البته هيأتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل تجديدنظر بودن آراي را ذيل رأي خود قيد
كنند.
به هر حال در مواردي كه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر است ،درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هيات
هاي بدوي بايستي به وسيله كارمند يا نماينده قانوني وي ظرف  32روز از تاريخ ابالغ رأي ،با ذكر داليل به
طور كتبي به اداره كارگزيني دستگاه مربوط تسليم و رسيد اخذ شود .تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مالك
تشخيص تاريخ تجديدنظرخواهي مي باشد .به نظر مي رسد بنا به ترتيب مقرر در قانون،
فقط كارمند مي تواند نسبت به آراي قابل تجديدنظر هيأت بدوي تقاضاي تجديدنظر نمايد و مقامات و
مسؤولين اداره ،بازرسان و شاكي خصوصي حق تجديدنظرخواهي ندارند.
پس از ارائه درخواست تجديدنظر ،اداره كارگزيني مكلف است درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در
سريعترين زمان ممكن ،براي رسيدگي به هيأت تجديد نظر مربوطه ارسال كند .ضمناً چنانچه رأي هيأت بدوي
قابل تجديد نظر باشد ،ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد ،رأي صادرشده
از تاريخ پايان يافتن مهلت قطعي و الزم االجرا خواهد بود.
به هر حال در صورت درخواست تجديدنظر ،هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن از تاريخ ابالغ
قطعي و الزم االجرا است .الزم به توضيح است وفق ماده  23ق.ر.ت.ا هيأت تجديدنظر مي تواند با توجه به
مستندات جديد مجازات شديدتر ي نسبت به آراي غيرقطعي هيأت بدوي اعمال كند .حكم مقرر در اين ماده
چنين توجيه شده كه چون هيأت تجديدنظر مجدداً به موضوع اتهام كارمند رسيدگي مي كند و ممكن است در
حين رسيدگي مستندات جديدي به دست آورد ،بنابراين مي تواند با توجه به كليه جوانب امر مجازات را تشديد
نمايد .البته مطابق صراحت ماده ،تشديد مجازات منوط به حصول مستندات جديد است.
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عالوه بر امكان تجديدنظرخواهي نسبت به آراي غيرقطعي هيأت بدوي ،كارمندان مي توانند از آراي قطعي
هيأت هاي بدوي و تجديدنظر نزد هيأت عالي نظارت و ديوان عدالت اداري اعتراض نمايند.
توضيح بيشتر اينكه با توجه به مفهوم ماده  22ق.ر.ت.ا و همچنين رويه اي كه در نظام اداري باب شده است،
كارمندان مي توانند با اين ادعا كه هيأت رسيدگي كننده ،قانون رسيدگي به تخلفات اداري و يا مقررات مشابه
آن را رعايت ننموده ،به هيأت عالي نظارت مراجعه نمايند .در اين صورت چنانچه هيأت عالي نظارت صحت
ادعاي كارمند را احراز نمايد ،رأي هيأت را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هيأت ،هيأت
مربوط را منحل مي نمايد.
و همچنين در مواردي كه متهم به آراي قطعي صادره توسط هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض
داشته باشد ،مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابالغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد؛ در غير اين
صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود .مطابق آيين نامه اجرايي قانون كليه هيأت ها مكلفند در متن
آراي قطعي صادر شده ،مهلت يك ماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.
البته بايد توجه داشت رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراي هيأت ها به صورت شكلي بوده و ديوان به هيچ
وجه در رابطه با مسايل ماهوي پرونده وارد نمي شود .منظور از رسيدگي شكلي اين است كه ديوان فقط
بررسي مي كند آيا هيأت مربوطه در رسيدگي و اصدار رأي قوانين و مقررات را رعايت نموده يا نه.
بنابراين مالحظه ميگردد در خصوص آراي قطعي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري ،كارمند ميتواند به
هر يك از هيأت عالي نظارت و ديوان عدالت اداري و يا حتي به هر دوي آنها مراجعه كند .با اين تفاوت كه
طرح شكايت در ديوان عدالت اداري فقط در مهلت مقرر قانوني ميسر مي باشد.
 -5اصالح و تغيير رأي :در مواردي كه هيأت رسيدگي كننده به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم
صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد ،مي تواند پس از تأييد هيأت
عالي نظارت رأي قطعي خود را اصالح نموده و يا تغيير دهد.
 -6تأثير متقابل دادرسي اداري و كيفري بر يكديگر :پيش از اين گفتيم گاهي تخلفات اداري
كارمندان واجد وصف كيفري نيز مي باشد مانند اختالس كه هم تخلف اداري است و هم جرم .مطابق ماده 19
ق.ر.ت.ا ،در چنين مواردي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي
41

و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال نمايد .اما آنچه
در اين ميان محل سؤال واقع ميشود تأثيري است كه دادرسي اداري هيأتها و دادرسي كيفري مرجع قضايي
بر يكديگر دارند.
در رابطه با تأثير رسيدگي اداري بر رسيدگي قضايي بايد گفت ،رسيدگي اداري به تخلفات كارمندان فقط در
حدود مسؤوليت اداري آنها معتبر بوده و هيچ تأثيري بر رسيدگي قضايي ندارد .به بيان دقيق تر ،آرايي كه
هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر مي كنند ،هيچ گونه الزام حقوقي و قانوني براي مرجع قضايي
ايجاد نم يكنند و مرجع قضايي از آزادي و استقالل رأي برخوردار است.
برخالف مطلب فوق ،رسيدگي قضايي مي تواند در رسيدگي اداري و نتيجه آن تأثيرگذار باشد .ابتدا الزم به
توضيح است تخلفات اداري كارمند كه داراي وصف كيفري ميباشند ،خود به دو دسته تقسيم ميشوند.
الف) تخلفاتي كه عنوان تخلف اداري با عنوان مجرمانه يكي نيست؛ براي مثال در فرضي كه كارمند به ارباب
رجوع توهين كرده و وي را از محل كار خود بيرون مي اندازد ،عنوان تخلف اداري كارمند (عدم رعايت شؤون
شغلي) است ،ولي عنوان مجرمانه اقدام وي (توهين و فحاشي) است .در چنين مواردي هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري مكلف است به تخلف كارمند رسيدگي و رأي خود را صادر نمايد ،بدون اينكه رسيدگي و رأي
مرجع قضايي تأثيري در رسيدگي هيأت داشته باشد .پس در مثال فوق حتي اگر مرجع قضايي رأي به برائت
متهم از جرم توهين صادر نمايد ،اين حكم تكليفي براي هيأت رسيدگي كننده ايجاد ننموده و هيأت مي تواند
كارمند را به دليل عدم رعايت شؤون شغلي به يكي از مجازات هاي اداري محكوم نمايد .دليل اين امر آن
است كه موضوع مورد رسيدگي هيأت و مرجع قضايي اساساً متفاوت است.
ب) تخلفاتي كه عنوان تخلف اداري و عنوان مجرمانه يكي است؛ مانند اختالس كه عنوان تخلف اداري و فعل
مجرمانه كارمند (اختالس) است .در اين دسته از تخلفات ،رسيدگي و رأي مرجع قضايي تأثير اساسي بر
رسيدگي هيأ تها و حكم آنها دارد؛ به گونه اي كه هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند از نظر مرجع
قضايي مبني بر برائت كارمند تبعيت نمايند .پس در مثال فوق اگر مرجع قضايي حكم به برائت كارمند از اتهام
اختالس صادر نمايد ،هيأت مربوطه نمي تواند كارمند را به دليل ارتكاب اختالس به مجازات اداري محكوم
كند .دليل اين امر آن است كه مرجع صالح براي احراز مجرميت افراد ،دادگاه صالح مي باشد و تا زماني كه
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وقوع جرم در اين مراجع ثابت نشده ،هيأت ها نميتوانند كارمندان را به دليل ارتكاب جرم به مجازات اداري
محكوم نمايند.
حال اگر هيأت رسيدگي كننده قبل از صدور رأي قطعي توسط مرجع قضايي ،متهم را به دليل ارتكاب تخلف
به مجازات اداري محكوم كند ،ولي متعاقباً مرجع قضايي حكم به برائت متهم صادر نمايد ،هيأت مربوط مكلف
به پيروي از رأي مرجع قضايي بوده و بايستي رأي خود را اصالح نمايد .گويي به همين دليل است كه هيأت
ها در عمل اعالم نظر خود را منوط به تعيين تكليف نهايي موضوع در مرجع قضايي
مي نمايند.
 -1شرايط خاص در رسيدگي هيأتها :مطابق قانون بروز برخي شرايط و اوضاع و احوال خاص مي تواند
رسيدگي و يا آراي هيأت ها را تحت تأثير قرار دهد .اين موارد عبارتند از:
 فوت كارمند متهم :فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور رأي م يشود .منظور از صدور رأي ،صدور رأيمبني بر توقيف دادرسي اداري به دليل فوت كارمند مي باشد .ضمناً در صورتي كه كارمند حين تحمل مجازات
هاي كسر از حقوق ،انفصال موقت  ،تنزل گروه و يا تعويق در اعطاي گروه فوت شود ،اعمال مجازات هاي
مذكور متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي گردد.
 ترك اعتياد :در مورد كارمندان معتاد به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأ ت هاي رسيدگي بهتخلفات اداري به مجازات هاي بازخريدي خدمت ،بازنشستگي با تقليل گروه ،اخراج و انفصال دائم از خدمات
دولتي محكوم شده يا مي شوند ،چنانچه در مدت شش ماه از تاريخ ابالغ رأي اعتياد خود را ترك نمايند ،رأي
قطعي با تشخيص هيأت تجديدنظر و به منظور اصالح و يا تغيير به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود.
 محكوميت مستخدمان داراي بيش از  11سال سابقه خدمت و  12سال سن :در مورد كارمنداني كه به اخراجيا انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند ،چنانچه در زمان صدور رأي قطعي بيش از  11سال
سابقه خدمت و  12سال سن داشته باشند ،به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري و در
راستاي كمك به معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز
نخواهد كرد ،برقرار مي شود.
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برقراري اين مقرري مستلزم تقاضاي كارمند و در غياب يا فوت او ،مستلزم تقاضاي وراث قانوني وي است كه
پس از بررسي و با تشخيص و تأييد هيأت تجديدنظر انجام ميپذيرد .در صورت برقراري مقرري ،هيأت
تجديدنظر هر سال يكبار وضع معيشت خانواده اين قبيل افراد را بررسي كرده و با توجه به نتايج بررسي،
نسبت به قطع يا كاهش يا افزايش مقرري يادشده با رعايت حداكثر مقرر ،تصميم گرفته و گزارش آن را به
هيأت عالي نظارت ارسال مي كند.

 -8حاالت استخدامي
مطابق ماده  122قانون مديريت خدمات كشوري ،كارمندان رسمي ممكن است در يكي از حاالت اشتغال ،آماده
به خدمت ،انتقال ،مأموريت ،انفصال موقت ،انفصال دايم ،اخراج ،استعفاء و بازخريد قرار داشته باشند .به نظر مي
رسد عليرغم ظاهر الفاظ قانون كه حاالت ذيل را فقط در مورد كارمندان رسمي متصور مي داند ،م يتوان
اذعان داشت از لحاظ عملي اين حاالت در خصوص كارمندان آزمايشي و پيماني نيز صدق مي كند.

 -1-8حالت اشتغال
برابر بند الف ماده  122ق.م.خ.ك ،اشتغال به عنوان يكي از حاالت كارمندان رسمي بيان شده است .اشتغال
حالتي است كه كارمند در يكي از پست هاي سازماني به طور مستمر انجام وظيفه مي كند.
البته ممكن است مستخدم به طور عملي در حال انجام كار مربوط به پست سازماني خود نباشد ،مانند مدتي
كه مستخدم در مرخصي استحقاقي ،استعالجي ،غيبت موجه و تعليق منتهي به برائت بسر م يبرد .اين موارد تا
زماني كه مستخدم در پست سازماني خود قرار دارد ،خللي به حالت اشتغال وارد نمي آورد.

 -2-8حالت آماده به خدمت
بند ج ماده  122ق.م.خ.ك آمادگي به خدمت را به عنوان يكي از حاالت استخدامي بيان كرده است  .آمادگي
به خدمت حالت مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت
است.
مدت آمادگي به خدمت حداكثر يك سال است .حال چنانچه در پايان اين مدت پست سازماني وجود داشته و
مستخدم آماده به خدمت در مشاغلي كه شرايط احراز آن را دارد جذب گردد ،حالت آماده به خدمت وي تبديل
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به حالت اشتغال مي شود  .ليكن چنانچه تا پايان مدت مذكور جذب مستخدم به دليل فقدان پست سازماني
ميسر نگردد  ،كارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرايط بازنشستگي ،بازنشسته و در غير اين
صورت با دريافت يك ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصي هاي
ذخيره شده بازخريد خواهند شد.
الزم به توضيح است ،در دوران آمادگي به خدمت ،به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد .ضمن
اينكه كارمندان رسمي در يكي از موارد زير به حالت آماده به خدمت در مي آيند:
الف -انحالل دستگاه اجرايي ذيربط :چنانچه دستگا هها و يا نهادهاي اجرايي بر اساس قوانين ومصوبات دولتي
منحل گردند ،مستخدمين آنها به حالت آماده به خدمت در مي آيند.
ب -حذف پست سازماني كارمندان :چنانچه پست سازماني مستخدم در راستاي مصوبات دولتي و يا تغيير
ساختار سازماني دستگاه ذيربط حذف گردد و پست سازماني ديگري براي ارجاع به وي وجود نداشته باشد،
مستخدم به حالت آماده به خدمت در مي آيد.
ج -فقدان پست سازماني بعد از اتمام مأموريت :وفق بند  3ماده 122ق.م.خ.ك ،در صورت نبود پست ثابت
سازماني بعد از اتمام مأموريت ،كارمند رسمي آماده به خدمت مي شود .توضيح اينكه طبق تبصره ماده  1آيين
نامه مأموريت ،مستخدمي كه مدت مأموريت وي از  1ماه تجاوز كند حفظ پست سازماني وي مجاز نخواهد بود
و مزاياي وي منحصراً از اعتبار مؤسسه محل مأموريت پرداخت خواهد شد.
د -فقدان پست سازماني بعد از اتمام مرخصي بدون حقوق :وفق مقررات مربوطه ،در مدت استفاده از مرخصي
بدون حقوق ،دستگاه اجرايي الزامي به حفظ پست سازماني كارمند ندارد و در صورتي كه پس از پايان مدت
مرخصي پست سازماني مناسب براي كارمند وجود نداشته باشد ،به حالت آماده به خدمت در مي آيد.
ه -آمادگي به خدمت بر اساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي:
كارمندان ممكن است بر اساس احكام صادره از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و يا مراجع
قضايي ،آماده به خدمت شوند.
و -غيبت غيرموجه :اين مورد در ق.م.خ.ك ذكر نگرديده ،ولي بر اساس ماده  13قانون هيأت هاي رسيدگي
به تخلفات اداري ،مستخدمي كه به موجب تصميم باالترين مقام دستگاه اداري مطبوع خود به علت غيبت
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بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب اخراج مي شود؛ در صورتي كه تا سه ماه پس از ابالغ حكم دستگاه
متبوع خود مدعي شود كه غيبت وي موجه بوده است ،باالترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده
وي را جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديدنظر مربوطه ارجاع نمايد .هيأت تجديدنظر رسيدگي نموده و
حكم قطعي خود را مبني بر تأييد حكم اخراج يا اعاده به خدمت صادر مي نمايد .حال چنانچه غيبت مستخدم
موجه شناخته شده و حكم اعاده وي به خدمت صادر گردد ،ولي پست سازماني وي به ديگري واگذار شده و
پست مناسب ديگري نيز وجود نداشته باشد ،بايد به حالت آماده به خدمت درآيد.
در پايان الزم به ذكر است ،وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تنها در موارد پيش بيني شده در قانون ميتوانند
كارمندان خود را در حالت آمادگي به خدمت قرار دهند.

 -3-8حالت انتقال
ماده  122ق.م.خ.ك انتقال را به عنوان يكي ديگر از حاالت استخدامي بيان كرده ،اما تعريفي از آن ارائه
نداده است .اما با توجه به ماده  :12ق.ا.ك ميتوان گفت «:انتقال حالتي است كه مستخدم رسمي از خدمت
يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بدون آنكه جريان استخدام وي قطع شود ،با حفظ سوابق خدمتي به خدمت
وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر درآيد «  .ضمناً ماده  121ق.م.خ.ك نحوه انتقال را به آيين نامه
اجرايي موكول كرده است.
مطابق آيين نامه اجرايي ،انتقال با صدور حكم يا ابالغ رسمي از سوي دستگاه مبدأ صورت مي گيرد .از تاريخ
اجراي حكم انتقال ،رابطه استخدامي كارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و بر اساس مقررات استخدامي
دستگاه مقصد و پست يا شغل سازماني كه در دستگاه مقصد به آن منصوب مي شود ،با وي رفتار خواهد شد.
بنابراين پس از انتقال ،حقوق و مزايا و هرگونه پرداختي صرفاً از طريق دستگاه مقصد پرداخت خواهد شد.

 -4-8حالت مأموريت
بند د ماده  122ق.م.خ.ك از مأموريت به عنوان يكي از حاالت استخدامي نام برده است .مأموريت وضع
كارمندي است كه به طور موقت متصدي وظيفه اي غير از وظيفه اصلي خود گرديده و يا از طرف دستگاه
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متبوع خود براي طي دوره آموزشي يا كارآموزي و يا خدمت در يكي از سازمان ها ،مؤسسات و شركتهاي
دولتي موضوع ق.م.خ.ك اعزام مي گردد.
وفق مقررات آيين نامه اجرايي ،مأموريت كارمندان رسمي و پيماني مشمول ق.م.خ.ك به دستگا ههاي ديگر
مشمول اين قانون ،با حفظ پست سازماني در دستگاه متبوع و حداكثر به مدت  1ماه با پرداخت حقوق و فوق
العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است .همچنين مأموريت كارمند رسمي يا پيماني از يك دستگاه مشمول
ق.م.خ.ك به دستگاه ديگر مشمول ،به مدت بيش از  1ماه نيز مجاز است .در اين صورت اعزام كارمند به
مأموريت و حفظ يا عدم حفظ پست سازماني كارمند در مدت مأموريت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده
هاي وي حسب توافق دستگاه هاي ذيربط خواهد بود .اين قبيل مأموريت ها در مقاطع حداكثر يك ساله
صورت مي گيرد.

 -5-8انفصال موقت
بند ه ماده  122ق.م.خ.ك يكي از حاالت استخدام رسمي را انفصال موقت به موجب احكام قطعي مراجع
قضايي و يا هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري اعالم كرده است .برابر ماده  120ق.ا.ك ،حالت انفصال
موقت وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا دادگاه كيفري
اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است  .اصوالً محكوميت به انفصال موقت در هيأت
رسيدگي به تخلفات اداري به صورت مجازات اصلي و در دادگاه كيفري به صورت مجازات تبعي است.

 -6-8انفصال دائم
حالت انفصال دائم در بند ه ماده  122ق.م.خ.ك پيش بيني شده ،اما تعريفي از آن ارائه نشده است .برابر بند ر
ماده  120ق.ا.ك ،حال انفصال دائم وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي هيأت رسيدگي به
تخلفات اداري يا دادگاه كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است .محكوميت به انفصال
دائم از خدمات دولتي از طرف دادگاه كيفري ممكن است اصالتاً يا تبعاً باشد .ولي دادگاه اداري فقط مي تواند
اصالتاً مستخدم را از خدمات دولتي منفصل كند .انفصال دائم شديدترين مجازات اداري است كه در بند ك
ماده  9قانون رسيدگي به تخلفات اداري پيش بيني شده است.

46

 -1-8اخراج
طبق بنده ماده  122ق.م.خ.ك ،يكي از حالت هاي استخدامي اخراج كارمند به دليل احكام قطعي مراجع
قضايي و يا هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري است .البته بايد توجه داشت ،اخراج فقط منجر به منفك
شدن مستخدم از دستگاه متبوع مي شود و وي مي تواند به خدمت ساير دستگا ههاي دولتي درآيد؛ برخالف
انفصال دائم كه مستخدم از خدمت در كليه دستگا هها و مؤسسات دولتي محروم مي شود.

 -8-8استعفاء
بند و ماده  122ق.م.خ.ك ،استعفاء را يكي از حاالت استخدامي برشمرده است .استعفاء وضع مستخدمي است
كه طبق ماده از خدمت مستعفي شده است.
الزم به ذكر است ،با توجه به سكوت ق.م.خ.ك در خصوص چگونگي استعفاء ،مي توان ادعا نمود مقررات
ماده  10ق.ا.ك در اين رابطه همچنان پا برجاست .مطابق ماده مذكور ،مستخدم رسمي مي تواند با يك ماه
اعالم قبلي از خدمت دولت استعفا كند .البته در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت
نبوده و استعفاء از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع مستخدم به موجب حكم رسمي
با آن موافقت كند .وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول استعفا رد يا قبول
استعفا را كتباً اعالم نمايد؛ اگر تا پايان يك ماه رد يا قبول استعفا ابالغ نگردد ،اين امر در حكم عدم قبول
استعفا تلقي شده و مستخدم مي تواند در صورت قبول نشدن استعفاء ،به ديوان عدالت اداري شكايت كند.
بنابراين اگرچه ابتكار استعفاء با مستخدم است ،اما تأثير حقوقي آن منوط به قبول استعفاء از طرف وزارتخانه يا
مؤسسه متبوع و يا صدور حكم توسط ديوان عدالت اداري مي باشد .ضمن اينكه مستخدم ميتواند پيش از به
جريان افتادن استعفاء ،آن را پس بگيرد.

 -9-8بازخريدي
بازخريدي طبق بند و ماده  122ق.م.خ.ك يكي از حاالت استخدامي است .از نقطه نظر قانوني ،بازخريدي
وضع كارمندي است كه سابقه خدمت او از طرف دولت خريداري و از خدمت معاف مي گردد.
مطابق مقررات ق.م.خ.ك ،كارمندان در موارد زير در حالت بازخريد خدمت قرار مي گيرند:
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 تمام يا بخشي از وظايف كارمندان رسمي و يا ثابت دستگا ههاي اجرايي به بخش غيردولتي واگذار گردد. نتايج ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهارسال متناوب ،ضعيف باشد. هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري حكم به بازخريد خدمت مستخدم صادر نمايند. كارمندان تخصصي با تحصيالت دانشگاهي كارشناسي ارشد و باالتر ،در صورتي كه بيش از بيست سالسابقه خدمت داشته باشند ،مي توانند تقاضاي بازخريدي نمايند.
 -عدم اشتغال در پايان مدت آمادگي به خدمت ،در صورتي كه كارمند شرايط بازنشستگي را نداشته باشد.

منابع :بانك مقاالت حقوقي نشر عدالت
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