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اصطالح ِ«حقوق اداری » از دو واژه ی «حقوق» و «اداری» تشکیل شده است .
« حقوق » به مجموعه اصول و قواعدی می گویند که در یک زمان و مکاان مشخ ای اعماال مای شاود و دارای ضاماتت اجا ای
دولتی تیز می باشد .
واژه ی «اداری» یا اداره ای خود دارای دو معناست :
 -1مفهوم ذاتی یا مادی اداره که منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتی به مجموعه فعالیّت هایی اطاالق مای
شود که توسط سازمان های اداری وابسته به دولت به منظور ارضا تیازهای همگاتی در جهت حفظ تظم عمومی و ارائاه ی خادما
عمومی تشکیل می شود .
 -2مفهوم سازماتی اداره که منظور مجموعه تشکیال و ساختار اداری سازمان های عمومی است که جهت ارائه ی هدف اداره در
جامعه توسط دولت بوجود آمده اتد .
مثال ) وزار بهداشت
ت ویج آموزش پزشکی،درمان،معاینه و پیشگی ی و . . .
مفهوم ذاتی اداره :
بیمارستان ها،خاته های بهداشت و م اکز درماتی
مفهوم سازماتی اداره :
حقوق اداری :این رشته از حقوق درباره ی اشخاص حقوقی حقاوق اداری و تشاکیال و وظاایف وزارتخاتاه هاا و ادارا دولتای و
شه داری ها و تقسیما کشوری و روابط این سازمان ها با م دم گفتگو می کند  ،و به همین جهت با « حقوق اساسی » رابطاه ی
تنگاتنگ و تزدیکی دارد  .در اث خدماتی که تازگی ها دولت ها عهده دار شده اتد روز به روز با وساعت حقاوق اداری افازوده مای
شود  .چناتچه که خواهیم دید  ،تفوذ این رشته «حقوق کار» را در زم ه ی شعبه های حقوق عمومی درآورده است و احتماال دارد
« حقوق روستایی » تیز به همین س توشت دچار شود .
از مسائل مهم حقوق اداری  ،ب رسی سازمان و شیوه ی رسیدگی و رویه های « دیوان عدالت اداری » است ؛ تهااد توپاایی کاه زاده
ی قاتون اساسی جمهوری اسالمی است و می تواتد با ت میم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشور ماا بنیاان
گذارد و ضامن حقوق اشخاص در ب اب تجاوز قوه ی مج یّه و مسئولیّت های دولت باشد .
حقوق اداری را از لحاظ صوری می توان اینگوته تع یف تمود :
حقوق اداری از لحاظ صوری به ب رسی تشکیال و سازمان های اداری دولتی و رواباط شاان باا یکادیگ و همچناین باا اشاخاص
حقیقی به تحوی که ساختار اداری هیأ سیاسی کشور را مورد مطالعه ق ار دهد  ،می پ دازد .
به عبار دیگ می توان گفت که حقوق اداری شعبه ای از حقوق عمومی داخلی است که موضوع آن  ،مطالعه ی سازمان  ،وظاایف
و فعالیت دستگاه اداری یعنی مجموع سازمان ها  ،ادارا  ،مقاما و مأمورینی است که زی تظ هیأ حاکمه و مقاما سیاسی به
حفظ تظم عمومی در جامعه و تأمین تیازها و خدما همگاتی می پ دازد .این تع یف در عین اینکه موضوع حقوق اداری را روشان
می کند  ،ارتباط آن را با حقوق اساسی بخوبی معلوم می تماید .یکی از موضوعا حقوق اداری صوری ب رسای اَعماال اداری اسات
که خود به دو دسته مُنقَسم می شود :
 -9اَعمال سیاسی  :مجموعه سیاست ها  ،خط مشی ها و اصول کلی حکومت را ب رسی می کند و موضاوع درس حقاوق اساسای
است .
ت میماتی که هیأ وزی ان می گی د خودش توعی عمل سیاسی است  .اما ایان اَعماال سیاسای از ط یاق بخشانامه توساط یاک
وزارتخاته اج ا می شود .
 -2اَعمال اجرایی  :در یک کالم تحوه ی به کار بستن اَعمال سیاسی است و اج ای اَعمال سیاسی توسّط مقاماا اداری  ،اَعماال
اج ایی تامیده می شود .
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اَعمال اج ایی خود به دو دسته زی تفکیک می شود :
( Aاَعمالی که م بوط به تیازهای همگاتی و روزم ه ی جامعه است ماتند آب  ،ب ق  ،جاده ( امور عمومی ) که البته ایان دساته از
اَعمال در اختیار اکث وزارتخاته ها می باشند.
( Bاَعمالی که م بوط به تظم اداری یا تظم عمومی است که از آتها به عنوان پلیس اداری تیز یاد می شود و ایان دساته از اَعماال
در دست وزار کشور می باشد ( استاتدار  ،بخشدار)
حقوق اداری از لحاظ ماهوی تبیین کننده ی قواعد و مق راتی است که ب حقوق اداری حکمف ما ست و به بیان دیگ به مجموعاه
ای از قواتین و مق را متمایز از حقوق خ وصی اطالق می شود که ب اَعمال و اف اد موجود در دستگاه های اداری  ،حاکم و تااظ
است و روابط آتها با م دم را تنظیم می کند .
چرا حقوق اداری جز حقوق عمومی است ؟
 -1حقوق اداری تبیین کننده و تنظیم کننده ی روابط بین م دم و دولت است (اداره کننده و اداره شوتده ) .
 -2منافع عمومی ب منافع اشخاص ب ت ی دارد .
 -3قواعد حقوق اداری اصوالً آم ه اتد زی ا دولت به منظور حفظ منافع عمومی و تعئین مقتضیّا عمومی از قواعد و مق رّا ویاژه
ای استفاده می کند که بدان « حقّ حاکمیّت ویژه » یا « حقّ وجود اختیارا مطلق » تیز می گویند .
 -4دولت عقیده و تظ خویش را ب م دم تحمیل خواهد ک د .
 -5اصل آزادی اراده ی اشخاص اصالً وجود تدارد و اراده ی دولت ب اراده ی اشخاص تحمیل می شود و استدالل دولت این است
که به منظور تأمین منافع عمومی می بایستی از این حق ب خوردار باشد  .مثالً اگا در رواباط حقاوقی حقاوق خ وصای  ،فا دی
بخواهد معامله ای کند ( جنسی را بخ د ) اراده ی ف وشنده و خ یدار بطور مساوی در ب اب هام قا ار مای گیا د و پاس از توافاق
ط فین عمل بیع صور می گی د اما اگ دولت به دلیل وجود ب خی مقتضیا و مسائل عمومی ق د خ یاد ماالی را داشاته باشاد
می تواتد ب اساس آئین تامه ی معامال دولتی تظ و عقیده ی خویش را ب ف د یا اف اد تحمیل کند .
اکنون با ب داشت تازه ای از حقوق اداری و ویژگی قواعد آن  ،الزم است از حقوق اداری تع یف دیگ ی به دسات دهایم کاه تکاا
مذکور را در ب می گی د که می تواتد تع یف حقوق اداری را متبیّن گ دد :
« مجموعه قواعد حقوقی متفاو از قواعد حقوق خ وصی است که ب اَعمال و اَفعال دستگاه اداری حاکم بوده  ،روابط او را با افا اد
تنظیم و تنسیق می کند » .
آیا قواعد و مقررات حقوق اداری همان قواعد حقوق خصوصی است یا خیر ؟
خ وصیا حقوق خ وصی و حقوق عمومی و تمایزا آن دو :
حقوق خصوصی
-1
-2
-3
-4
-5

تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با اشخاص
اصل ب منافع ف دی است
اصل ب تکمیلی بودن قواعد می باشد
عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت در روابط خ وصی
وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص
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حقوق عمومی
-1
-2
-3
-4
-5

تنظیم کننده ی روابط بین اشخاص با دولت
آم ه بودن قواعد حقوقی
وجود ب ت ی منافع عموم ب منافع ف دی
تحمیلی بودن تظ دولت
عدم وجود اصل آزادی اراده ی اشخاص

نظام ها یا سبک های اداری
تظام های حقوقی جهان در بحث حقوق اداری قواعد متفاوتی را دارتد و در واقع به دو الگو تبدیل شده اتد :
 -9الگوی فرانسوی حقوق اداری
الف ) مجموعه قواعد و مق را خاصی به تام « حقوق اداری » وجود دارد.
ب ) دستگاه ها و م اجع اخت اصی ب ای حل و ف ل اختالفا بین اف اد و ادارا دولتی وجود دارتد .
ج ) قواعد حقوق اداری تحمیلی – ت جیحی است .
د ) دولت اقتدارگ است .
ه ) حقوق دولت ب حقوق ف د رجحان و زیاد دارد .
 -2الگوی انگلیسی حقوق اداری
الف ) قواعد « حقوق اداری » به معنای خاص وجود تدارد و قواعد حقوق اداری همان قواعد حقوق خ وصی است .
ب ) م اجع اخت اصی ب ای حل اختالفا پیش بینی تشده است .
ج ) تفکیک دادرسی در دعاوی اداری و قضایی وجود تدارد .
مبنای حقوق اداری
منظور این است که « حقوق اداری ب چه مبنایی استوار است ؟» یا « با چه اعمال و افعالی از دستگاه های اداری مشمول قواعاد و
مق را حقوق اداری می گ دتد ؟ » .
حقوقداتان تظ ا متفاوتی در مورد مبنای حقوق اداری ارائه ک ده اتد که عبارتند از :
 -9نظریه ی خدمات عمومی  :ب اساس تظ یه ی خدما عمومی پاره ای معتقدتد که آن دسته از اَعمال و اَفعال دستگاه هاای
اداری ای که ارائه گ خدما عمومی هستند  ،مشمول قواعد و مق را حقوق اداری هستند  .خدما عمومی عبارتند از اماور عاام
المنفعه ای که به منظور ارضا تیازهای همگاتی از ط یق سازمان های عمومی که توسط دولت بنا به حکم ص یح یا ضمنی قاتوتگذار
اج ا می شوتد ؛ بناب این اگ یک ام عمومی تتواتد منشأ خدما اجتماعی باشد تمی تواتد از قواعد و مق ّرا حقاوق اداری تبعیات
کند .
ایرادات وارد بر نظریه ی خدمات عمومی
 ) aم ادیق خدما عمومی مشخص تیست .
 ) bبسیاری از فعالیت های دولت جنبه ی خدما عمومی تدارد ولی مشمول قواعد حقوق اداری است .
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 -2نظریه ی منافع عمومی  :پاره ای معتقدتد که آن دسته از فعالیت های دولات کاه منفعات عماومی بادتبال دارد از قواعاد
حقوق اداری تبعیت می کند .مفهوم مخالف گفتار فوق آن است که اگ فعالیت دولات جنباه ی منفعات عماومی تداشاته باشاد ،
مشمول قواعد حقوق اداری تمی شود .
ایرادات وارد بر نظریه ی منافع عمومی
بسیاری از اعمال و فعالیت های دولتی مشمول قواعد و مق را حقوق اداری است اما مستقیماً منفعت عمومی ماادی را باه دتباال
تدارد  .به عنوان مثال حفظ و تگهداری از آثار باستاتی .
 -3نظریه ی قدرت عمومی  :این قدر عمومی است که مشخص می کند که « کدامیک از سازمان های اداری مشمول قواعد
حقوق اداری اتد ؟ » و این تظ یه به حکومت های استبدادی و مطلقه اق ب است و تظام های حقوقی فعلای جهاان آن را تخواهناد
پذی فت ؛ زی ا ته تنها سیستم تم کز اداری که ب اساس آن تمامی فعالیت های عمومی در اختیار دولات اسات در حاال حااظ تاه
تنها هواداری تدارد بلکه سیستم عدم تم کز اداری که خود توعی استقالل و خودساماتی است در حاال اشااعه و گسات ش اسات و
موسساتی وجود دارتد که ص فاً تحت تظ دولت هستند ولی تحت تظ دولات اداره تمای شاوتد ؛ بنااب این قادر عماومی اقتادار
خویش را از دست داده است .
 -4نظریه ی تعدّد مبانی حقوق اداری  :با توجه به ای اداتی که ب  3تظ یه ی فوق وارد اسات حقوقاداتان تظ یاه ی چهاارمی
تحت عنوان « تظ یه ی تعدد مباتی حقوق اداری » ارائه ک ده اتد که ب اساس « اصل خدما عمومی » اج ا می شاوتد و بسایاری
از فعالیت های سازمان های اداری ب اساس منافع عمومی شکل گ فته اتد و در پاره ای موارد  ،قدر عمومی دخالات مای کناد و
قواعد و مق را حقوق اداری را به وجود می آورد .
نتیجه  :حقوق اداری مبنای واحدی تداشته و مبنای آن متعدّد است
منابع حقوق اداری
منابع حقوق اداری به دو دسته ی بزرگ تقسیم می شود :
 -1منابع مدوّن حقوق اداری
 -2منابع غی مدوّن حقوق اداری
منابع مدوّن حقوق اداری
 -9قانون اساسی  :بسیاری از اصول قاتون اساسی به عنوان منبع حقوق اداری قابل استفاده است ماتناد« اصال تفکیاک قاوا » ،
«اصل استقالل قوا »  «،اصل م بوط به آرا عمومی »  « ،اصل م بوط به شورا » و . . .
 -2قوانین عادی  :قواتینی که در مجلس تشکیل شده اتد ماتناد « قااتون رسایدگی باه تخلفاا اداری »  « ،قااتون اساتخدام
کشوری »  « ،قاتون دیوان عدالت اداری »  « ،قاتون شوراها » و . . .
 -3آئین نامه ها و بخش نامه ها
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منابع غیرمدوّن حقوق اداری
 -1ع ف و عاد
 -2رویه ی قضایی دادگاه های اداری
 -3تظ یه ی علمای حقوق
 -4گست ش حقوق اجتماعی (که زمینه ساز آشنایی بیشت م دم با حقوق اجتماعی خویش شده است )
مقامات اداری کشور
 -9رهبر :
رهب باالت ین مقام سیاسی – اداری کشور است که توسط مجلس خب گان اتتخاب می شود و دارای ش ایط و صفاتی اسات کاه در
قاتون اساسی پیش بینی شده است  .اصل  111قاتون اساسی وظایف و اختیاارا رهبا را ب شام ده اسات  .مادتی با ای رهبا ی
تعیین تشده است و تا ه وقت که صالحیّت داشته باشد و مجلس خب گان این صالحیت را تأئید کند رهب ی به وظیفاه ی خطیا
خویش ادامه می دهد  .چناتچه رهب فو شوتد  ،عزل شود یا که بیمار شوتد به حدّی که امکان اتجام تکاالیف خاویش را تداشاته
باشند ،شورای رهب ی بطور موقّت وظایف وی را اتجام خواهند داد  .شورای رهب متشکّل از رئیس جمهور  ،رئیس قوّه ی قضاائیّه و
یکی از فقهای شورای تگهبان می باشد .
به موجب قاتون اساسی  ،قوای حاکم در جمهوری اسالمی ای ان  ،عبارتند از قوه ی مقنّنه  ،قوه ی مج یّه و قوه ی قضائیّه کاه زیا
تظ رهب ی ق ار دارتد که ه یک از این قوا مستقل از یکدیگ تد .
هماتگوته که پیشت گفته شد تعیین رهب ب عهده ی خب گان منتخب م دم است .
مقام رهب ی عالی ت ین مقام روحاتی و سیاسی کشور است که در رأس تشکیال کشور ق ار دارد و باا رهنمودهاای خاویش قاوای
سه گاته را هدایت  ،و سیاست دولت را رهب ی می کند .
 -2رئیس جمهور
رئیس جمهور باالت ین مقام سیاسی – اج ایی کشور بعد از مقام رهب ی است که با رأی مستقیم م دم ب ای یاک دوره ی  4سااله
اتتخاب می شود و حتی با سواد به اتدازه ی خواتدن و توشتن می تواتد به چنین وظیفه ای همّت بگماارد  .رئایس جمهاور توساط
مجلس شورای اسالمی استیضاح می شود اما حق اتحالل مجلس را تدارد .
اصوالً رئیس جمهور ت دّی وزارتخاته ای ب عهده تدارد ؛ زی ا او موسّس و رئیس هیأ وزی ان است و در این مقام مساعی او بیشت
ص ف اداره ی هیأ وزی ان و ایجاد وحد و هماهنگی بین وزارتخاته ها و تظار آتها می شاود و باه ایان ت تیاب مَجاال ت ادّی
وزارتخاته ای ب ای وی باقی تمی ماتد .
 -3هیأت وزیران
هیأ وزی ان به مجموعه وزرای هیأ وزی ان می گویند  .دو اصطالح « هیأ وزیا ان » و «کابیناه» متفاوتناد  .هیاأ وزیا ان
شامل وزرا می باشد ولی کابینه خود شامل وزی ان  ،معاون اول رئیس جمهور  ،شه دار ته ان  ،رئایس ساازمان مادی یّت و ب تاماه
ریزی  ،رئیس سازمان محیط زیست و دبی شورای عالی امنیّت ملّی می باشد .به ه یک از م وّباتی که هیأ وزی ان آن را ت ویب
می کنند  « ،ت ویب تامه » می گویند .
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 -4معاون اول رئیس جمهور
معاون اول رئیس جمهور سابقاً تف دوم قوهّ ی مج یّه ی  ،تخست وزی بود  .تا اینکه در ساال 1331در باازتگ ی قااتون اساسای ،
پست تخست وزی ی حذف شد و به جای آن معاون اول رئیس جمهور با اختیارا کمت ( تسبت به تخست وزیا ) روی کاار آماد .
اختالفا بین تخست وزی و رئیس جمهور باعث تک قطبی شدن قوه ی اج ایی گ دید و بدین منظور معااون اول رئایس جمهاور
جایگزین تخست وزی گ دید البته با اختیارا بسیار محدود  .اداره و تشکیل جلسا هیأ وزی ان از اختیاارا معااون اول رئایس
جمهور می باشد یعنی به جهت وظایف زیادی که به عهده ی رئیس جمهور است  ،معموالً معاون اول رئیس جمهور با موافقات وی
 ،جلسا هیأ وزی ان را اداره می تماید و مسئول هماهنگی معاوتت های رئیس جمهور است .
 -5نهاد ریاست جمهوری
تهاد ریاست جمهوری مشاور مخ وص رئیس جمهور می باشد که وی را در اتجام مسئولیت هایش مساعد می تماید.
 -6وزیر و وزارتخانه
هماتگوته مطّلع هستید وزی توسط رئیس جمهور اتتخاب و به مجلس شورای اسالمی جهت اخذ رأی اعتماد مع ّفی می گ دد و در
صور تأئید مجلس به مقام وزار می رسد .
وزارتخاته  ،عنوان مشخ ی است که توسط قاتون ایجاد شده است و بوسیله ی وزی اداره می شود بنااب این حاقّ ه گوتاه ادغاام و
اتحالل وزارتخاته با قاتوتگذار است و به تعبی ساده ت می توان گفت که مجموع ادارا و دوای دولتی که به منظور ارائه ی پااره ای
خدما عمومی تشکیل شده اتد  ،وزارتخاته تامیده می شوتد  .در تع یف جامع ت  ،تم کز خدما عمومی مشابه و تزدیک باه هام
در یک سازمان دولتی بدون شخ یّت حقوقی که بنام دولت عمل می کند وزارتخاته تامیده می شود  .بناب این تک تاک وزارتخاتاه
ها شخ یّت حقوقی مستقل تدارتد بلکه جمیع وزارتخاته ها شخ یّت حقوقی دولت را تشاکیل مای دهناد  .تق یبااً اکثا خادما
عمومی به تحوی تقسیم شده اتد که در زم ه ی وظایف یکی از وزارتخاته ها جای می گی تد .در سازمان کلّی وزارتخاته پس از وزی
 ،معاوتین وی که دفت وزارتی وزی تامیده می شوتد در تقسیم بندی پائین ت وزارتخاته تقسیم می شوتد به اداره ی کل که ه
یک از وزارتخاته ها دارای چندین اداره ی کل می باشند .
چند نکته در خصوص بخش نامه ها
 -1بخش تامه ها ب ای مأموران اداری دارای اعتبار هستند و اشخاص عادی ملزم به رعایت آن تیستند ؛ در واقع در خاارج از اداره
آثار حقوقی تدارتد .
 -2بخش تامه ها ب ای اشخاص ایجاد حقّ و تکلیف تمی کند .
 -3بخش تامه ها صالحیت جدید را بوجود تمی آورتد .
 -4عدم رعایت بخشنامه ها از ط ف اف اد تقض قاتون محسوب تمی شود.
 -5اگ مأموران دولتی وظیفه ی م بوطه را اج ا تکنند  ،م تکب تخلّف اداری شده اتد .
 -3تیازی به اتتشار بخش تامه ها در « روزتامه ی رسمی » تیست .
 -7چناتچه بخشنامه ای خالف قاتون باشد ه کس می تواتد ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بطلبد ( استبطال بخاش تاماه ی
مغای با قاتون ) .
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انتقال اختیارات
با توجه به اینکه بیشت فعالیت وزی ص ف امور مهم او در وزارتخاته می شود و اصوالً وزی بیشت جنبه هاای سیاسای وزارتخاتاه را
مدّتظ ق ار می دهد  ،امکان اینکه وزی بتواتد تمامی امورا اداری و وظایفی را که ب شم دیم خود به تنهایی اتجام دهاد  ،مشاکل
است ؛ پس در کنار وزی دفت وزارتی وجود دارد که تزدیک ت ین همکاران وزی در این دفت فعالیت می کنند  .در دفتا وزارتای ،
معاوتین و مشاورین وزی بیشت فعالیت های اداری وزارتخاته را اتجام می دهند و اصوالً وزی با توجه باه« اصال حقاوقی تفاویض
اختیار » قسمتی از اختیارا خود را به معتمدین زی دست خویش واگذار می کند که در واقع از آن به عنوان « اتتقال اختیارا »
تیز یاد می شود .
اتتقال اختیارا به سه ط یق تحقّق می پذی د :
)09

تفویض اختیار  :پارهای از قواعد حقوق خ وصی و حقوق عمومی با یکدیگ اختالف فاحشی دارتد  .به عناوان مثاال در

حقوق خ وصی ب مبنای « اصل آزادی اراده ی اف اد در امور خ وصی » اف اد می تواتند ه توع توافقی را که مغای با قاتون تباشد
با یکدیگ اتجام دهند یعنی اگ مثالً ف دی اتجام امور خود را به شخص دیگ ی وکالت دهد ب اساس اتعقاد این عقد وکالات  ،هایچ
ماتع قاتوتی وجود تدارد  .اما در حقوق عمومی  ،قواعدی که ت ویب شده ماتند توافقا صور گ فته در حقوق خ وصی تیست باه
عنوان مثال در بحث استخدام که یک قاعده ی مهم حقوق عمومی است گفته شده که استخدام قائم به شخص است بناب این فا د
تمی تواتد دیگ ی را به تمایندگی و وکالت از خود مأمور اتجام وظایف محوّله سازد زی ا دولت بنا به وجاود شخ ایّت او قا ارداد را
امضا ک ده است اما گست دگی اَعمال اداری و پیچیده بودن آن در عمل باعث شده تا مقاما اداری باالت اتجام پاره ای از وظاایف
اداری خود را به مقاما اداری پایین ت واگذار کنند که بدین عمل « تفویض اختیار » می گویند کاه دارای شا ایط و آثااری مای
باشد .
شرایط صحّت تفویض اختیار
 -1تفویض اختیار باید با رضایت تفویض کننده صور گی د ؛ بناب این وزی اجباری در واگذاری اختیارا تدارد .
 -2کساتیکه به تفع و به تام آتها تفویض اختیار صور می گی د می بایستی در قواتین و مق را مشخص و معین شده باشد.
 -3حدود و میزان تفویض اختیار باید مشخص باشد و اصوالً تمی توان تمامی اختیارا را از ط یق تفویض اختیار  ،باه دیگا ی
محوّل ک د بناب این فقط قسمتی از اختیارا قابلیّت واگذاری به غی را دارتد زی ا اگ منطقی بیاتدیشایم بادین تتیجاه دسات مای
یابیم که اگ تمامی اختیارا تفویض شود به منزله ی خ وج از دستگاه دولتی و به تعبی ی استعفا ( طلاب کنااره گیا ی ) از
مسئولیّت اداری می باشد .
 -4در تفویض اختیار تمی توان اختیارا اساسی را واگذار ک د  .مثالً یکی از وظایف اصلی ها یاک از وزرا  ،حضاور در جلساا
هیأ وزی ان است و وزی تمی تواتد این اختیار را به معاون خود تفویض کند.
 -5تفویض اختیار باید کتبی باشد و اگ کتباً اختیارا واگذار تشود باعث سو استفاده ی اداری می گ دد .
آثار حقوقی تفویض اختیار
 -1تفویض در چهارچوب داخلی سازمان اداری صور می گی د بناب این یک رابطه ی حقوقی سازماتی اسات مخاتص باه مقاماا
باالت که ه وقت بخواهد می تواتد آن را پس بگی د .
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 -2تفویض اختیار از یک مقام اداری به یک مقام اداری دیگ اتجام می گی د  .در واقع می توان گفت که مسئولیت دو چنادان مای
شود ( ایجاد مسئولیّت مضاعف ) به این معنا که از مقام اول و اصلی  ،سالب مسائولیّت تمای شاود بلکاه او مکلّاف اسات هماواره
پاسخگو باشد و ب اج ای صحیح امور تظار کند .
 -3با ب کناری ف دی که اختیارا خود را تفویض ک ده است  ،اختیارا تفویض شده به دیگ ی تیز به خودی خود باطل می گا دد
.
 -4در صور فو مقام تفویض کننده یا اتمام دوره ی خدمت وی  ،اختیارا تفویض شوتده از بین تمی رود مگ آتکه مقام بعدی
که به جای او اتتخاب می شود  ،تفویض اختیار را تپذی د و به تبع آن تفویض اختیارا از بین می رود  .بیشت حقوقاداتان در ایان
تظ یه اشت اک تظ دارتد که تفویض اختیار از قواعد استثنایی حقوق است و دارای معایبی است و ض ر آن بیش از سود آن است .
 -5تفویض اختیار باعث لُوث شدن ( ایجاد شک و ت دید در کارها ) مسئولیّت می شود و حتای المقادور تبایاد از تفاویض اختیاار
استفاده تمود .
)02

کفالت اداری  :توعی واگذاری اختیارا به ف دی پائین ت یا م جع اداری دیگ است  .با توجه به اینکه کفالت اداری ام ی

اختیاری تیست بلکه در مواردی همچون بیماری  ،مساف  ،م خ ی و تظای آن که اج ای وظاایف ایان سیساتم  ،کاارب د عملای
تدارد از ط ف دیگ مطابق با « اصل مداومت امور عمومی و تعطیل ب دار تبودن آن» قاتوتگذار پیش بینای کا ده اسات در اینگوتاه
موارد ف د دیگ ی بطور موقّت امور اداری را اتجام می دهد که به آن شخص « کفیل » می گویند  .در واقع کفیل کارمنادی پاایین
ت است که بطور موقت قائم مقام شغل باالت از خود می شود به عنوان مثال در غیاب وزی  ،معاون او کفیل وزارتخاته است  .کفیل
دارای تمامی اختیاراتی است که مقام باالت دارد به جز مواردی که استثنا شده است .
)03

تفویض امضا  :تفویض امضا را تباید با تفویض اختیار اشتباه ک د  .تفویض امضا منح اً به امضا ک دن تاماه هاا و ب خای

اسناد گفته می شود که مقامی این اختیار را به کسی دیگ محوّل می کند  .تفویض امضا جنبه ی اعتماد شخ ی دارد و باا تغئیا
تفویض کننده یا گی تده ی امضا  ،تفویض امضا از بین می رود ؛ حال آتکه در تفویض اختیار اینگوته تیست.
افزون ب این در تفویض امضا اگ ج می واقع شود  ،مسئولیّت ام متوجه تفویض کننده ی امضا بوده و می بایستی پاسخگو باشاد
و مسئولیت تفویض گی تده  ،ب حسب اوضاع و احوال در باب ش کت یا معاوتت در ارتکاب ج م خواهد بود  .در ه صور  ،تفویض
اختیار یا تفویض امضا مَنوط به اجازه ی قاتون یا مق را سازماتی است و ضمناً موضوع باید به آگاهی اف اد ذی تفاع ( کارمنادان )
ب سد .
استخدام
عملیا اداری از تظ حقوقی به تام اشخاص حقوقی حقوق عمومی اتجام می شود ،ولیکن در عمل تمامی این عملیا توساااااااط
اشاااااخاص حقیقی اتجام می شود .این اشخاص حقیقی که ب طبق ب خی اصول خاص و با اح از ش ایط قاتوتی به خدمت سازمان
های اداری درمی آیناد ،مستخدم تامیده میشوتد.
در لسان حقوقی منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخاتههاا و یاا مﺆسسااا دولتاای بااه خاادمت
دولااات پذی فته می شود .دلیل ت یح ب قید «پذی فته شدن» آن است که ص ف اشتغال شخص ب ای تحقق اساااتخدام کاااافی
تباوده و با ای اینکااه ف دی مستخدم شم ده شود الزم است اوالً از ط ف دولت و م اجع ذی الح پذی فته شود و ثاتیاً باید اشتغال
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به خدمت دولات داشااته باشااد .منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور
کتبی مقاما صالحیت دار) مکلف به اتجاام آن میباشد ،اشتغال داشته باشد.
اما تکته اساسی که در اینجا الزم است به آن پ داخته شود ،ماهیت حقوقی استخدام است.
در واقع سﺆال این است که رابطه مساتخدم با سازمانهای اداری مبتنی ب کدام پدیده حقوقی است؟
در پاسﺦ به این پ سش حقوقداتان تظ یا مختلفی ارائه تموده اتد .اما به طور کلی این تظ یا را می توان در سه دسااااااااااااته
تقسایمبنادی ک د.
 )9استخدام یک قرارداد (عقد) دوجانبه است :مطابق این دیدگاه رابطه حقوقی بین مساتخدم و سااازمان اداری باا اساااس
توافااااق دوجاتبااااه صور گ فته و تمامی الزاما آن تاشی از ق ارداد استخدامی است .به عبار دقیقت  ،مبنای استخدام ق ارداد
است .این دیدگاه اگ چه ممکن است در تگاه تخست صحیح به تظ آید ،اما تمای تاوان آن را در تظاام حقاوقی ایا ان پاذی فت.
 )2استخدام یک عمﻞ حقوقی یکجانبه از سوی سازمان اداری است :منظور این دیدگاه آن است که رابطااااه اسااااتخدامی
تاوعی ایقااع اسات و سازمان اداری به طور یکجاتبه مستخدم را به خدمت دولتی میپذی د.
این تظ یه تیز چندان صحیح تیست .زی ا ش ایط استخدام و حقوق و تکالیف مستخدم توسط ساااازمان اداری اساااتخدام کنناااده
تعیاین تمی شود ،بلکه قواتین و مق را این ش ایط را تعیین می کنند .بناب این تمی توان گفت اراده یکجاتبه سازمان اداری موجد
رابطاه اساتخدامی است.
 )3استخدام رابﻄه حقوقی ناشی از قانون است :به موجب این تظ یه ،استخدام ته عقد است و ته ایقاع ،بلکه رابطه ای است
مبتنی باااا قاااااتون؛ یعنی این قاتون است که رابطه مستخدم را از جها مختلف با سازمان استخدامکننده تنظیم میتماید .این
تظ یه که میتوان آن را در حقوق ای ان پذی فت ،دارای تتایج ذیل است:
وضع مستخدم توسط قواعد عمومی تعیین میشود.
وضاع اساتخدامی مساتخدمینی کاه در گا وههاای اساتخدامی مشاابه قا ار دارتاد ،یکساان ماایباشااد؛ حااال آتکااه
اگا تظ یاه ق اردادی بودن استخدام پذی فته میشد ،ممکن بود ش ایط و وضع استخدامی متفاوتی ایجاد شود.
تباتی و توافق ط فین به منظور عدم اج ای قواتین و مق را استخدامی باطل و بالاث است.
وضعیت و ش ایط قااتوتی مساتخدم قابال تغییا اسات؛ یعنای ممکان اسات پاس از اساتخدام شا ایط قااتوتی حاااکم
با رابطاه استخدامی به موجب قااتون و باه ساود یاا زیاان مساتخدم تغییا یابااد و مسااتخدم و سااازمان تماای تواتنااد بااه
قااتون حااکم در زمان استخدام استناد کنند.
مسااتخدم حااق دارد از ت اامیما خااالف قاااتون کااه موجااب تضااییع حقااوق اسااتخدامی وی مااایباشاااد،
تاازد م اجااع صااالح شکایت کند.
ضمناً باید توجه داشت پذی ش این تظ یه ته تنها موجب رعایت اصااال عااادالت و عااادم تبعااایض در ب خاااورداری از شااا ایط
اساااااااتخدامی میشود ،بلکه موجب تسهیل در اتجام امور کارگزینی میگ دد ،زی ا تمامی مستخدمین تابع ش ایط قاتوتی یکسان
میباشند.
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اینک که با مفهوم استخدام و ماهیت آن آشنا شدیم ،در ادامه اصول کلی حاکم ب استخدام ،دایا ه شاامول قااواتین اسااتخدامی،
اتاواع مستخدمین در قواتین استخدامی ،ورود به خدمت دولتی ،حقاوق و مزایاای مساتخدمین ،تکاالیف مساتخدمین و تخلفااا
آتهاا و حااال استخدامی آتها حین اشتغال و خ وج از خدمت ادامه را مطالعه و ب رسی خواهیم تمود.
اصول کلی حاکﻢ بر استخدام
از منظ علم حقوق و مدی یت ،ب ای آتکه بتوان به یک سیستم استخدامی سالم و قابل قبول دست یافت ،ب خی اصول کلی الزم
اسات که ذیالً به ب خی از آتها اشاره میکنیم.
 - 9اصﻞ تساوی در ورود به خدمت دولتی (اصﻞ برابری فرصت شﻐلی)
اصل  21قاتون اساسی جمهوری اسالمی ای ان ،آزادی اف اد در ورود به مشاغل را پذی فته و دولت را موظف میتمایااااد شاااا ایط
مساااااااوی ب ای اح از مشاغل توسط اف اد جامعه ایجاد تماید .عالوه ب این ،ماده  21اعالمیه جهاتی حقوق بش تیز مق ر می کند:
»ه کس حق دارد باا تساوی ش ایط به مشاغل عمومی کشور خود تائل آید«.
 - 2اصﻞ لیاقت و شایستگی
ت دیدی تیست که تظام اداری مطلوب و شایسته زماتی به واقعیت می پیوتدد که اف اد الیق و شایسته اداره اماااور را باااه عهاااده
گی تاد و ب ای تحقق این ام ب خی ش ایط ض وری است .از جمله اینکه:
جذب اف اد بایستی با اسااس معیارهاایی تظیا تج باه ،تخ اص و داتااش فناای ،خالقیاات و خ وصاایا اخالقاای
آتهاا صاور گیا د .جاذب افا اد با اسااس ماالکهاای قاومیتی ،خویشااوتدی ،ماذهبی و  ...خاالف اصاال شایسااتهساااالری
باوده و موجاب ورود اف اد تاالیق به تظام اداری میشود.
ش ایط شغلی افا اد در طاول خادمت ،بایساتی با اسااس تواتاایی ،کارآمادی و شایساتگیهاای آتهااا ارتقااا یافتااه و
افا اد الیاق مورد تشویق ق ار گی تد.
سازمانهاای اداری بایساتی باا اتخااذ روش هاای مناساب و تاأمین شاا ایط شااغلی مطلااوب ،مسااتخدمین الیااق و
شایساته را در درون تظام اداری حفظ تمایند.
 -3اصﻞ تأمین رفاه کارکنان دولت
از دیگ اصولی که ب ای داشتن یک تظام اداری شایسته الزم است ،اصل تأمین رفاه کارکنا اان خا ادما عما اومی و پلا ایس اداری
اسات .ض ور این اصل تاشی از آن است که عدم تأمین رفاه و تیازمندی مساتخدمان سااازمان هااای اداری ،تاخواسااته زمینااه
هاای فسااد اداری و تاکارآمدی تظام اداری را ف اهم میآورد.
اهمیت این اصل به قدری است که قواعد و مق را ملی و همچنین موازین بین المللی ب آن تأکید تموده اتد .ضمن اینکاااه بایاااد
توجاااه داشت ،حمایت های تأمین اجتماعی که به منظور مقابله با مخاط ا اجتماعی ،اقت ادی و شغلی ب ای اف اد پیش بینی می
شود ،ب ای تیل باه این اصل کافی تبوده و ض وری است ابزارهای تأمین رفاه اجتماعی ب ای کارکنان خدما عمومی تیز مطمحتظ
قاتوتگذار ق ار گی د.
-4اصﻞ حﻖ دفاع از حقوق استخدامی
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اشتغال و ب خوداری از حقوق و مزایای رفاهی ،اگ چه ش وط الزم ب ای تحقق تظام اداری مطلوب به شمار می روتد ،ولی به هاااایچ
وجااااااااااه ش ط کافی ب ای ح ول به این هدف تخواهند بود؛ در واقع کارکنان باید ابزارهای قاتوتی الزم را جهت دفاع از حقوق
استخدامی خود داشته باشند.
در موازین بین المللی ،حق تشکیل اتحادیه و سندیکاها ،حق اعت اب و حق دادخواهی اداری از جمله ابزارهایی است که مااااااای
تواتاد بااه کارکنان کمک تماید تا از حقوق استخدامی خود دفاع تمایند .البته این اجماع تیز وجود دارد که می توان استفاده از این
شیوه ها را از ط یاق قاتون و به منظور حفظ م الح عمومی ،تظم اجتماعی و یا حقوق و آزادیهای ف دی محدود تمود.
به ه حال ،تگ ش اجمالی به تظام حقوق اداری ای ان مبین آن است که اگ چه حق دست سی به محاکم اداری از ط یق م اجعاااااه
دیاااااااوان عدالت اداری تأمین شده است ،لیکن حق تشکیل سندیکا و حق اعت اب هنوز ب ای کارکنان خدما عمومی شناسایی
تشده است.
 -5اصﻞ عدم تبعیض در ﭘرداخت حقوق
در تظام اداری مطلوب ،باید به کارکناتی که دارای وضعیت و ش ایط استخدامی مشابه بوده و کار مسااااوی اتجاااام مااای دهناااد،
حقااااوق و دستمزد مساوی پ داخت گ دد .بناب این منظور از اصل عدم تبعیض در پ داخت حقوق این است که اف اد باید ب ا ی کار
با ارزش مسااوی از حقوق ب اب ب خوردار بوده و هیچ توع تمایزی بین آتها وجود تداشته باشد.
تالش قاتوتگذار ما ب ای هماهنگ سازی حقوق و مزایا به سال  1371بازمی گ دد که قاتون تظام هماهنگ پ داخت حقوق ت ااویب
شاااد .این قاتون اگ چه با هدف اج ای اصل حقوق مساوی ب ای کار مساوی وضع شد ،اما اقداماتی که تاکنون صور گ فتاااه ،در
عمال باه تتیجاه مطلوب منج تشده است.
 -6اصﻞ وجود امنیت شﻐلی
به موجب این اصل ،شغل اف اد را تمی توان به دالیل شخ ی ،قومی ،جنسیتی ،مذهبی و سیاسی و بدون وجود ه گوتااااه دلیاااال
قااتوتی سلب تمود .در این رابطه اصل  22قاتون اساسی ص احتاً بیان میدارد شغل اشخاص م ون از تع ض است.
البته به طور مسلم ،عدول از این اصل در مواردی که مستخدم دولتی م تکب تخلفا اداری می شود ،قابل توجیه بوده و موجب
تقاااااااض امنیت شغلی کارکنان تمیباشد .در واقع زماتی میتواتیم از تقض اصل امنیت شغلی سخن ب اتیم که مستخدمین در ه
لحظه بایم از دسات دادن شغل خود را به دالیل غی قاتوتی و طبق سالیق شخ ی مقاما اداری و سیاسی احساس کنند.
 -7اصﻞ انضباط اداری
مستخدمین در کنار حقوق و مزایایی که از آن ب خوردارتد ،مکلف به اتجام وظایف قاتوتی و رعایت قواعاااد و مقااا را اداری مااای
باشاند .مب هن است اتجام دقیق و شایسته این وظایف در سایه اصل اتضباط اداری ممکن خواهد باود .بناااب این یکاای از اصااول
اساسای و غی قابال اجتناب در حقوق اداری ،اصل اتضباط اداری و رعایت مق را م بوط به دستگاه متبوع میباشد.
 -8اصﻞ آموزش مستمر کارکنان
یکی از خ ی ه های بارز تظام اداری پویا و کارآمد ،آموزش مستم کارکنان در رابطه با وظایف و تکالیف شغلی آتهاست .در واقاااع
ایان ام موجب میشود تظام اداری روزآمد باشد.
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این ام به قدری اهمیت دارد که ام وزه بسیاری از سازمان های اداری ،ارتقای شغل و بالتبع افزایش حقوق و مزایا را منوط به
گذراتدن دوره های آموزشی توسط کارکنان میداتند .ضمن اینکه تعدیل مدارک تح یلی مأخوذه حین اشااااااتغال ،از دیگاااااا
روشهاای وقاع تهاادن باه آموزش حین خدمت به شمار میرود.
مشمولین مقررات استخدامی
اگ چه قاتون استخدام کشوری م وب  1345با هدف اینکه یک قاتون واحد و عام الشمول ب ای کلیه مستخدمین دولتی وجود
داشاته باشد ،ت ویب شد .اما به دالیل مختلف بخش معتنابهی از کارکنان از شمول ایان قااتون مسااتثنی شاادتد .باا ای مثااال
کارکناااان باتاااک هاااا ،ش کتهای دولتی و قوه مقننه از قلم و قاتون استخدام کشوری خارج شده بودتد .بناب این قاتون مذکور به
هدف اصلی خود دست تیافت.
استنتاج منطقی و اصولی از جمع بااین ماااده  5و  117قاااتون ماادی یت خاادما کشااوری فوق این است که کلیه وزارتخاتهها،
مﺆسسا دولتی ،مﺆسسا یا تهادهاای عمااومی غی دولتی ،ش کتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قاتون ب آتها مستلزم
ذک و یا ت یح تام است از قبیل ش کت ملی تفت ایاااااا ان ،سازمان گست ش و توسازی صنایع ای ان ،باتک م کزی ،باتکها و بیمه
های دولتی شمول مق را ق.م.خ.ک میباشاند .باا ایان اوصاااف دایاا ه شمول قاتون مدی یت کشوری وسیعت از قاتون استخدام
کشوری بوده میباشد.
البته الزم به ذک است ،قلم و ق.م.خ.ک تیز با استﺜنائاتی مواجه میباشد .این استنائا را در سه دسته کلی میتوان تقسیمبندی
ک د.
الﻒ -مﺆسسات :مطابق ماده  117ق.م.خ.ک مﺆسسا مذکور در ذیل از شمول قاتون مستثنی میباشند.
 -1مﺆسسات و نهادهایی که به موجﺐ قانون زیر نظر مستقیﻢ مقام رهبری اداره میشوند .تی وهای مسلح ،صدا و سا ایما،
بنیااااد شاااهید اتقالب اسالمی ،سازمان تبلیغا اسالمی ،بنیاد مستضعفان و جاتبازان اتقالب اسالمی ،بنیاد مسکن اتقالب اسالمی،
بنیاد پاتزده خ داد ،جهاد داتشگاهی ،جمعیت هالل احم از تهادهایی هستند که زی تظ مستقیم مقام رهب ی فعالیت میکنند.
البته مستثنی تمودن این مﺆسسا و تهادها ،با هدفی که ق.م.خ.ک ب ای یکسانسازی مق را استخدامی دتبااااال ماااایکاااا د،
همخااااواتی تدارد .زی ا اگ چه این مﺆسسا و تهادها زی تظ مقام رهب ی اداره میشوتد ،ولی مق را استخدامی کارکنان آتهااااا
قابالً باه موجاب قاااتون م وب مجلس تعیین شده است .به بیان دیگ  ،اتتقاد ما ب قاتون این است که چون کارکنان این تهادها و
مﺆسسا ویژگی خاصی تسبت باااااااااه سای مستخدمین کشوری تدارتد ،شایسته بود با تسﺦ قواتین قبلی ،کارکنان این تهادها و
مﺆسسا (به غی از تی وهای مسلح) هماتناد ساای مستخدمین مشمول ق.م.خ.ک به شمار میرفتند.
 - 2وزارت اﻃﻼعات .کارکنان این وزارتخانه اصوﻻً مشمول قانون استخدامی وزارت اﻃﻼعات مصوب  9374می باشند.
البته مطابق ماااااده  113قاتون مذکور» ،در کلیه مواردی که در این قاتون حکم مورد مشخص تشده ،طبق قاتون استخدام کشوری
رفتار خواهد شد«.
بناب این اگ چه وضعیت استخدامی کارکنان وزار اطالعا تابع قاتون استخدامی خاص است ،ولای چناتچاه حکاام موضااوعی در
ایان قاتون مشخص تشده باشد ،طبق ق.ا.ک و یا ق.م.خ.ک عمل خواهد شد.
 - 3نهادهای عمومی غیردولتی .طبق ماده  3ق.م.خ.ک» ،واحد سازماتی مشخ ی است که دارای استقالل حقاوقی اسات و باا
ت اااااااویب مجلس شورای اسالمی ایجاد شده یا میشود و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالته آن از محل منابع غی دولتی تأمین
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گ دد و عهدهاادار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد «.چناتچه این دسته از مﺆسسا و تهادها دارای مق را استخدامی
خاص باشند ،تابع همان بوده و در غی این صور  ،اصوالً مشمول مق را قاتون کار میباشند.
 - 4دیوان محاسبات ،شورای نگهبان ،مجمع تشخیﺺ مصلحت نظام و مجلـس خبرﮔــان .ماااده  117ق.م.خ.ک بیااان
ماااای دارد» :کلیااااه دستگاههای اج ایی به استثناء  ...دیوان محاسبا  ،شورای تگهبان ،مجمع تشخیص م لحت تظام و مجلس
خب گان رهب ی مشمول مق را این قاتون میشوتد«.
سﺆالی که اینجا مط ح میشود این است که آیا فقط اعضای هیأ های مستشاری دیوان محاسبا و اعضاااای شاااورای تگهباااان،
مجمااااع تشخیص م لحت تظام و مجلس خب گان از شمول قاتون مستثنی هستند؟ یا اینکه منظور قاتون گذار از ذک تام ایاااان
تهادهاا ،عاادم شاامول قاتون ق.م.خ.ک تسبت به اعضاء و کارکنان بوده است؟ در واقع مبنای این پ سش ،ابهام و اجمالی است که
در متن قاتون وجا اود دارد .با ا ای مثال مشخص تیست آیا فقط اعضای حقوقدان و فقیه شورای تگهبان مشمول قاتون تمی باشند،
یا اینکه مستخدمین آن تیز هماتناد اعضاای شورا از شمول قاتون مستثنی هستند.
ب -مقامات :قبالً به موجب ماده  3ق.ا.ک ب خی مقاما ماتند رییس جمهور ،وزراء و  ...به طور م ح از شمول قاتون مستثنی
شده بودتااااد .اما علی غم ض ور به ت یح این ام  ،در ماده  117ق.م.خ.ک به این موضوع توجه تشده است .با این اوصاف به تظ
می رسد با توجه به ماده  71ق.م.خ.ک که مقاما سیاسی را تام ب ده است ،میتوان اذعان داشت مقاما زی خارج از شمول این
قاتون میباشند.
رؤسای سه قوه؛
معاون اول رییسجمهور ،تواب رییس مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای تگهبان؛
وزراء ،تمایندگان مجلس شورای اسالمی 1و معاون رییسجمهور؛
استاتداران و سف اء؛
معاوتین وزراء.
البته ذک این تکته ض وری است که ه چند وضعیت حقوقی مقاما سیاسی اساساً مشمول ق.م.خ.ک تمی باشد ،ولااااای ایااااان
مقاما اا از تظ حقوق و مزایا تابع قاتون هستند .بناب این باید توجه داشت مقاما سیاسی مذکور ،به طور کلی از شمول ق.م.خ.ک
مستثنی تشدهاتد.
ج -مشاغﻞ :مشاغلی که از قلم و ق.م.خ.ک خارج هستند ،عبارتند از:
 - 9اعضای هیأت علمی و قضات .مطابق ت یح ماده  ،117اعضای هیاأ علمای داتشاگاه هاا و قضااا از شاامول ق.م.خ.ک
مساتثنی هستند .اف ادی که به این مشاغل اشتغال دارتد ،تابع قواتین و مق را استخدامی خاص هستند.
 -2کارمندان سیاسی .تب ه  5ماده  117مق ر میدارد» :کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزار امور
خارجه مشمول مق را تشکیالتی ،استخدامی ،مالی و اتضباطی وزار امور خارجا اه م ا اوب  1352ما ای باشا اند و کارمنا ادان
غی سیاسای شااغل در پستهای پشتیباتی از این قاتون تبعیت خواهند تمود«.
تکته قابل توجه در صدر تب ه فوق ،استعمال عبار »کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی« ماااای باشااااد.
توضااایح اینکه مشخص تیست تفاو کارمندان سیاسی با کارمندان شاغل در پست های سیاسی چیست کاااه سااابب گ دیاااده
مقانن آتهاا را باه طاور جداگاته مورد حکم ق ار دهد.
 -3کارﮔران .دستگاههای اج ایی میتواتند در ب خی از مشاغل که معاوتت ب تامهریزی و تظار راهب دی رییسجمهور اعااااااالم
مایدارد ،در سقف پستهای سازماتی م وب و مجوزهای استخدامی ،ب اساس قاتون کار تی وی اتساتی به کار گی تد.
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انواع استخدام
وفق ماده  45ق.م.خ.ک ،از تاریﺦ ت ویب این قاتون ،استخدام در دستگاههای اج ایی به دو صاور اسااتخدام رساامی و پیماااتی
اتجاام می گی د .البته با دقت در مواد دیگ قاتون مشخص می شود عالوه ب استخدام رسمی و پیماتی ،ممکن است اف اد به صور
اشاتغال سااعتی یا کار معین و یا ب اساس قاتون کار به خدمت دستگاههای اج ایی درآیند.
 -9استخدام رسمی
بند الف ماده  45ق.م.خ.ک بدون اینکه تع یفی از استخدام رسمی ارائه دهد ،مق ر میکند استخدام رسمی ب ای ت دی پستهای
ثابت در مشاغل حاکمیتی صور میگی د.
با دقت در بند مذکور دو تکته آشکار است .تخست اینکه ب خالف ق.ا.ک ،دای ه استخدام رسمی در ق.م.خ.ک محااادودت اسااات؛ و
دیگا اینکه استخدام رسمی فقط ب ای پستهای ثابت م بوط به مشاغل حاکمیتی ممکن است.
بناب این مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی ب ای ت دی یکی از پست هاااای ساااازماتی ثابااات در مشااااغل
حااااااکمیتی مستم استخدام شده باشد .به مفهوم مخالف ،استخدام رسمی ب ای پستهای سازماتی موقت و مشاغل غی حاکمیتی
ممکن تیست.
اما سﺆالی که اینجا مط ح می شود ،مفهوم و م ادیق مشاغل حاکمیتی است .در این خ وص مااده  1ق.م.خ.ک ابتادا تع یفاای از
اماور حاکمیتی ارائه داده و ذیل آن م ادیق امور حاکمیتی را ب می شام د 1.ضامن اینکاه تب ا ه  2مااده  ،45تعیاین مشاااغل
حااااااکمیتی را باااااه آیینتامهای که توسط معاوتت ب تامهریزی و تظار راهب دی رییسجمهور تهیه و به ت ویب هیأ وزی ان
میرسد ،واگذاشته است.
در پایان الزم به ذک است ،مقنن به منظور تداوم و حفظ وضاعیت مساتخدمینی کااه قباال از اجاا ای ق.م.خ.ک بااه اسااتخدام
رساااااااااامی دستگاه های اج ایی درآمده اتد ،در تب ه  1ماده  45مق ر میدارد» :کارمنداتی که به موجب قواتین مورد عمل به
استخدام رسمی درآمدهاتد با رعایت مق را این قاتون به صور استخدام رسمی ادامه خواهند داد«.
 -2استخدام ﭘیمانی
وفق بند ب ماده  ،45استخدام پیماتی ب ای ت دی پست های سازماتی و ب ای مد معین اتجام می پذی د .البته با توجاه باه بنااد
الاف ماده مذکور ،استخدام پیماتی فقط ب ای پستهای سازماتی موقت صور میگی د ،زی ا پساتهاای ساازماتی ثابات فقااط در
ماااورد مشااااغل حاکمیتی مستم ایجاد میشود و هماتگوته که پیشت اشاره شد ،استخدام ب ای ت دی پستهای ثابت به صور
رسمی است.
پس مستخدم پیماتی کسی است که ب ای ت دی پست سازماتی موقت و به موجب ق ارداد با مد معین اسخدام میشود .با توجاه
باه تع یف مذکور خ وصیاتی که می توان ب ای مستخدم پیماتی ب شم د ،عبارتند از اینکه:
مستخدم پیماتی را تمیتوان ب ای اتجام عمل مستم و مداوم (پست سازماتی ثابت) استخدام تمود.
مستخدم پیماتی مستخدم دولت است ،ولی مستخدم رسمی تیست.
رابطه مستخدم پیماتی با دولت مبتنی ب ق ارداد است .البته ق ارداد ماااذکور جااازو ق اردادهاااای حقاااوق خ وصااای
تیسااات ،زیااا ا در ق اردادهای خ وصی اراده ط فین در تعیین ش ایط مﺆث است؛ حال آتکه در قااا ارداد پیمااااتی شااا ایط باااه
موجاب آیااین تامااه هااا و م وبا از پیش تعیین شده است و ط فین بدون اینکه تواتایی تغیی ش ایط را داشته باشند ،ص فاً به
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آن ملحق میشوتد .ایاااان اماااا به گوته ای است که حتی در اثنای مد ق ارداد ممکن است ش ایط آن بدون اراده ط فین تغیی
یابد .بناب این ق ارداد پیماتی ،جزو ق اردادهای عمومی الحاقی میباشد.
 -3اشتﻐال ساعتی و کار معین
تب ه ماده  32ق.م.خ.ک به دستگاه های اج ایی اجازه می دهد عالوه ب استخدام رسمی و پیماتی بتواتند اف اد را ب ای اشتغال
سااااعتی و یا کار معین به کار گی تد .مطابق تب ه مذکور ،دستگاههای اج ایی می تواتند در ش ایط خاص باااا تأییاااد معاوتااات
ب تامااااه ریاااازی و تظااااار راهب دی رییس جمهور تا ده درصد پستهای سازماتی م وب ،بدون ه گوته تعهد به استخدام و در
ساقف اعتباارا م اوب ،افا ادی را باه صور ساعتی یا کار معین ب ای حداکث یکسال به خدمت خود درآورتد.
به تظ می رسد اگ چه اشتغال ساعتی و یا کار معین ممکن است از لحاظ فنی ام ی ض وری تلقی گ دد ،ولی تأمل در متن تب ه
فوق ای اداتی را آشکار می سازد .تخست اینکه امکان اشتغال ساعتی و یا کار معین را تا ده درصد پست های ساااااازماتی مجااااااز
شام ده شاده اسات.
توضیح اینکه اساساً پست سازماتی زماتی ایجاد میشود که دستگاه اج ایی به طور تمام وقت به پست مذکور تیاااز داشااته باشااد.
باه عباار دیگ تا زماتی که تیاز ثابت و دایم به پست سازماتی تباشد ،تباید آن را ایجاد تمود .پس اشتغال ساعتی و کااار معااین
با ای پسات ساازماتی ثابت ،ام ی تاپسندیده و خالف اصول حقوق اداری میباشد.
و ای اد دیگ آتکه اشتغال کار معین تیز ب ای حداکث یک سال ممکن شم ده شده است .حال آتکه می داتیم در اشتغال کار معین،
آتچه بایستی معیار پایان دوره اشتغال ق ار گی د ،خاتمه کار است ته پایان مد  1.ب ای مثال ممکن است کاری که ف د ب ای آن به
خدمت گ فتاه شده ،در پایان مد یک سال خاتمه تیابد ،در این صور تکلیف چیست .بناب این الزم اساات ایاا ادا مااذکور از
ط یاق اصاالح قااتون و یاا ت ویب آیینتامههای اج ایی ب ط ف گ دتد.
امور حاکمیتی و تصدیﮔری
پیش از این عنوان شد مطابق ق.م.خ.ک ،استخدام رسمی ص فاً ب ای پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی ممکن اسات .از ایان رو
الزم است پیش از ب رسی مق را م بوط به ورود به خدمت و حقوق و تکالیف مستخدمین دولت ،با مفهوم اعمال حاکمیتی و
ت دی گا ی آشانا شویم.
 -9اعمال حاکمیتی
تا قبل از ت ویب ق.م.خ.ک ،تع یف ص یحی از اعمال حاکمیتی در قواتین و مق را باه چشام تمای خااورد .البتااه در ماااده 11
قااتون مسﺆولیت مدتی به طور مجمل و مبهم عنوان شده بود اعمال حاکمیتی که ب ای تأمین منافع اجتماعی طبااق قاااتون بااه
عمال آیاد ،دولات مجبور به پ داخت خسار تخواهد بود.
اگ چه از ظاه ماده مذکور چنین متبادر به ذهن می شود که اعمال حاکمیتی ،اعمالی است که ب ای تااأمین منااافع اجتماااعی و
طبااااااق قاتون صور می گی د .اما به تظ می رسد این دیدگاه چندان صحیح تیست ،زی ا اساساً همه اعمال دولت (و حتی شاید
بتوان گفت هااااااادف از تشکیل دولت) ،ب ای تأمین منافع اجتماعی است .بناب این تتیجه پذی فتن تع یف فوق این خواهد بود که
هماه فعالیاتهاای دولات را جازو اعمال حاکمیتی بداتیم ،حال آتکه ت دیدی تیست کلیه اعمال دولت حاکمیتی تمیباشد.
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به ه حال علی غم تأثی آشکاری که تفکیک اعمال حاکمیتی و ت دی گ ی دولت در حقوق و تکالیف اف اد جامعه دارد ،تع یف
دقیقااااای از اعمال حاکمیتی در قواتین ارائه تشده بود .تا اینکه با ت ویب ق.م.خ.ک ،در ماده  1اعمال حاکمیتی از منظ قاتونگذار
تع یف شد.
وفق ماده مذکور ،امور حاکمیتی آن دسته از اموری است کاه تحقاق آن موجاب اقتادار و حاکمیات کشااور اساات و منااافع آن
بااااااااااادون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گ دیده و به همندی از این توع خدما موجب محدودیت ب ای استفاده دیگ ان
تمیشود.
با توجه به تع یف فوق ،آن دسته از اعمال دولت که دارای سه شرط زیر باشد ،جزو اعمال حاکمیتی خواهد بود.
 - 9انجام آنها سبﺐ اقتدار و حاکمیت کشور ﮔردد؛ اقتدار و حاکمیت در اینجا معنایی عام دارد و اقتدار کشور در تمام
زمینههاای اجتمااعی ،سیاسی ،تظامی ،ف هنگی و  ...را در ب میگی د.
 -2منافع آن شامﻞ همه اقشار جامعه ﮔردد؛ س ایت منفعت اعمال حاکمیتی به اف اد جامعه ممکن است به طور مساااااتقیم و
یاا غی مساتقیم باشد.
 -3هر یک از افراد جامعه میتوانند بدون اینکه محدودیتی برای دیگران به وجود آید ،از خدمات مربوط به امور
حاکمیتی برخوردار شوند.
الزم به توجه است ،مقنن ب خی از م ادیق امور حاکمیتی را به طور تمثیلی در ذیل ماده  1بیان تموده است.
 -2اعمال تصدیﮔری
ماده واحده قاتون تعیین م جع دعاوی بین اف اد و دولت م وب  ،1317اعمال ت دی را اینگوتا اه تع یا اف ما ایتمایا اد» :اعما اال
ت ااااادی اعمالی است که دولت از تقطهتظ حقوقی مشابه اعمال اف اد اتجام میدهد ،ماتند خ ید و ف وش امالک  ...اجاره و امثال
آن«.
ضمن اینکه با توجه مستفاد ماده  11ق.م.خ.ک میتوان گفت ،اعمال ت دیگ ی اعمال م باوط باه امااور اقت ااادی اساات کااه
دولااااات مت دی اداره و به ه ب داری از اموال جامعه است و ماتند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خ وصی عمل می کند ،از
قبیل ت دی در امور صنعتی ،کشاورزی ،حمل و تقل ،بازرگاتی ،مسکن و به هب داری از ط حهای آب و خاک و شبکههای ات ژی،
ارتباطا و راه.
بناب این ویژگی بارز اعمال ت دیگ ی آن است که اوالً دولت آتها را مشابه شخص حقیقی و یا حقوقی حقوق خ وصی اتجام می
دهد و ثاتیاً اصول و قواعد حاکم ب آن مق را حقوق خ وصی است ته حقوق عمومی.
ورود به خدمت دولتی
»ورود به خدمت و تعیین صالحیت استخدامی اف ادی که داوطلب استخدام در دسا اتگاههاااای اج ایااای ما ایباشاااند ب اسااااس
مجوزهاااااااای صادره  ،تشکیال م وب و رعایت م اتب شایستگی و ب اب ی ف صتها اتجام می شود «2.ضمن اینکه ب ای ورود به
خادمت رسامی و پیمااتی دولت ،اح از ب خی ش ایط عمومی و اخت اصی ض وری است.
 -9شرایط عمومی
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الف -داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکث چهل سال ب ای استخدام رسمی و ب ای متخ ین با مدرک تح یلی دکت ی
چهاااال و پنج سال؛ ضمناً سن کارمند پیماتی در اتتهای مد ق ارداد استخدام تباید از ش ت و پنج سال و ب ای مشاغل تخ ی
از هفتاد سال تجااوز کند.
ب -داشتن تابعیت ای ان
ج -اتجام خدمت دوره ض ور یا معافیت قاتوتی ب ای م دان؛ با توجه به ت یح بند مذکور ،باتوان تسبت به این ش ط خ وج
موضوعی دارتد.
د -عدم اعتیاد به دخاتیا و مواد مخدر؛
هااااا -تداشتن سابقه محکومیت جزائی مﺆث  .در خ وص این ش ط باید به ماده  32مک ر قاتون مجازا اسالمی رجوع ک د .مطابق
ماده مذکور محکومیت قطعی کیف ی در ج ایم عمدی ،محکومعلیه را به ش ح ذیل از حقوق اجتماعی (که استخدام یکی از آتها
است) ،مح وم میتمایاد و پس از اج ای حکم و اتقضای مد تعیین شده رفع اث میگ دد.
محکومان به قطع عضو در ج ایم مشمول حد ،پنج سال پس از اج ای حکم.
محکومان به شالق در ج ایم مشمول حد ،یک سال پس از اج ای حکم.
محکومان به حبس تعزی ی بیش از سه سال ،دو سال پس از اج ای حکم.
محکومان به مجازا اعدام (و ق اص) چناتچه اج ای حکم به جهتی از جها متوقف شود ،هفت سال پس از اتقضای
حکم.
بناب این پس از خاتمه مد تعیین شده در موارد فوق ،محکومیت غی مﺆث بوده و ورود ف د به خدمت دولتی میس میباشد .ب ای
مثال ف دی که به دلیل ارتکاب ج ایم مشمول حد به تحمل شالق محکوم شده است ،یک سال پس از اج ای حکم میتواتد به
استخدام دولت در آید ،زی ا محکومیت وی غی مﺆث شده است.
و -دارابودن مدرک تح یلی داتشگاهی و یا مدارک همت از (ب ای مشاغلی که مدارک همت از در ش ایط اح از آتها پیشبینی شده
اسات)؛
ز -داشتن سالمت جسماتی و رواتی و تواتایی ب ای اتجام کاری که استخدام می شوتد،
 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قاتون اساسی جمهوری اسالمی ای ان؛ اعتقاد به دین مبینح
اسالم و یاااااا یکااااای از اقلیتهای مذهبی شناخته شده در اصل  13قاتون اساسی (زرتشتی ،کلیمی و مسیحی) ،از دیگ ش ایط
عمومی ورود باه خادمت دولتای است.
ط -التزام به قاتون اساسی جمهوری اسالمی ای ان؛ به تظ میرسد اگ منظور قاتونگذار این بوده که ص ف اعالم وفاداری به قاتون
اساسی را ب ای اح از آن کافی بداتد و اصل را ب التزام اف اد به قاتون اساسی ق ار دهد ،میتوان آن را پذی فت .ولی چناتچه ق ار
باشد این ش ط توسااااط مقاما قاتوتی اح از گ دد ،شناسایی آن به عنوان یکی از ش ایط عمومی ورود به خدمت چندان صحیح و
منطقی تیست؛
ی -ش ایط عمومی م بوط به قواتین و مق را گزینش؛ اگ چه در ماده  42ق.م.خ.ک فقط موارد فوق به عنوان ش ایط ورود به
خدمت عنوان شده است ،ولی با توجه به تب ه  4ماده مذکور که مق ر میدارد» :قواتین و مق را گزینش به قو خود باقی
است« ،میتوان گفت ش ایط عمومی دیگ ی تیز ب ای استخدام دولتی الزم است .این ش ایط مطابق قاتون گزینش معلمان و
کارکنان آموزش و پ ورش عبارتند از:
اعتقاد و التزام به والیت فقیه و تظام جمهوری اسالمی.
عدم اشتهار به فساد اخالقی و تجاه به فسق.
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عدم سابقه وابستگی تشکیالتی ،هواداری از احزاب و سازمان ها و گ وه هایی که غی قاتوتی بودن آن ها از ط ف مقاما
صالحه اعالم شده و یا میشود مگ آن که توبه ایشان اح از شود.
 -2شرایط اختصاصی
الف -تواتایی آتان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطالعا ؛ یکی از ش وط اخت اصی ورود به خدمت دولتی ب ای اف ادی کاااااه
در مشااااااااغل تخ ی و کارشناسی و باالت استخدام میشوتد ،اح از تواتایی آتان در مهار های پایه و عمومی فناوری اطالعا
میباشد .مطابق تب ااااا ه  2ماده  42ق.م.خ.ک ،عناوین و محتوای مهار های مذکور توسط معاوتت ب تامهیزی و تظار راهب دی
رییسجمهور تهیه و ابالغ خواهد شد.
ب -گذراتدن دوره آزمایشی؛ اف ادی که ب ای استخدام رسمی پذی فته شدهااااتد ،بایستی پیش از استخدام رسمی قطعی ،یک دوره
آزمایشااااای را که مد آن سه سال می باشد ،بگذراتند .در صورتی که مستخدم پس از خاتمه دوره آزمایشی ش ایط ذیل را اح از
تماید ،از بدو خدمت به طور قطعی به استخدام دولت درمیآیند.
ح ول اطمینان از لیاقت (علمی ،اعتقادی و اخالقی) ،کارداتی ،عالقه بهکار ،خالقیت ،توآوری ،روحیه خدمت به م دم و
رعایت تظم اتضباط اداری از ط یق کسب امتیاز الزم با تشخیص کمیته تخ ی تعیین صالحیت کارمندان رسمی.
طی دورههای آموزشی و کسب امتیاز الزم.
تأیید گزینش.
اما پ سش اساسی که پیش میآید این است که اگ مستخدم دوره آزمایشی را طی تماید ،ولی اداره اساتخدامکننااده وضااعیت او
را در پایان دوره مشخص تکند ،تکلیف وی چه خواهد بود؟
متأسفاته قاتونگذار در این خ وص حکم خاصی مق ر تنموده است .ولی به تظ میرسد اگ اداره استخدامکنناااده در پایاااان دوره
تظا ا خود را اعالم تنماید و مستخدم همچنان به کار خود ادامه دهد ،بایستی عدم اعالم تظ اداره را ب اح از ش ایط قاتوتی« حمل
تماود و وی را به عنوان مستخدم رسمی قطعی به حساب آورد .آرای صادره از دیوان عدالت اداری تیز مﺆید این دیدگاه است.
اما در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی ،کارمندان ش ایط ادامه خدمت و یا تبدیل به اسااااتخدام رساااامی را کسااااب
تنمایناد،
واحد دولتی متبوع با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
الف -اعطاء مهلت دوساله دیگ ب ای اح از ش ایط الزم.
ب -تبدیل وضع به استخدام پیماتی؛ مسلم است با تبدیل وضع کارمند به استخدام پیماتی ،پست سازماتی وی تیاااز باااه یکااای از
پساتهاای غی حاکمیتی تبدیل خواهد شد.
ج -لغو حکم استخدام؛ در این حالت بدون ه گوته تعهد حکم ب کناری آتان از ط ف وزارتخاته یا مﺆسسه استخدامکننده صادر
میشود.
حقوق و مزایای مستخدمین دولتی
کارمندان در مقابل خدماتی که به دولت ارائه میدهند از حقوق و مزایا ب خوردارتد .تأمل در ماهیت حقوق و مزایایی که باااااااااه
کارمنااادان تعلق میگی د تشاتگ آن است که ب خی از این حقوق و مزایا مادی (مالی) و ب خی تیز غی مالی هساااتند .منظاااور از
حقااااوق و مزایااااای مااااادی وجوه تقدی و کاالهایی است که به طور مستم و یا غی مستم به مستخدم پ داخت میشود .لیکن
19

جزوه خالصه درس حقوق اداری و استخدامی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا نیمسال اول 99-00

مدرس :الیاسی

حقوق و مزایای غی مادی امتیازاتی است که قاتوتگذار به منظور تأمین رفااه مساتخدم و خااتواده وی و تیاز پاسداشاات خاادما
مستخدم شناسایی ک ده است.
 -9حقوق و مزایای مادی
گفتیم حقوق و مزایای مادی پ داختهای تقدی و جنسی دولت به کارمندان میباشد .قبل از اینکه م ادیق این دسته از حقوق و
مزایا را ب رسی تماییم ،ذک تکا زی ض وری است.
حقوق و مزایای مادی کارمندان توسط قاتون تعیین میشود و ق د و رضایت دستگاه استخدامکننده و مستخدم تأثی ی
در میازان آن تدارد.
حقوق و مزایای مادی که به مستخدم پ داخت میشود ،لزوماً با ارزش تی وی کار وی تناسب تدارد و هدف اساسی
قاتوتگااااذار صاااا فاً تأمین رفاه و تیازمندیهای معیشتی کارمندی است که دولت به وسیله خدما او وظایف و تکالیف خود را به
طاور مساتم اتجاام میدهد.
میزان حقوق و مزایای مادی که به مستخدمین پ داخت میشود با توجه به مسﺆولیتها ،وظاااایف و تکاااالیف ساااازماتی
آتهاااا تعیاااین میشود .به همین دلیل تفاو در حقوق و مزایای مادی کارمندان ام ی بدیهی بوده و این تفاو به هیچ وجه باااه
معناای تبعایض تاروا تمیباشد.
با توجه به اینکه اصوالً حقوق و مزایای مادی کارمندان تنها وسیله ام ار معاش آتها میباشد ،لذا حقوق و مزایای
کارمندان فقاط باا حکم قاتون و یا م اجع قضایی (در حدود قاتون) قطع و یا کس میشود.
م ادیق حقوق و مزایای مادی کارمندان عبارتند از.:
حقوق ثابت (پایه)  ،فوق العادهها ( فوقااااااااااااالعاده ایثارگ ی ،فوق العاده سختی کار ،فوق العاده شغل ،فوق العاده مناطق کمت
توسعهیافته و بدی آب و هوا ،فوقااااالعاده کارداتی و عملک د ،فوق العاده ویژه ،فوقااااالعاده مدی یت و س پ ستی ،فوق العاده جذب)،
کمک هزینه عائلهمندی و اوالد ،عیدی ،سای حقوق و مزایای مادی(هزینه سف و فوقااالعاده مأموریت ،فوقااالعاده توباااتکااااری،
هزیناه ایااب و ذهااب ،هزیناه اضاافهکااری ،حقالتدریس ،حقالت جمه و حقالتألیف )
 -2حقوق و مزایای غیرمادی
حقوق و مزایای غی مادی که مطابق قواتین و مق را به کارمندان تعلق میگی د ،عبار از موارد زی میباشد.
م خ ی استحقاقی (ساالته  31روز) ،م خ ی استعالجی(حداکث تا  4ماه در سال)  ،م خ ی بدون حقوق ( حداکث تا  3سال
قابل افزایش  2سال) ،آموزش ،حق حمایت قضایی
تکالیﻒ کارمندان و تخلفات آنها
 -9اشتﻐال
مهمت ین و اساسیت ین تکلیف کارمند اشتغال است .البته اتجام این تکلیف بایااااد به طور مستم  ،شخ ی و تمام وقت صااااور
پذی د.
 -2ممنوعیت قانونی ناشی از اشتﻐال دولت
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مطابق ماده واحده قاتون ممنوعیت ت دی بیش از یک شغل م وب  ،1373ه شخص تنها مایتواتاد یاک شااغل دولتاای داشته
باشد و متخلفین از قاتون ،اعم مستخدم ،آم و صاااادرکننده حکااام اساااتخدام در صاااور اطاااالع از شاااغل دوم و مساااﺆولین
ذیحساابی واحدهای دولتی در صور پ داخت حقوق و مزایا و اطالع از شغل دوم به مجازا اتف ال محکوم خواهند شد.
 -3اﻃاعت از اوامر مافوق و رعایت قوانین و مقررات
کارمندان مکلفاتد دستورا مقاما باالت را اج ا تمایند؛ اما چناتچه از تظ کارمند دستور مقاااام اداری غی قااااتوتی باشاااد ،وی
مکلف است موضوع غی قاتوتی بودن دستور را به مقام آم اطالع دهد .در این صور چناتچه مقام مافوق کتباً اج ای دساتور خااود
را تأییاد ک د ،کارمندان مکلف به اج ای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسﺆولیتی متوجاه کارمناادان تخواهااد بااود و
پاساخگویی باا مقاام دستوردهنده میباشد.
 -4اقامت اجباری در محﻞ خدمت
کارمندان باید در جایی که اداره متبوعشان ق ار دارد ،اقامت کنند .به همین دلیل است که مااااده  1117قااااتون مااادتی مقااا ر
ماااایدارد» :اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آن جا مأموریت دارتد «.اگ چه ب خی با استناد به اینکه محل سااااکوتت و
اقامتگااه مایتواتاد دو محل جداگاته باشد ،در جایی غی از حوزه اداره خود سکوتت میتمایند.
 -5حفﻆ اسرار اداری
مستخدمین مکلف به حفظ اس ار اداری بوده و حق تدارتد این اس ار را فاش تمایند؛ به گوتهای که افشای اس ار اداری ته تنها به
موجب ماده  341قاتون مجازا اسالمی مستوجب مجازا حبس و یا جزای تقدی میباشد ،بلکه مطابق ماده  1قاتون رسیدگی
باه تخلفاا اداری سبب اعمال مجازا های اداری تیز میباشد.
 -6بیﻃرفی و بینظری در انجام وﻇایﻒ
مستخدم باید هنگام اتجام وظایف خود بیط فی کامل را رعایت کند .به بیان دیگ  ،کارمندان تباید امتیاازا و صاالحیتهااایی را
کاه قواتین و مق را ب ای اتجام وظایفشان در اختیار آتها ق ار داده است ،ابزار اعمال غ ایض و سالیق شخ ی تمایند.
در این رابطه قاتوتگذار مجازا هایی ب ای مستخدمینی که جاتب بیط فی را رعایت تمیکنند ،تعیین ک ده است .چناتکه مطااااابق
مااده  3قاتون مجازا اعمال تفوذ ب خالف حق و مق را قاتوتی و ماده  315قاتون مجازا اسالمی ،اعمال غ ض در ت اامیما و
اقاداما اداری موجب اتف ال موقت و یا ابدی از مشاغل دولتی به عالوه حبس یا جزای تقدی خواهد بود.
 -7عدم سودجویی
مستخدم تباید اختیارا اداری را وسیلهای ب ای سودجویی و کسب درآمد تامش وع ق ار دهد .به عبار دقیقت  ،مستخدم حااااااق
تادارد در اموال دولت ت ف غی قاتوتی تماید؛ همچنین تمیتواتد به طور تامش وع کسب درآمد تموده و یا در قبال اتجاام وظااایف
خاود از ارباباان رجوع وجوه و یا اموال غی تقدی دریافت کند.
عدم رعایت این تکلیف مطابق قاتون مجازا اسالمی و قاتون رسیدگی به تخلفا اداری کارمندان ،موجبا تعقیب کیف ی و
اتتظااااااامی کارمندان را ف اهم میسازد .ضمناً از ج ایمی که ممکن است به دلیل سودجویی کارمندان محقق میشود ،میتوان به
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ت ا ف غی قااتوتی در اموال دولت (ماده  591قاتون مجازا اسالمی) ،تدلیس در معامال دولتی (ماده  599و  312و  313قااتون
مجاازا اساالمی) و ارتشااء و اختالس (قاتون تشدید مجازا م تکبین ارتشاء و اختالس و کالهب داری) اشاره تمود.
تخلفات اداری کارمندان
از جمله موارد تخلفا اداری عبارتند از:
اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری.
ایجاد تارضایتی در ارباب رجوع یا اتجام تدادن یا تأخی در اتجام امور قاتوتی آتها بدون دلیل.
اخاذی و اختالس و ارتشاء.
تبعیض یا اعمال غ ض یا روابط غی اداری در اج ای قواتین و مق را تسبت به اشخاص.
افشای اس ار و اسناد مح ماته اداری.
س پیچی از اج ای دستورهای مقامهای باالت در حدود وظایف اداری.
رعایت تک دن شئون و شعای اسالمی.
استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفاء ،تگهداری ،حمل ،توزیع و خ ید و ف وش مواد مخدر.
داشتن شغل دولتی دیگ به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
جعل یا مخدوش تمودن و دست ب دن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
عضویت در یکی از ف قههای ضاله که از تظ اسالم م دود شناخته شدهاتد.
عضویت در گ وههای محارب یا ط فداری و فعالیت به تفع آتها.
عضویت در تشکیال ف اماسوت ی.
مجازاتهای اداری
مطابق ماده  9ق.ر. .ا ،مجازا های اداری به ت تیب زی عبارتند از:
الف -اخطار کتبی بدون درج در پ وتده استخدامی.
ب -توبیﺦ کتبی با درج در پ وتده استخدامی.
ج -کس حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکث تا یک سوم ،از یک ماه تا یک سال.
د -اتف ال موقت از یک ماه تا یک سال.
ها -تغیی محل جغ افیایی خدمت به مد یک تا پنج سال.
و -تنزل مقام و یا مح ومیت از اتت اب به پستهای حساس و مدی یتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قاتون.
ز -تنزل یک یا دو گ وه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گ وه به مد یک یا دو سال.
ح -بازخ ید خدمت در صور داشتن کمت از  21سال سابقه خدمت دولتی در مورد مساتخدمین زن و کمتا از  25ساال ساابقه
خااااااااااادمت دولتی در مورد مستخدمین م د با پ داخت  31تا  45روز حقوق مبنا در قبال ه سال خدمت به تشخیص هیأ
صادرکننده رأی.
ط -بازتشستگی در صور داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی ب ای مستخدمین زن و بیش از  25سال سااااااااااابقه
خادمت دولتای ب ای مستخدمین م د ب اساس سنوا خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گ وه .ی -اخ اج از دستگاه متبوع.
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ک -اتف ال دائم از خدما دولتی و دستگاههای مشمول این قاتون.
دایره شمول قانون رسیدﮔی به تخلفات اداری
دای ه شمول ق.ر. .ا در مقایسه با قاتون استخدام کشوری و قاتون مااادی یت خااادما کشاااوری وسااایعتااا باااوده و کلیاااه
وزارتخاتااااااههااااااا ،سازمانها ،مﺆسسا و ش کتهای دولتی ،ش کتهای ملی تفت و گاز و پت وشیمی و شه داریها و باتکها و
مﺆسسا و ش کتهای دولتاااااااای که شمول قاتون ب آتها مستلزم ذک تام است و مﺆسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آتها از
بودجه عما اومی تا اأمین ما ایشا اود و همچنا این کارکنان مجلس شورای اسالمی و تهادهای اتقالب اسالمی مشمول مق را این
قاتون میباشند.
صﻼحیت سازمانی نهاد رسیدﮔیکننده به تخلفات اداری
اصوالً صالحیت رسیدگی باه تخلفاا اداری کارمنادان هاا واحااد اداری ،بااا هیااأ هااای باادوی و تجدیدتظ همان دستگاه
است.اما گاهی تیز پیش میآید که کارمند در دستگاهی غی از دستگاه متبوع خود مأمور به خدمت است .در این صور چناتچااااه
تخلاااااف در اداره محل مأموریت ارتکاب یابد ،رسیدگی به تخلف اداری کارمند در صالحیت هیأ های بدوی و تجدیدتظ دستگاه
محل مأموریت خواهد بود.
صدور رأی و ابﻼغ آن
هیأ پس از اتمام رسیدگی و مالحظه اسناد و مدارک موجود در پ وتده و توجه کاماال با اه ماادافعا ما اتهم و مواردی از جمله
میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ،آثار سوء اجتماعی و اداری ،موقعیت و سوابق
کارمند و وجود یا فقدان سوء تیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ ت میم میکند .رأی هیأتهاااا بایاااد مساااتدل و مساااتند باااه
قااتون و مق را م بوط بوده و حاوی تخلفا منتسب به متهم ،تام و تاام خااتوادگی و امضاای اعضاای رأیادهنااده در زیاا رأی
صاادر شاده باشاد .جلسههای با حضور ه سه عضو رسمیت یافته و آرای آتها با تظ موافق حداقل دو تف از اعضاء معتب است.
آرای صادر شده توسط به طور مستقیم و بالفاصله به ادارههای کارگزینی یا ادارا مشابه دستگاههای ذی بط ارسال میشود.
واحادهای یاد شده موظفند حداکث ظ ف  31روز از تاریﺦ صدور رأی ،آراء و احکام صادر شده را به کارمندان م بوط ابالغ تموده و
تسخه ابالغ شاده را جهت درج در پ وتده اتهامی به هیأ م بوط تحویل تمایند.
تجدیدتظ و اعت اض تسبت به آرای هیأ ها:
کارمند متهم میتواتد تسبت به ب خی از آرای صادره توسط هیأ بدوی رسیدگی باااااااه تخلفا اداری تقاضای تجدیدتظ تماید.
توضیح اینکه فقط آرای حاوی مجازا های اتف ال موقت ،تغیی محل جغ افیایی ،بازخ ید خااااادمت ،بازتشستگی اجباری با تقلیل
گ وه ،اخ اج و اتف ال دائم از خادما دولتای قابال تجدیادتظ هساتند و ساای آرای هیاأ بادوی قطعای و الزماالج ا میباشد.
البته هیأ های بدوی مکلفند قطعی یا قابل تجدیدتظ بودن آرای را ذیل رأی خود قید کنند.
به ه حال در مواردی که رأی هیأ بدوی قابل تجدیدتظ است ،درخواست تجدید تظ تسبت به آرای هیا هاای بادوی بایساتی
باااااااه وسیله کارمند یا تماینده قاتوتی وی ظ ف  31روز از تاریﺦ ابالغ رأی ،با ذک دالیل به طور کتبی به اداره کارگزینی دستگاه
م بوط تساااالیم و رسید اخذ شود .تاریﺦ ثبت دفت های کارگزینی مالک تشخیص تاریﺦ تجدیدتظ خواهی میباشد .به تظ میرسد
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بنا به ت تیب مق ر در قاتون ،فقط کارمند میتواتد تسبت به آرای قابل تجدیدتظ هیأ بدوی تقاضای تجدیدتظ تمایاد و مقامااا
و مساﺆولین اداره ،بازرساان و شااکی خ وصی حق تجدیدتظ خواهی تدارتد.
عالوه ب امکان تجدیدتظ خواهی تسبت به آرای غی قطعای هیاأ بادوی ،کارمنادان ماایتواتنااد از آرای قطعاای هیااأ هااای
بادوی و تجدیدتظ تزد هیأ عالی تظار و دیوان عدالت اداری اعت اض تمایند.
توضیح بیشت اینکه با توجه به مفهوم ماده  22ق.ر. .ا و همچنین رویهای که در تظام اداری باب شده است ،کارمندان میتواتند با
این ادعا که هیأ رسیدگیکننده ،قاتون رسیدگی به تخلفا اداری و یا مق را مشابه آن را رعایت تنما اوده ،با اه هیا اأ عا االی
تظاار م اجعاه تمایند 1.در این صور چناتچه هیأ عاالی تظاار صاحت ادعااای کارمنااد را احاا از تمایااد ،رأی هیااأ را
ابطاال و در صاور تشاخیص سهلاتگاری در کار هیأ  ،هیأ م بوط را منحل میتماید.
حاﻻت استخدامی
مطابق ماده  121قاتون مدی یت خدما کشوری ،کارمندان رسمی ممکن است در یکی از حاال اشتغال ،آمااااده باااه خااادمت،
اتتقاااااال ،مأموریت ،اتف ال موقت ،اتف ال دایم ،اخ اج ،استعفاء و بازخ ید ق ار داشته باشند 1.به تظ میرسد علی غم ظاه الفاظ
قاتون که حاال ذیل را فقط در مورد کارمندان رسمی مت ور میداتد ،میتوان اذعان داشت از لحاظ عملی این حاال در خ وص
کارمندان آزمایشای و پیمااتی تیز صدق میکند.
 -9حالت اشتﻐال
ب اب بند الف ماده  121ق.م.خ.ک اشتغال حالتی است که کارمند در یکی از پستهای سازماتی به طور مستم اتجام وظیفه
میکند .البته ممکن است مستخدم به طور عملی در حال اتجام کار م بوط به پست سازماتی خود تباشد ،ماتند مدتی که مستخدم
در م خ ی استحقاقی ،استعالجی ،غیبت موجه و تعلیق منتهی به ب ائت بس میب د .این موارد تا زماتی که مستخدم در پست
سازماتی خاود قا ار دارد ،خللی به حالت اشتغال وارد تمیآورد.
 -2حالت آماده به خدمت
بند ج ماده  121ق.م.خ.ک آمادگی به خدمت را به عنوان یکی از حااال اساتخدامی بیاان کا ده اساات .آمااادگی بااه خاادمت
حالات مستخدمی است که طبق این قاتون ت دی شغلی را به عهده تداشته و در اتتظار ارجاع خدمت است.
مد آمادگی به خدمت حداکث یک سال است .حال چناتچه در پایان این مد پست ساازماتی وجاود داشاته و مساتخدم آماااده
باااااه خدمت در مشاغلی که ش ایط اح از آن را دارد جذب گ دد ،حالت آماده به خدمت وی تبدیل به حالت اشتغال میشاااااود.
لایکن چناتچاه تاا پایان مد مذکور جذب مستخدم به دلیل فقدان پست سازماتی میس تگا دد ،کارمنادان آمااده بااه خاادمت
در صاور دارا باودن شا ایط بازتشستگی ،بازتشسته و در غی این صور با دریافت یک مااه و تایم حقااوق و مزایااای مسااتم
باه ازاء ها ساال ساابقه خادمت و وجاوه م خ یهای ذخی ه شده بازخ ید خواهند شد.
الزم به توضیح است ،در دوران آمادگی به خدمت ،به کارمندان مزبور حقوق ثابت پ داخت خواهد شد .ضمن اینکه کارمندان
رسمی در یکی از موارد زی به حالت آماده به خدمت در میآیند:
الف -اتحالل دستگاه اج ایی ذی ربط :چناتچه دستگاههاا و یاا تهادهاای اج ایای با اسااس قاواتین وم ااوبا دولتاای منحاال
گ دتاد ،مستخدمین آتها به حالت آماده به خدمت در میآیند.
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ب -حذف پست سازماتی کارمندان :چناتچه پست سازماتی مستخدم در راستای م وبا دولتی و یا اا تغییا ا سا ااختار سا اازماتی
دساتگاه ذیا بط حذف گ دد و پست سازماتی دیگ ی ب ای ارجاع به وی وجود تداشته باشد ،مستخدم به حالت آماده به خدمت در
میآید.
ج -فقدان پست سازماتی بعد از اتمام مأموریت :وفق بند  3ماده  122ق.م.خ.ک ،در صور تباود پسات ثاباات سااازماتی بعااد از
اتما اام مأموریت ،کارمند رسمی آماده به خدمت میشود .توضیح اینکه طبق تب ه ماده  1آیینتامه مأموریت ،مستخدمی که مد
مأموریت وی از  3ماه تجاوز کند حفظ پست سازماتی وی مجاز تخواهد بود و مزایای وی منح اً از اعتبار مﺆسسه محل مأموریت
پ داخت خواهد شد.
د -فقدان پست سازماتی بعد از اتمام م خ ی بدون حقوق :وفق مق را م بوطه ،در مد استفاده از م خ ی بدون حقاااااااااوق،
دسااااااتگاه اج ایی الزامی به حفظ پست سازماتی کارمند تدارد و در صورتی که پس از پایان مد م خ ی پست سازماتی مناسب
ب ای کارمناد وجاود تداشته باشد ،به حالت آماده به خدمت در میآید.
ه -آمادگی به خدمت ب اساس ت میم م اجع مذکور در هیأ رسیدگی به تخلفا اداری یا م اجاع قضااائی :کارمناادان ممکاان
است ب اساس احکام صادره از هیأ های رسیدگی به تخلفا اداری کارمندان و یا م اجع قضایی ،آماده به خدمت شوتد.
و -غیبت غی موجه :این مورد در ق.م.خ.ک ذک تگ دیده ،ولی ب اساس ماده  17قاتون هیأ های رسیدگی به تخلفا اداری،
مسااااااااااتخدمی که به موجب ت میم باالت ین مقام دستگاه اداری مطبوع خود به علت غیبت بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه
متناوب اخ اج مااااایشاااااود؛ در صورتی که تا سه ماه پس از ابالغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که غیبت وی موجه بوده
است ،باالت ین مقام دستگاه متبوع کارمناااد موظف است پ وتده وی را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأ تجدیدتظ م بوطه ارجاع
تماید .هیأ تجدیدتظ رسیدگی تموده و حکم قطعی خود را مبنی ب تأیید حکم اخ اج یا اعاده به خدمت صادر میتماید .حال
چناتچه غیبت مستخدم موجه شناخته شده و حکم اعاااااده وی بااااه خدمت صادر گ دد ،ولی پست سازماتی وی به دیگ ی واگذار
شده و پست مناسب دیگ ی تیز وجود تداشته باشد ،باید باه حالات آمااده باه خدمت درآید.
در پایان الزم به ذک است ،وزارتخاتهها و مﺆسسا دولتی تنها در موارد پیش بینی شده در قاتون میتواتند کارمندان خود را در
حالت آمادگی به خدمت ق ار دهند.
 -3حالت انتقال
ماده  121ق.م.خ.ک اتتقال را به عنوان یکی دیگ از حاال استخدامی بیان ک ده ،اما تع یفی از آن ارائه تداده است .اما با توجه به
ماده  11ق.ا.ک میتوان گفت» :اتتقال حالتی است که مستخدم رسمی از خدمت یک وزارتخاته یا مﺆسسه دولتی بدون آتکه
ج یان استخدام وی قطع شود ،با حفظ سوابق خدمتی به خدمت وزارتخاته یا مﺆسسه دولتی دیگ درآید «.ضمناً ماده 121
ق.م.خ.ک تحوه اتتقال را به آیین تامه اج ایی موکول ک ده است.
مطابق آیینتامه اج ایی ،اتتقال با صدور حکم یا ابالغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صور میگی د .از تاریﺦ اج ای حکم اتتقال،
رابطاه استخدامی کارمند منتقل شده با دستگاه مبدأ قطع و ب اساس مق را استخدامی دستگاه مق د و پست یا شغل سااازماتی
کااااه در دسااااتگاه مق د به آن من وب میشود ،با وی رفتار خواهد شد .بناب این پس از اتتقال ،حقوق و مزایا و ه گوته پ داختی
ص فاً از ط یق دستگاه مق اد پ داخت خواهد شد.
 -4حالت مأموریت
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مأموریت وضع کارمندی اسااات کاااه باااه طاااور موقت مت دی وظیفه ای غی از وظیفه اصلی خود گ دیده و یا از ط ف دستگاه
متبوع خود ب ای طی دوره آموزشی یا کارآموزی و یا خااااااااااادمت در یکی از سازمانها ،مﺆسسا و ش کتهای دولتی موضوع
ق.م.خ.ک اعزام میگ دد.
وفق مق را آیینتامه اج ایی ،مأموریت کارمندان رسمی و پیماتی مشمول ق.م.خ.ک به دستگاههای دیگ مشمول این قاتون ،با
حفاظ پست سازماتی در دستگاه متبوع و حداکث به مد  3ماه با پ داخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دساتگاه متباوع مجاااز
اسات .همچنااین مأموریت کارمند رسمی یا پیماتی از یک دستگاه مشمول ق.م.خ.ک به دستگاه دیگ مشمول ،به مد بیش از 3
ماه تیز مجاز اسااااات .در ایااااان صور اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازماتی کارمند در مد مأموریت و
م جع پ داخت حقوق و فوقاااالعادههااااای وی حسب توافق دستگاههای ذی بط خواهد بود .این قبیل مأموریتها در مقاطع حداکث
یک ساله صور میگی د.
 -5انفصال موقت
ب اب ماده  124ق.ا.ک ،حالت اتف ال موقت وضع مستخدمی است که به موجاب حکاام قطعاای هیأ رسیدگی به تخلفا اداری
یا دادگاه کیف ی اصالتاً یا تبعاً ب ای مد معینی از اشتغال به خدمت ممنوع اسات .اصاوالً محکومیات بااه اتف ال موقت در هیأ
رسیدگی به تخلفا اداری به صور مجازا اصلی و در دادگاه کیف ی به صور مجازا تبعی است.
 -6انفصال دائﻢ
ب اب بند ر ماده  124ق.ا.ک ،حال اتف ال دائم وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی هیأ رسیدگی به تخلفا اداری یا
دادگاه کیف ی اصالتاً یا تبعاً ب ای همیشه از خدمت دولت مح وم است .محکومیت به اتف ال دائم از خدما دولتی از ط ف دادگاه
کیف ی ممکن است اصالتاً یا تبعاً باشد .ولای دادگاااه اداری فقط میتواتد اصالتاً مستخدم را از خدما دولتی منف ل کند .اتف ال
دائم شدیدت ین مجازا اداری اسات کاه در بناد ک مااده  9قاتون رسیدگی به تخلفا اداری پیشبینی شده است.
 -7اخراج
طبق بند ه ماده  121ق.م.خ.ک ،یکی از حالتهای استخدامی اخ اج کارمند به دلیل احکام قطعاااای م اجااااع قضااااایی و یااااا
هیا اأ ها اای رسیدگی به تخلفا اداری است .البته باید توجه داشت ،اخ اج فقط منج به منفک شدن مستخدم از دستگاه متبوع
میشود و وی میتواتد به خدمت سای دستگاههای دولتی درآید؛ ب خالف اتف ال دائم که مستخدم از خدمت در کلیه دستگاهها و
مﺆسسا دولتی مح وم میشود.
 -8استعفاء
طباااااااق بند و ماده  121ق.م.خ.ک ،اگ چه ابتکار استعفاء با مستخدم است ،اما تأثی حقوقی آن منوط به قبول استعفاء از ط ف
وزارتخاته یاااا مﺆسساااه متباااوع و یاااا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری میباشد .ضمن اینکه مستخدم میتواتد پیش از به
ج یان افتادن استعفاء ،آن را پس بگی د.
 -1بازخریدی

26

جزوه خالصه درس حقوق اداری و استخدامی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا نیمسال اول 99-00

مدرس :الیاسی

بازخ یدی طبق بند و ماده  121ق.م.خ.ک یکی از حاال استخدامی است .از تقطه تظ قاتوتی ،بازخ یدی وضاع کارمنادی اساات
کاه سابقه خدمت او از ط ف دولت خ یداری و از خدمت معاف میگ دد.
مطابق مق را ق.م.خ.ک ،کارمندان در موارد زی در حالت بازخ ید خدمت ق ار میگی تد:
تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اج ایی به بخش غی دولتی واگذار گ دد.
تتایج ارزیابی عملک د کارمند در سهسال متوالی یا چهارسال متناوب ،ضعیف باشد.
هیأ های رسیدگی به تخلفا اداری حکم به بازخ ید خدمت مستخدم صادر تمایند.
کارمندان تخ ی با تح یال داتشگاهی کارشناسی ارشد و باالت  ،در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت
داشته باشاند ،میتواتند تقاضای بازخ یدی تمایند.
عدم اشتغال در پایان مد آمادگی به خدمت ،در صورتی که کارمند ش ایط بازتشستگی را تداشته باشد.
-
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