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 چکیده

های کیفری است. با این حال، این مجازات و آثار آن، موضوع پژوهش مجازات زندان، مبانی   

گران قرار تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهشمی

دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک  نگرفته است.

شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و 

دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن 

ر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، عالوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب رابطه، موث

آنان را تحت  ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده

تحلیلی بین  -ای و شیوه توصیفیدهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانهتاثیر، قرار می

های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، گرایش

بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان 

به آثار محکومیت شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً 

اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته

اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته

های آنان دان شاغل و خانوادههای کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندادگاه

 مند شوند.توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهرهمی

 ، ایران، کارمند، حقوق استخدامیزندان: کلید واژگان
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The effects of imprisonment on the 

employment rights in Iran 

Javad Mahmoudi1*                                                                                                           

Nader Asadi Ojagh2**  

                                                            
Prison punishment, its principles and effects are the subject of 

criminal investigations. However, this punishment can have effects on 

the field of employment law that have not been well received by 

researchers. Is the right to employment and finally his entry into 

government service or not? And whether the punishment for that 

punishment during the employment relationship of an employee is 

effective in maintaining that relationship or not? Thus, in addition to 

the possibility of affecting those who volunteer for government service, 

the actual punishment affects many actual employees, their legal rights 

and benefits, and their families. In the present study, through the study 

of libraries and descriptive-analytical method between criminal and 

public law trends, the basics of imprisonment in criminal and 

administrative texts are examined and then its effects on employment 

law, including the rights of candidates to enter The service as well as 

the employed staff have been reviewed. In this regard, it has been found 

that general employment texts do not directly address the effects of 

imprisonment on employment rights, and in contrast, some specific 

employment texts, such as the laws and regulations of the armed forces, 

are more explicit. Senior managers and staff, judges of criminal courts, 

the general public volunteering for employment, as well as employees 

and their families can benefit from the findings of the present study. 
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 مقدمه

از میانه سده هیجدهم میالدی به بعد، رسماً وارد نظام کیفری کشورها شده  جازات زندانم  

شدید بدنی و تمهیدی برای تضمین حقوق فردی و  این ابزار جزایی، پاسخی به نفی کیفرهای 1است.

و از سوی  3ها و جایگزینی آن به جای کیفرهای شدید بدنیدر نتیجه تغییر نگرش 2کرامت انسانی

در ماده  با این حال، 4.شمرده شده استهای عمومی )آزادی تن( بر خالف حقوق فردی و آزادی دیگر

المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب میثاق بین 9ه ، ماد1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  9

، آن مجازات صرفاً در برخی 1950کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب  5و بند نخست ماده  1966

 اند.مجاز شمرده شده موارد معدود،

قوه  1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب نامه اجرایی سازمان زندانآیین 3ماده   

واحدی زیرمجموعه سازمان است که متهم یا محکوم »را این طور تعریف کرده که: « زندان»قضائیه، 

دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف به دستور مرجع قضایی یا قانونی صالحیت

 1ماده  3چنین بر اساس بند هم «.شودجا نگهداری میآن اصالح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در

محل نگهداری موقت متهم تحت قرار تأمین کیفری که با دستور کتبی »گاه: نامه، بازداشتآن آیین

                                                   
 64، شماره جایگاه جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری ایران )حال و آینده(خانی، حسن، تبار فیروز. حاجی1

 .68، ص 1387بهار 

، 1397، زمستان8یار، شماره ، فصلنامه حقوقی قانونهای جایگزین حبسبررسی کیفری مجازات. اجتنابی، مریم، 2

 .448ص 

مفهوم سلب آزادی و غیرکیفری و انواع آن از منظر کنوانسیون اروپایی ، . برغی، محمد مهدی و مهرا، نسرین3

 .9، ص 1398، بهار و تابستان 1پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره  حقوق بشر،

، بهار و 1شماره ، نظام حقوق حاکم  بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشرمهدی، . برغی، محمد4

 .26ص  ،1399تابستان 
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جا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان است و  دار به آنمقام قضایی یا قانونی صالحیت

بازداشت »برخی نویسندگان، «. باشدنیتی، انتظامی یا نظامی میهای عمومی، امشامل بازداشتگاه

 1اند.پذیر بودن متهم به ارتکاب جرم اداری یا غیراداری دانستهرا تضمینی برای دسترس« موقت

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح برای  11نیز به عنوان مجازاتی ویژه در ماده « حبس با خدمت»

بینی شده و ترتیبات اجرایی آن برابر دستورالعمل مربوطه تعیین شده شکارکنان نیروهای مسلح پی

  2است.

زندان بر حقوق استخدامی شهروندان، اعم از داوطلبان ورود به خدمت یا کارمندان شاغل از  آثار  

نماید؛ حیث مادی و معنوی بر خانواده تحت تکفل آنان، موضوع پژوهش حاضر را کاربردی و مبتالبه می

نظران را بر این واداشته بار این رویه نسبت به کارمندان دولت، برخی از صاحبطوری که آثار زیانبه 

 3بدانند. «نوعی سیاست کیفری شکست خورده»که این قبیل تمهیدات را 

غیبت عمدی یا ترک »های خارجی، بازداشت یا محکومیت کارمند به زندان به در برخی از پژوهش

کارفرما بایستی در صورت محکومیت کارمند خود به زندان، ماهیت جرم  که 4ده، تعبیر ش«ارادی کار

علیه، تاثیر غیبت وی بر کار و ارتکابی، مدت زمان محکومیت به زندان، ماهیت شغل کارمند محکوم

های ناشی از عدم حضور و اشتغال او را لحاظ کند. اقدام به اخراج آن کارمند در صورتی موجه خسارت

رم ارتکابی با کار وی، مرتبط باشد یا موسسه محل اشتغال او از رهگذر محکومیت او، است که ج

المدت، اخراج وی، عادالنه و کارفرما مجاز متحمل زیان شده باشد. در فرض محکومیت به زندان طویل

                                                   
، مجله نخبگان بازداشت موقت در سیاست کیفری ایرانفرد، محمدرضا، اسدی، راضیه و کرمی، عارف، . موسوی1

 .4، ص 1396، 3، شماره علوم و مهندسی

ای از شیوه»قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح:  11دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصرۀ ماده  1. طبق ماده 2

علیه به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت اجرای مجازات حبس است که به موجب آن، محکوم

 «. شودانجام خدمت مقرر در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده، نگهداری میکنند معرفی شده و پس از تعیین می

 .69 - 68خانی، همان، صص تبار فیروز. حاجی3

4. Handling an employee’s arrest or incarceration, Wolterskluwer.com/en/experts, 2021, p: 1 
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به اقدامات یا توسل  2برخی نیز، اقدام کارفرما به اعالم پایان قرارداد کار 1به فسخ قرارداد استخدام است.

انضباطیِ منجر به اخراج یا مجازاتی کمتر از آن علیه کارمند محکوم به مجازات زندان و یا تعقیب 

  3اند.های پیش روی کارفرما دانستهانضباطی وی با حفظ پست سازمانی تا زمان آزادی را به عنوان راه

زندان و حتی برائت وی،  گفته شده که از نظر رویه قضایی، در صورت محکومیت قطعی کارمند به

کارفرما به آسانی، حق اخراج وی به استناد عدم حضور در محل کار را ندارد و بهترین راه، به کارگیری 

های در برخی آرای صادره از دادگاه 4موقت کارمندی دیگر به جای کارمند محکوم به زندان است.

 7های بشریبر اساس منشور حقوق و آزادی 6: در کِبِک5کانادا نیز به این موضوع پرداخته شده است

یا کار بدون اخطار قبلی، اجازه یا دالیل منطقی، مقرر شده  8در خصوص سلب ارشدیت 2016مصوب 

تواند کارمند خود را به دلیل ارتکاب یک جرم کیفری غیرمرتبط با کار وی یا هیچ کس نمی»که: 

البته این « ا از به کارگیری وی، خودداری ورزد.کارمند معاف از مجازات را به هر نحو، اخراج کند ی

، خاطرنشان 9حمایت از کارمند، به نوعی محدود شده است؛ دادگاه عالی کانادا در دعوای ماکستیل

عدم حضور کارمند در محل کار خود به دلیل محکومیت به زندان، دلیل منطقی و موجهی »کرد که: 

                                                   
1. Can employer dismiss an employee because he/she is in prison? At: XpertHR: LexisNexis@Risk 

Sol ut i ons  Group, 2021, p.1 

2. Termination of employment contract 

3. Termination of employment due to custodial sentence, at: Davidsonmorris.com/termination of 

employment, 2021, p. 2 

4. Employees in prison: when may the employer dismiss?, 2009, 1 

5. At: http://langlois. Ca/incarceration- employees- overview- decisions- rendered-2016/ 

6. Quebec 

7. Charter of Human Rights and Freedom (CQLR,c.C-12) 

8. Seniority 

9. Maxteel case 

http://langlois/
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ا توجیه سازد؛ مشروط به آن که عدم دسترسی کارمند به تواند اخراج او ربرای غیبت او نیست و می

 1«محل کار خود، دلیل واقعی صدور تصمیم به اخراج او از سوی کارفرما باشد.

در دعوایی دیگر، کارفرما پس از محکومیت کارمند به تحمل زندان به استناد عدم دسترسی به 

ستخدام وی در اسناد سجل کیفری، به تر از همه، کشف سوابق کیفری مربوط به پیش از اوی و مهم

 2-18از آن جا که ماده »اخراج او، مبادرت کرد. مرجع حل اختالف روابط استخدامی، اعالم کرد که: 

های بشری کِبِک، اعمال تبعیض بر اساس سوابق کیفری را ممنوع کرده، شیوه منشور حقوق و آزادی

بوزه را نقض و به کارفرما دستور بازگشت به کار اخراج آن کارمند، نادرست است و نهایتاً تصمیم مر

 2«آن کارمند را صادر کرد.

در یک دعوا نیز، دادگاه عالی، رای مرجع حل اختالف روابط استخدامی، مبنی بر به چالش 

کشانیدن حق کارفرما به اخراج یک کارمند به استناد عدم حضور در محل کار به مدت طوالنی را 

 3تصدیق کرد.

 هکشود تحلیلی به این پرسش بنیادین، پاسخ داده می –پیش رو با روش توصیفی در پژوهش 

 و نیز حقوق داوطلبان ورود به خدمت محکومیت به مجازات زندان چه آثاری بر حق استخدام

یست؟ یادآوری گذار و مقررات اجرایی در این باره چهای قانوناستخدامی کارمندان دولت دارد؟ پاسخ

انند مکارکنان مشمول قواعد استخدامی ویژه،  کارمندان عام وپژوهش، همه  اینشود که در می

ولتی در های دوزارت اطالعات و اعضای هیات علمی دانشگاهکارکنان نیروهای مسلح، قضات،  اعضای

 . روندبه شمار می« کارمند»زمره مصادیق مفهوم 

عام درباره برخی از آثار زندان بر فرضیه پژوهش، آن است که در برابر سکوت متون استخدامی   

اند و از حقوق استخدامی کارمندان، متون استخدامی ویژه یا متون کیفری، صراحت بیشتری داشته

ی پژوهش با وجود تمرکز به تواند راهگشا باشد. از حیث پیشینهاین رو، استناد به متون اخیر می

                                                   
1. Qebec Commission des droits de la parsonne et des driot de la Maaksteel Qebec. Inc., [2003] 

3SCR, 228 

2. Syndicate des cols bleus de Gatineu- CSN V. Ville de Gatineau, 2016, QCTA 32. 

3. Syndicat Canadian de la function publique, section locate 1299 V. Me Pierre- Georges Roy et 

ville de Chateauguay, 2016, QCCS 714. 
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به عنوان موضوعی بین گرایشی  -حاضر به موضوع پژوهش  های حقوقیحقوق استخدامی در نوشته

 چندان توجهی نشده است.  -در حقوق عمومی و حقوق کیفری

 

 گفتار نخست. مبانی قانونی محکومیت به مجازات زندان

 است: پذیرصورتمحکومیت به مجازات زندان در پرتو متون حقوقی مختلفی، 

 بند نخست. متون کیفری

و امروزه در  1این مجازات در متون فقهی به دو دسته )حبس ابد و حبس موقت(، تقسیم شده  

به کارگیری آن را به  پیشینه شود و برخی از نویسندگان نیزقوانین کیفری بیشتر کشورها، دیده می

رهای شمار، آن را جایگزینی مناسب برای کیفهای بیو با وجود کاستی 2دو سده گذشته، نسبت داده

مند با بر این اساس، ضمانت اجرایی مزبور برای اولین بار و به طور قاعده 3اند.شدید بدنی دانسته

و  2خورشیدی، وارد نظام حقوقی ایران شد و در مواد  1295در سال « قانون جزای عرفی»تصویب 

  4آن قانون، مورد شناسایی، قرار گرفت. 4

قانون مجازات » 9ماده  4و  3، 2لب آزادی مجرم در بندهای آن مجازات به مثابه ابزار تحدید یا س 

حبس موقت با اعمال »، «حبس مؤبد با اعمال شاقه» گانهبا ترتیباتی سه 1304مصوب « عمومی

                                                   
 .80، ص 54و  53، نشریه گروه تحقیقاتی، شماره تحقیقی در مبانی فقهی حبس(، 1371. جابری عربلو، محسن )1

، نشریه گیری حقوق کیفری ایرانو نقش آن در شکل قانون جزای عرفیزاده، ایرج، پور، مهدی و خلیل. صبوری2

 .242، ص 1397، 24پژوهش حقوق کیفری، شماره 

های جایگزین بررسی و تحلیل کیفرشناختی مجازاتسعید، رحمان و حیدری، مسعود و مالمیر، محمود، . بن3

 .287، ص1399، 48، فصلنامه علمی تحقیقات حقوقی آزاد، شماره حبس

، نشریه گیری حقوق کیفری ایرانقانون جزای عرفی و نقش آن در شکلزاده، ایرج، هدی و خلیلپور، م. صبوری4

 .244، ص 1397، 24پژوهش حقوق کیفری، شماره 
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گذار با طرح گذار، قرار گرفته بود. در گامی دیگر، قانون، مورد توجه قانون«حبس مجرد»و « شاقه

 که از حجم و گستره کوشیده 1392ن مجازات اسالمی مصوب های جایگزین حبس در قانومجازات

چنان بر تارک نظام قانونی با این حال در این قانون نیز، زندان هم 1های سالب آزادی بکاهد.مجازات

درباره مستخدمان « محرومیت اجتماعی»گذار در کاربرد مجازات اما قانون 2کند.ایرانی، خودنمایی می

انفصال »های تکمیلی یا تبعی، ضمانت اجرایی به عنوان کیفر اصلی یا مجازاتهای حکومتی هدستگا

 3ای برای متنبه شدن آنان برگزیده است.را به مثابه شیوه« از خدمت

اما در نیروهای مسلح، شیوه متفاوتی به کار گرفته شد؛ در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 

نیروها،  مان است و عالوه بر آن در متون استخدامی آنتحمل زندان، مجازات اصلی مجر 1382مصوب 

 به عنوان یکی از حاالت استخدامی، مورد توجه قرار گرفته است. 4«بازداشت»

 بند دوم. متون اداری

، قرار بگیرند. اما این 5های مضاعفکیفری، اشخاص نباید در معرض مجازات اصول بر اساس  

تواند از می انضباطی، جایگاه چندانی ندارد؛ زیرا قصور یا تقصیر کارمند، متون اداری وبرداشت در 

 صبغه بنابراین، یک تخلف صرِف اداری، 6قابل تعقیب و بازخواست باشد. اداری، حیث جزایی و نیز

قانون رسیدگی به تخلفات اداری:  19تواند داشته باشد. برای نمونه بر اساس ماده کیفری نیز می

                                                   

 به این امر، اختصاص یافته است. 87تا ماده  64از ماده  1392. فصل نهم قانون مجازات اسالمی مصوب 1

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت »دارد: می این قانون، مقرر 24. برای نمونه، ماده 2

دهد و در صور تکرار بقیه مدت سوم افزایش می ننمایند ... برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک

 «.کندمحکومیت را به حبس ... تبدیل می

 .1392می مصوب قانون مجازات اسال 26ماده  1. موضوع تبصره 3

قانون سپاه به  97ماده « ط»قانون استخدام نیروی انتظامی و بند  120ماده « ز»قانون ارتش، بند  88. بند )ط( ماده 4

 همین امر، اختصاص یافته است. 

5. Double punishment 

 . 223، ص 1395، تهران: انتشارات سمت، ایران، چاپ بیستم، حقوق اداری. موتمنی، منوچهر، 6
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ت رسیدگی ئهی ،داشته باشد کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز هرگاه تخلف»

صادر نماید و  را و رأی قانونی این قانون به تخلف رسیدگی مکلف است مطابق ،به تخلفات اداری

 ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع، مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح

 «. ... های اداری نخواهد بودمانع اجرای مجازات ،یقضای

ارکنان کهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات قانون تشکیل هیأت 23عالوه بر آن، ماده 

ظر قرار ننیز احتمال وجود ماهیت مجرمانه تخلفات انضباطی را نیز مد  1395نیروهای مسلح مصوب 

را در صورت  رأی قطعی این تخلفات را مکلف کرده که پروندههای انضباطی صادر کننده داده و هیئت

یی صالحه، ربط به مراجع قضادارا بودن وصف مجرمانه برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذی

 ارسال کنند. 

ها و مؤسسات آموزش قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه 13چنین بر اساس ماده هم

هرگاه تخلف عضو هیأت علمی، عنوان یکی از جرایم مندرج : »1364مصوب  عالی و تحقیقاتی کشور

در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی مکلف است پرونده 

امر را به مرجع قضایی، ارسال دارد. حکم مرجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت 

است ولی رسیدگی در مراجع قضایی، مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود. لیکن االتباع انتظامی، الزم

اثبات »آن قانون نیز:  7بر اساس تبصره ماده « سازد.تا صدور رأی مرجع قضایی، آن را متوقف می

گیرد و قضایی صورت می در مرجع صالح 16و  14و  13و  10تخلفات و جرائم مذکور در بندهای 

 1«آیدمی رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در مدتعضو هیأت علمی در 

از جمله  هاییتواند به مجازاتیک کارمند در فرض تعقیب کیفری به تبع ارتکاب تخلف اداری می

 زندان نیز محکوم شود. 

                                                   
عضویت ، وجوه دولتی از بین بردن و اخفای غیر مجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و. به ترتیب، شامل: 1

عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و  و ه و ساواک منحله و تشکیالت فراماسونری و مشابه آندر یکی از فرق ضالّ

 .های غیرقانونیهگرو های الحادی یا محارب یا احزاب وگروه



  52 
 

 

 گفتار دوم. آثار محکومیت به زندان بر حق داوطلبان بر استخدام

 مادی هایزمینه ، در تمامهمه برای عادالنه و ایجاد امکاناتناروا  رفع تبعیضات» قانون اساسی،  

دولت دانسته است. لذا  ملت و تعهدات از حقوقرا  2«حق برخورداری از حقوق مساوی»و  1«و معنوی

نداشتن »در برابر، های اجرایی یکی از آن مصادیق محسوب شده و حق شهروندان در ورود به دستگاه

مقررات  در همه در زمرۀ قیود و موانع قانونی آن حق است و این قید تقریباً 3«محکومیت کیفری

در قانون شرایط البته به طور استثنایی مورد توجه قرار گرفته است. های دولتی، استخدامی دستگاه

بر این اساس، سالمت  .است چنین قیدی مقرر نشده که قابل تامل 1360انتخاب قضات مصوب 

های دولتی از اهمیت برخوردار بوده و ورود به خدمت آنان، بدون طی در دستگاه داوطلبان استخدام

نداشتن سابقه محکومیت جزایی »پذیر نیست. از این رو، شرط مراحل گزینش و احراز صالحیت، امکان

به ، مانند نداشتن پیشینه محکومیت به زندان، یکی از ارکان احراز صالحیت داوطلب است و «موثر

 شده است.  ه خدمت پذیرفته شدن شهروندان دانستهاین قید یکی از شرایط اصلی ب فته،شرح پیشگ

به مباحث مربوط به این بخش را در قوانین عام « موثر»افزودن قید  از دیدگاه برخی نویسندگان، 

ورود گذار در باره نحوه اما قانون 4.گذار استو خاص کیفری و اداری را از جمله اقدامات مثبت قانون

یک  ؛ به طوری که در هیچکامالً متفاوتی در پیش گرفته ، رویکردیت در نیروهای مسلحداوطلبان عضو

                                                   
 . بند نهم اصل سوم قانون اساسی 1

 . اصل نوزدهم همان.2

قانون  2قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بند )پ( ماده  42قانون استخدام کشوری ، ماده   14. این قید در ماده 3

قانون  16انتظامی، ماده قانون استخدام نیروی  16مقررات استخدام شرکت های دولتی، ماده  6استخدام کشوری، ماده 

ها و موسسات هنامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاآیین 4قانون استخدام وزارت اطالعات، ماده  8سپاه، ماده 

 13ماده  7قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و باالخره در بند  2آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ، ماده 

 زینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات، مقرر شده است.نامه نحوه جذب، گآیین

نامه ، پژوهشنقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری. رستمی، ولی، 4

 .25، ص 1389، 2های علوم انسانی، شماره انتقادی متون و برنامه
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ان، استفاده نشده داوطلبکیفری  برای پیشینه« موثر»از مقررات مربوط به شرایط استخدام، از قید 

روزآمدترین متن  مثابه به –قانون استخدام نیروی انتظامی  16ماده « ز»است. به عنوان نمونه، در بند 

ۀ کیفری را شرط ن، نداشتن سوء پیشی«موثر»گذار بدون تصریح به قید قانون -در این حوزه قانونی

که وجود زندان یا  ورود داوطلبان خدمت در این سازمان، مفروض داشته است؛ به عبارتی، همین

شود، بدون توجه به موثر بودن بازداشت در پیشینه کیفری فرد داوطلب خدمت در این سازمان، معلوم 

شود. در سپاه پاسداران هم تقریباً از همین یا نبودن آن، وی از استخدام در نیروی انتظامی، محروم می

قانون مقررات استخدامی آن نیرو، بدون  16ماده « ی»رویه، پیروی شده است. به طوری که در بند 

را مالک عضویت در آن نهاد « عدم سوء سابقهداشتن حُسن شهرت و »، «موثر»اشاره به قید و شرط 

در این  -داردبیشتری  پیشنینهکه نسبت به هر دو قانون،  -نظامی دانسته است. اما در قانون ارتش

ضرورت احراز سوء  هکه صراحتی دربار بدون این حه بیشتری رفتار شده؛ به طوری کهباره با مسام

عدم محکومیت به محرومیت از خدمات »صرفاً به  عضویت، وجود داشته باشد، داوطلبانپیشینه 

 ، اکتفا شده است.1«دولتی

 های مؤثر جزاییبند اول. در پرتو قانون تعریف محکومیت

های کومیتمراد از مح: »9/7/1366 مؤثر در قوانین جزایی هایقانون تعریف محکومیتبر اساس 

 :عبارت است از ،اسالمیشورای  مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس

 .«...  ات حبس از یک سال به باال در جرائم عمدیاالجرا به مجازحکومیت الزمم -ج ... 

 خاطرنشان شود که: در این باره باید

                                                   

 ارتش جمهوری اسالمی.قانون  29ماده « ه». موضوع بند 1
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در نتیجه  محکومیت به زندان برای مدت زمان کمتر از یک سال، مجازات موثر کیفری نیست و     

در جرایم » قانونیِ  نفع به شمار آید. عالوه بر آن، قیدص ذیتواند مانعی فراروی استخدام شخنمی

یش از یک ومیت بسازد که حتی محک، این معنا را به عنوان مفهوم مخالف به ذهن، متبادر می«عمدی

، ینی نیست. همچنعمدی، مبنایی برای احتساب به عنوان محکومیت موثر کیفرسال در جرایم غیر

ت؛ از این دگاه کیفری، مالک ممنوعیت شهروند از ورود به خدمت استنها مجازات قطعی صادره از دا

رود ار نمیهای انضباطی، انتظامی، صنفی یا اداری، مصداق محکومیت کیفری موثر به شمرو، مجازات

باال  مگر آن که در راستای تعقیب کیفری تخلف اداری یا صنفی مربوطه، دادگاه کیفری به شرح

 باشد.  ، مقرر کردهزندان مجازات

  1392بند دوم. در پرتو قانون مجازات اسالمی 

، سیاست نوینی در این 1های مؤثر جزاییقانون با اعالم نسخ صریح قانون تعریف محکومیتآن   

ناظر به محرومیت برخی از محکومان در زمان ورود به خدمت دولتی یا  تواندمی باره، پیش گرفته که

محکومیت قطعی کیفری در جرائم »آن قانون:  26ماده « چ»مطابق بند . آنان باشد در زمان اشتغال

 کند: عمدی، ... محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی، محروم می

های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم محکومیت به مجازات هفت سال در -الف

 اصلی

اص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش ال در محکومیت به قطع عضو، قصسه س -ب 

 از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

حکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دو سال در م -ج

 «دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

                                                   

 همان قانون. 728. موضوع ماده 1



 55  دو فصلنامه جستارهای نوین حقوق اداری    

          1400ییز و زمستان،پا 2سال اول، شماره                                                          

 

 

 

، از استخدام و داشته باشند -یت به زندانمانند محکوم -ی مؤثراز این رو، کسانی که پیشنه کیفر

رود آنان به های حکومتی، محروم شده و تا رفع آثار کیفری آن، امکان وهاشتغال به کار در دستگا

ی موثر های جزایپذیر نیست. بر همین اساس از جمله مصادیق محکومیتهای اجرایی، امکاندستگا

باشند. می 5و حبس درجه  4هایی مانند حبس ابد، حبس درجه فته، مجازاتگقانون پیش 25در ماده 

از حقوق « مجازات تبعی»به عنوان  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25کسانی که به استناد ماده 

ال در کلیه استخدام و یا اشتغ»همان قانون از  26ماده « چ»شوند، برابر بند اجتماعی، محروم می

دا و سیمای ها، صهای وابسته به آنها و شرکتگانه و سازمانکومتی اعم از قوای سههای حدستگاه

سسات ها و مؤجمهوری اسالمی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری

طبق « هانهای مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آمأمور به خدمات عمومی و دستگاه

 شوند.های مقرر شده در قانون، محروم میمدت

 گفتار سوم: اثر محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی کارمندان 

 شماریم:در زیر، آثار محکومیت به زندان را در متون حقوقی جاری برمی

 

 بند اول. آثار محکومیت در متون کیفری

صریحاً نسخ شده، به  1366، عالوه بر آن که از سال «تعریف محکومیت کیفری موثر»قانون   

طور ویژه برای ساماندهی حوزه گزینش و جذب داوطلبان استخدام در دولت به تصویب رسیده بود و 

به تعبیری دیگر، یک متن پیشااستخدامی و منصرف از ترتیبات حالت اشتغال کارمندان دولت بود. 

ای پاسخ به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی یک کارمند، با تصویب قانون مجازات بر

خود، صدور  23بایستی به قانون اخیر، استناد کرد. این قانون در بندهای پ و ت ماده  1392اسالمی 

را « یانفصال از خدمات دولتی و عموم» و «منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین»های مجازات

حد، قصاص یا مجازات تعزیری از »در مورد اشخاص محکوم به « های تکمیلیمجازات»به عنوان 
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های زندان، شامل در زمره اختیارات دادرسان دانسته است که مجازات« درجه شش تا درجه یک

حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج » 2، «حبس بیش از بیست و پنج سال» 1های درجات مجازات

حبس بیش از » 5، «حبس بیش از پنج تا ده سال» 4، «حبس بیش از ده تا پانزده سال» 3، «سال

و « حبس از نود و یک روز تا شش ماه» 7، «حبس بیش از شش ماه تا دو سال» 6، «دو تا پنج سال

   1شود.می« حبس تا سه ماه» 8

ز اجرائم عمدی، پس محکومیت قطعی کیفری در » آن قانون: 25عالوه بر آن بر اساس ماده 

ماعی به اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجت

 :کندمحروم می ،عنوان مجازات تبعی

های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای ر محکومیت به مجازاتهفت سال د -الف

 حکم اصلی

و، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش ومیت به قطع عضسه سال در محک -ب 

 .علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهاراز نصف دیه مجنیٌ

حکومیت به شالق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده دو سال در م -پ 

 «.نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

استخدام و یا اشتغال در کلیه »یکی از مصادیق حقوق اجتماعی:  همان قانون، 26حسب ماده 

و دولتی است. تبصره آن ماده، به طور ویژه به نحوه اجرای مجازات محرومیت های حکومتی دستگاه

های حکومتی در صورت محرومیت مستخدمان دستگاه»پردازد: از حقوق اجتماعی کارمندان دولت می

نوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در از حقوق اجتماعی، خواه به ع

آن ماده نیز، آثار  2به تصریح تبصره « شوندمنفصل می ،مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت

های حکومتی و دولتی به های استخدامی دستگاهاز جمله محرومیت -محرومیت از حقوق اجتماعی

                                                   
 1392قانون مجازات اسالمی  19. موضوع ماده 1
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 25پس از انقضای مواعد مقرر در ماده  -1ز موضوع این پژوهش استجز در سه موردِ ویژه که خارج ا

شودپیشگفته، زایل و به نوعی از کارمند مربوطه، اعاده حیثیت می

 بند دوم. آثار محکومیت در متون استخدامی

 باید دید که آثار آن محکومیت در متون استخدامی چیست؟

ر حال دین رو ناظر به عموم کارمندان است. از ا ،قانون م.خ.ک، آن قانون 117بر اساس ماده 

عنی ی -سکوت بایستی به قانون عام پیشین در مواردتنها ترین متن استخدامی است و عام حاضر،

مگر آن که حسب استثنائات مندرج در آن ماده، کارمند مربوطه،  استناد کرد؛ -قانون استخدام کشوری

 تابع مقررات استخدامی ویژه باشد.

 در متون استخدامی عام آثار محکومیت -2-1

 الف. آثار مربوط به ارزیابی عدم حضور در محل کار 

اند. پرداختهنمتون استخدامی عام، تصریحاً به آثار مجازات زندان بر حقوق استخدامی کارمندان   

پرداخته که از ضوع ای به طور غیر مستقیم به موگذار به استناد مفاهیم و عناوین ویژهدر برابر، قانون

توان بهره ها برای بیان پاسخ به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی کارمند میاطالق آن

ت تعلیق، آمادگی به خدمت، انفصال از خدم»های استخدامی مانند جست؛ توضیح آن که حالت

قانون  120ه ر، مادقانون ا.ک، بیان شده بود. از سوی دیگ 124)موقت و دائم( و غیبت موجه در ماده 

اید در زمره بها را م.خ.ک، آن حاالت استخدامی )به جز غیبت موجه( را عیناً تکرار کرده که همه آن

 رمند دانست.گذار به اثر مجازات زندان بر حقوق استخدامی کاهای غیرمستقیم و تلویحی قانونپاسخ

 ب. آثار مربوط به آثار زندان بر ارتقای رتبه کارمند

                                                   
داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی  -الف. 1

أت دولت و تصدی معاونت رئیس عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هی -شهر و روستا ب

 تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری -جمهور پ
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ای باالتر بر هقانون م.خ.ک، الزمۀ ارتقاء کارمند به رتبه 65ماده  1دیگر، برابر تبصره  از سوی

م خدمات ها، انجاابتکار و خالقیت، میزان افزایش مهارت»اساس ارزیابی و احراز مواردی مانند 

د، ون تردیپذیر است که بد، امکان«های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوعبرجسته، طی دوره

ت که تحقق این شرایط، منوط به حضور مستمر کارمند در محل خدمت است. از این رو، بدیهی اس

رایط، حداقل کارمند در بازداشتی یا در حین تحمل مجازات زندان است، قاعدتاً قادر به انجام آن ش

های تچنین، این احتمال وجود دارد که کارمند مربوطه به علدر طول دوره محکومیت نیست. هم

و اختیار  قانون استخدام ا.ک، خارج از حدود قدرت 124ماده « ژ»مختلفی از جمله به استناد بند 

ود، محروم شود. خخود، زندانی و یا بازداشت شده باشد و از این رو، از ارتقاء به موقع رتبه یا گروه 

ند به طور غیر ن چه کارمقانون رسیدگی به تخلفات اداری، چنا 8ماده  29عالوه بر آن، به استناد بند 

ما امتصور است.  قانونی در اداره حضور پیدا نکند، احتمال محرومیت از ارتقاء رتبه یا گروه برای وی،

راحتی وجود صنظر از آن فروض، در حوزۀ قوانین و مقررات استخدامی و اداری عام در این باره، صرف

 ندارد.

 دانضعیت دریافت حقوق در دوره محکومیت به زنو -ج

 زندانی بودن یک کارمند، سرنوشت حقوق و مزایای او چگونه است؟ دوره باید دید در

 رار رابطه استخدامیدر فرض استم -1

کارمند با صدور حکم استخدامی خود از حیث دریافت حقوق و مزایای مربوط به شغل مربوطه،  

در برابر، در صورتی که وی به خاطر محکومیت به زندان در محل خدمت،  1یابد.استحقاق قانونی می

قانون  8ماده  29حاضر نشود، در صورت غیرموجه بودن مدت عدم حضور وی در اداره بر اساس بند 

، محسوب شده و در این صورت از حقوق و مزایای «غیرموجه»رسیدگی به تخلفات اداری، غیبت وی، 

محروم خواهد شد. عالوه بر آن، در صورت ارائه حکم قطعی برائت به استناد معین شده برای آن مدت، 

، تبدیل شده و «غیبت موجه»ق. ا.ک، مدت ایام زندان و بازداشت وی به حالت  124ماده « ژ»بند 

                                                   
، تهران: بنیاد حقوقی میزان، جلد اول، چاپ بیست و چهارم، حقوق اداریسنگری، کورش، مامی، محمد و استوار. ا1

 .240، ص 1398
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حقوقی  از این رو، استحقاق دریافت همه حقوق و مزایای مکتسبه را خواهد داشت. البته، برابر نظر

پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازای انجام کار : »1هیئت عالی نظارت 2/12/60-5577/7شماره 

باشد. بنابراین عدم حضورکارمندی که یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می

پرداخت تمام یا قسمتی  و گرددخدمت حاضر نشده، غیبت محسوب میدر محل بازداشت است و  در

در این نظریه، هیئت نظارت به جنبۀ موجه غیبت، توجهی « .مجوز قانونی ندارد ،از حقوق به وی

مرخصی »نداشته و با برداشتی مضیّق از حاالت استخدامی، صرفاً کارمند غایب در حاالت استخدامی 

را مستحق دریافت حقوق و مزایا دانسته است. از این رو، « مأموریت»و « معذوریت»، «استحقاقی

نفع و جلوگیری از تضییع حقوق خانواده در راستای تضمین حقوق و منافع کارمند ذینظریه مزبور 

 شود.تحت تکفل وی، ارزیابی نمی

 دفتر هماهنگی 27/11/87- 14775/160به استناد بخشنامه شماره  در یک برداشت متفاوت، 

تصور ها سه حالت در خصوص غیبت آن گیرند،قرار می ،بازداشتدر وضعیت افرادی که  :2هاهیأت

 ت:اس شده

صادر  ،تعقیب قرار منعها در مورد آنتبرئه یا  ،آزاد ،یأبدون ر، افرادی که پس از بازداشت( 1» 

اخت پرد ،صورت در این شود ومحسوب می ،، غیبت موجه.ا.کق 124ماده « ژ» شود که برابر بند

 .شودمیلحاظ  ،وات خدمتبالاشکال و جزء سن ،حقوق و مزایای این ایام

 ،ئهصادر شود که تبر ،قرار موقوفی تعقیب ،پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی( 2 

تلقی  ،موجهبوده، غیبت وی غیر مستند به فعل مجرمانه کارمند، چون بازداشت متهم؛ گرددتلقی نمی

 .و مستحق مجازات اداری است

                                                   

 1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری  22. موضوع ماده 1

 نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریآیین 35موضوع تبصرۀ ماده  .2
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نسبت کر قانون صدرالذ 124ماده  «ذ»محکوم به حبس گردیده که برابر بند  ،پس از بازداشت( 3 

ل اتهام وی البته نسبت به اص. ت نیستأاقدام و نیاز به رسیدگی در هی ،به صدور حکم انفصال موقت

یداست، پآن طور که « .رسیدگی کند تواندت میأهی، مصادیق تخلفات اداری باشد صورتی که از در

ان مجوز ر، صرفاً حاالت استخدامی مرخصی استحقاقی، معذوریت و مأموریت به عنودر بخشنامه اخی

ور قرار منع ، در صورت صدپرداخت حقوق و مزایا به کارمند، محسوب نشده بلکه هر کارمند بازداشتی

می تعقیب، تحت شرایطی، غیبت وی، موجه محسوب و آثار ایام غیبت موجه برای وضعیت استخدا

ن در راستای تواخواهد شد. لذا رویکرد اتخاذ شده در بخشنامه مذکور را تا حدودی میفرما وی، حکم

د این، خالء توان به حساب آورد. اما با وجوحفظ و تضمین حقوق استخدامی کارمند و خانواده وی می

تضییع  قانونی و فقدان ترتیبات شفاف، حقوق مکتسبۀ کارمند و افراد تحت تکفل وی را در معرض

برای حمایت از  بینی الزامات قانونی شفاف در این حوزه، گامی اساسیر داده است. از این رو، پیشقرا

 حقوق کارمندان است.

 در فرض بازخریدی -2

های اجرایی است. هرچند بازخریدی، شیوه پایان خدمت زود هنگام کارمندان دولت در دستگاه  

قانون ارتش(، بازخریدی به دو وجه ارادی و  114در برخی از قوانین استخدامی کشور )همچون ماده 

گذار در به کارگیری این راهکار برای پایان خدمت کارمند، غیر ارادی نمایان شده است. لذا معیار قانون

چندان مطلوب خدمتی وی در قانون مدیریت و سایر قوانین استخدامی مالک عمل قرار دادن سوابق نه

گذار قرار گرفته، اما ی در متون استخدامی مختلف، مورد توجه قانونبا آن که ترتیب بازخرید 1است.

با این حال، پایان خدمت کارمند زندانی در قالب بازخریدی، مسکوت گذاشته شده است. بنابراین، 

چنانچه کارمند زندانی نتواند موجه بودن ایام عدم حضورش در دستگاه اجرایی ذیربط را به اثبات 

دور ار انتظار نخواهد بود که در صورت عدم اخراج او، بازخرید کردن وی در  برساند، این احتمال

دستور کار، قرار گیرد؛ زیرا بازخریدی عموماً طریقی برای جریمه و تنبیه کارمندانی است که در طول 

                                                   
گذار، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مورد تاکید قانون« 9»قانون م.خ.ک و در بند  48. این رویه در قسمت دوم ماده 1

 قرار گرفته است. 
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خدمت از وضعیت مطلوب انضباطی برخوردار نبوده و در صورت عدم محکومیت به مجازات اداری 

های دولتی پایان داده با همین تمهید قانونی به خدمت آنان در سازمان« اخراج»یا  «انفصال دائم»

 شود. می

 انفصال دائم در فرض اخراج و  -3

اند های دیگری از قطع رابطه استخدامی و شدیدترین مجازات اداریاخراج و انفصال دائم، شیوه

مطلوب خدمتی برخوردار نیستند. بر  توان نسبت به مستخدمانی اِعمال کرد که از کارنامۀکه می

ها قانون رسیدگی به تخلفات اداری به همین مجازات 9ماده « ک»و « ی»همین اساس، بندهای 

قانون م.خ.ک و متون خاص  48ق.ا.ک و ماده  124اختصاص یافته است. عالوه بر آن در ماده 

ر قانون مجازات جرایم نیروهای اند. دنیز مفاهیم یاد شده، مورد شناسایی قرار گرفته 1استخدامی

گذار نسبت به اعضای در حال تحمل مجازات حبس تقریباً شفاف عمل کرده است. بر مسلح، قانون

در صورتی که عضو ثابت نیروهای مسلح به »آن قانون:  12همین اساس، مطابق بند نخست ماده 

متون استخدامی «. شوند.یسال زندان، محکوم شوند از خدمت، اخراج م 5حبس غیرتعلیقی بیش از 

ابزارها نیز برای پایان دادن به خدمت مستخدمان دولت، مانند موارد  قبیل درباره به کارگیری این

مقرر در بندهای پیشین، ساکت است و ناگزیر در این حاالت هم بایستی با رجوع به حالت غیبت 

، آن طور که اشاره شد، تصمیم به اخراج موجه به خدمت کارمندان زندانی، پایان داد. البتهموجه یا غیر

ها در بحث پایان خدمت مستخدمان دولت است و با توجه به یا انفصال دائم از شدیدترین مجازات

 نفع، باال است. ها، احتمال تضییع حقوق کارمند ذیفقدان قوانین صریح و شفاف در این حوزه

 

                                                   
 116در قوانین نیروهای مسلح صرفًا در قانون استخدامی نیروی انتظامی )در بند الف ماده . مجازات انفصال از خدمت 1

  بینی شده است.این قانون(، پیش
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 در فرض بازنشستگی -4

شده که به خاطر کهولت  پایان دادن به خدمت مستخدمانی دانستهای برای بازنشستگی، شیوه  

 1های محوله در پست سازمانی خود را ندارند.سنی، دیگر توان الزم را برای اعمال وظایف و مسئولیت

بر همین اساس، این احتمال وجود دارد که کارمند محکوم به زندان در طول اجرای آن مجازات به 

های حمایتی از خانواده تحت تکفل وی، بینی حداقلاین وضعیت، پیش سن بازنشستگی برسد. در

رود اما در این باره، سکوت قانونی، وجود دارد. خاطرنشان گذار میکمترین انتظاری است که از قانون

اما بازنشستگی کارمندان  2سازد که بازنشستگی در قانون م.خ.ک در وجوه متعددی به کار رفتهمی

های اجرایی، ناگزیر از تعمیم قواعد عام بازنشستگی نسبت به غفلت واقع شده و دستگاهزندانی، مورد 

گذار صرفًا سن کارمند را مالک بازنشستگی این دسته از کارمندان هستند. برای نمونه، در آنجا قانون

تعمیم در نتیجتاً، آن حکم قانونی از حیث نظری به کارمند زندانی، قابل  3کارمند قرار داده است.

 است.

 قوق خانواده تحت تکفل کارمند محکوم به زندانح -د

هر چند حقوق و مزایای کارمند و خانواده او، جزو حقوق مکتسبه محسوب شده و به حکم   

شود و تنها هدف قانون، تعیین شده است، اما ارزش خدمات آن کارمند با معیار دستمزد سنجیده نمی

لی و رفع نیازهای مستخدم و اشخاص تحت تکفل وی در طول اصلی آن، تأمین نسبی استقالل ما

(، قرار زنداناما گاهی مستخدم دولت در حاالت و شرایط خاصی )تحمل  4یک ماه آتی، اعالم شده

                                                   

 .190، ص 1395، تهران: سمت، ایران، چاپ بیستم، حقوق اداریموتمنی، منوچهر، . 1

کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق نامه بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت پایان. انتظار، ابراهیم، 2

 .32، ص 1394، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، ایران

 های آن.ق.م.خ.ک و تبصره 103ماده « ب»ق.ا.ک و بند  74. موضوع ماده 3

 ، تهران:  بنیاد حقوقی میزان، جلد اول، چاپ بیست وحقوق اداری. امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، 4

 .240-241،  1398چهارم،
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اش، قانوناً گیرد که حتی امکان پرداخت حداقل حقوق و مزایای تعیین شده به او و خانوادهمی

 ،الشعاع این وضعیتتحت تکفل وی را به طور جدی، تحت غیرممکن شده و زندگی روزمره خانواده

ها ناسازگار است. با این گذار با اصل فردی بودن جرایم و مجازاتدهد. لذا این رویکرد قانونقرار می

های رسیدگی به تخلفات اداری حال در مورد کارمندانی که با حکم مراجع قضایی و یا با رأی هیئت

قانون  11شوند، تحت شرایط مقرر در ماده دائم از خدمات دولتی، محکوم میبه اخراج یا به انفصال 

رسیدگی به تخلفات اداری برای امرار معاش خانواده آنان، مقرری ماهانه در نظر گرفته شده است. 

گذار، ترتیباتی را نیز برای خانواده تحت تکفل آن دسته از کارمندانی که به بهتر آن است که قانون

از حالت اشتغال و قرار گرفتن در حالت زندان یا بازداشت از حقوق و مزایای حداقلی نیز،  علت خروج

های نامه هیئتآیین 43ماده  2گرفت. البته تبصره شوند، مقرری ماهیانه در نظر میمحروم می

رسیدگی به تخلفات اداری، مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفۀ در مورد وراث مستخدم را در 

رد افراد خانواده کارمند منفصل از خدمت نیز تسری داده است که این روند را بایستی جزو اقدامات مو

نامه و گامی موثر برای احقاق حقوق کارکنان در وضعیت زندان و تضمین حداقلی مثبت در این آیین

 معیشت خانواده تحت تکفل وی دانست.

بینی نشده و گذار، پیشاصی از سوی قانونعالوه بر آن در صورت فوت کارمند زندانی، حکم خ 

های اجرایی در این مواقع نیز مجبورند با استفاده از فروض دیگر قانونی )مانند غیبت موجه یا دستگاه

 105بینی عبارات مندرج در بند نخست ماده غیرموجه(، وضعیت آنان را مشخص کنند. اما پیش

ین قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت منظور از سابقۀ خدمت در ا»قانون م.خ.ک که: 

بر ابهامات این بحث ...« صورت تمام وقت انجام شده باشد که در حالت اشتغال به کارمندان می

افزاید و این رویه قانونی بر خالف تضمین حقوق حداقلی خانواده تحت تکفل کارمند متوفی در می

ولتی بخواهد آثار بازنشستگی را در این حالت نسبت به خانواده زندان است. بنابراین، چنانچه سازمان د

مندی از حقوق تحت تکفل کارمند، ِاعمال کند، بر اساس قانون صرفًا ایام اشتغال وی برای بهره
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استخدامی وی، مناط اعتبار خواهد بود؛ زیرا کارمند زندانی از حالت اشتغال، خارج شده و ناگریز دو 

 ، مبنا قرار خواهد گرفت.«غیبت غیر موجه»یا « موجه غیبت»حالت استخدامی 

 آثار محکومیت در متون استخدامی ویژه -2-2

 از میان مستخدمان ویژه و مستثنی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها قوانین

ه در زیر، کاستخدامی نیروهای مسلح، ترتیبات خاصی درباره آثار محکومیت کارکنان به زندان دارد 

 شوند:یان میب

 الف. آثار مربوط به ارزیابی عدم حضور در محل کار

در متون استخدامی ویژه، مانند مقررات استخدامی نیروهای مسلح به روشنی به بیان مفاهیمی  

اند؛ بر این اساس در قوانین ها پرداختهکارکنان آن نیروها و آثار اداری آن« بازداشت»و « زندان»مانند 

به عنوان یکی از حاالت خدمتی اعضای ثابت « بازداشت»سپاه و نیروی انتظامی،  استخدامی ارتش،

مضاف بر آن، مجازات حبس نیز بعنوان یکی از مصادیق حالت  1نیروهای مسلح، مورد توجه قرار گرفته

با این وجود، حالت زندانی شدن کارمند  2کاری در این دست از قوانین نمود یافته است.خدمتی بدون

در « حبس با خدمت»ن دسته از قوانین استخدامی نیز، مورد غفلت واقع شده است. اما مفهوم در ای

سازمانی قانون استخدامی نیروی انتظامی به عنوان یک مجازات انضباطی درون 115ماده  4تبصره 

« ز»ربط برای کارکنان زیرمجموعۀ آن نیرو، اعالم شده است. آن مجازات در قسمت در سازمان ذی

بازداشت غیرقابل تمدید در »با عبارت:  1369نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ده آیینما

قانون مجازات  11چنان که عیناً در ماده هم ، بیان شده است.3«حداکثر به مدت سی روز ،بازداشتگاه

                                                   
قانون سپاه به  97ماده « ط»قانون استخدام نیروی انتظامی و بند  120ماده « ز»قانون ارتش، بند  88بند )ط( ماده . 1

 همین مؤلفه اختصاص یافته است.

 108ماده « الف»قانون استخدام نیروی انتظامی و  بند  115ماده « ب»قانون ارتش، بند  99ماده « ب»موضوع  بند .  2

 قانون سپاه پاسداران. 

حقوقی، عدم  مغایر با اصول شناخته شده »...که: نامه انضباطی نیروهای مسلح با این استدالل . یک شهروند از آیین3

از اصل سوم،  14خصوصی و اصول بند  طرفانه، منصفانه، حقوق مشروع اشخاصبی دگیتبعیض، مساوات، عدالت، رسی

قانون اساسی و اصل تفکیک قوا و  ، ، ، ، ،38،37، 36، 35، 34، 33، 28، 8، 23، 4، 32، 22
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 در مقولهتقریباً نوپای مزبور جرایم نیروهای مسلح نیز، مطرح شده است. صرف نظر از این که سازوکار 

زدایی دانست. مجازات تا چه اندازه کاربردی بوده و اجرایی شده، بایستی آن را گامی در راستای زندان

کند که حداکثر محکومیت عضو سازمان البته بر اساس قانون، این شیوه، زمانی قابلیت اجرایی پیدا می

ازات را درخواست نموده باشد و مج ، این شیوهعلیهمورد نظر، متجاوز از دو سال نبوده، خود محکوم

 این شیوه از سوی فرمانده نیروی انتظامی، پیشنهاد شده باشد. 

 ب. آثار مربوط به ارتقای رتبه یا درجه 

عالوه بر آن، آثار بازداشت و زندان بر فرآیند ارتقای درجه یا رتبه کارکنان نیروهای مسلح، در  

باالتر،  اش به درجه یا رتبهنیل کارکنان زیرمجموعه قانون ارتش در زمینه 86خور توجه است. ماده 

 :گیرند به شرح زیر خواهد بودوضع ترفیع پرسنلی که تحت تعقیب قانونی قرار می»دارد: مقرر می

در صورتی که در مراجع قضایی، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و با قرار صادره از مراجع  -الف»

گردد، مشروط بر این که تاریخ بازداشت معلق میبازداشت، ترفیع،  صالح بازداشت شوند، از تاریخذی

در صورتی که پرونده، منتهی به صدور رأی قطعی برائت یا  -قبل از تاریخ استحقاق ترفیع باشد. ب

 .لحاظ، بالمانع استقرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب گردد، ترفیع پرسنل از تاریخ استحقاق از این 

اند، به حداقل مدت محکومیت، مدتی که بر اثر اجرای کیفر عمالً از خدمت منفک شدهدر صورت  -ج

ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، محکومیت -توقف در درجه یا رتبه، اضافه خواهد شد. د

                                                   
 فرماندهان از پرسنل تحتهای مکرر و متعدد باشد و با سوء استفادهو قانون عادی می وظایف قوه مجریه و موازین شرع

، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت ...«نویسی استنامهامر را فراهم کرده است و خارج از حیطه و مقررات آیین

 نظر به این»مقرر داشت که:  84/47کالسه پرونده در  140شماره دادنامه به  29/3/84 مورخرای کرد و آن مرجع، طی 

قرار گرفته است،  ،تنفیذ مقام معظم رهبری مورد تایید و ،طی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایراننامه انضباکه آیین

شود و محسوب نمی ،قانون دیوان عدالت اداری 25دولتی مندرج در ماده  نامه مذکور از مصادیق مقرراتبنابراین آیین

 ،دیوان الذکر در هیأت عمومینامه فوقآیینرسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به  موردی برای طرح و

 «.وجود ندارد



  66 
 

 لذا این« .ندارند اند، اثری در ترفیعتعلیق مجازات، تأخیر اجرای حکم و حبس با خدمت قرار گرفته

 عیناً تکرار شده است. ،قانون استخدام نیروی انتظامی 95تدبیر در ماده 

 ج. آثار مربوط به وضعیت دریافت حقوق 

گذار در حوزه نیروهای مسلح، وضعیت دریافت حقوق در زمان بازداشت یا زندانی بودن قانون  

در »قانون ارتش:  99 تر کرده است؛ برای نمونه بر اساس مادهکارکنان خود را را به مراتب روشن

صورتی که هر یک از کارکنان عضو این مجموعه به موجب قرارهای صادره، بازداشت و یا برابر احکام 

به یا بدهی، منجر به صدور اجرائیه های صالح، زندانی یا به علت عدم پرداخت محکومصادره از دادگاه

 1«، قرار خواهند گرفت«بدون کار»یت علیه زندانی شده و یا مرتکب تخلفات انضباطی شوند، در وضع

کارکنان بدون کار بر » ... همین قانون،  148و در این صورت، طبق حکم مقرر در قسمت دوم ماده 

عالوه بر آن، ترتیبات مشابهی « گردد.ها محاسبه و پرداخت میدوم حقوق درجه یا رتبه آن مبنای یک

این ترتیب، ابهامات مربوط به حقوق استخدامی  و به 2نیز در نیروی انتظامی و سپاه، مقرر شده

های اجرایی به مراتب، کارکنان در حال بازداشت یا گذرانیدن محکومیت زندان، نسبت به سایر دستگاه

 کمتر است. 

 د. حقوق خانواده تحت تکفل کارکنان محکوم به زندان

بینی نشده است. در پیشدر قوانین و مقررات نیروهای مسلح نیز در این باره، شیوه مشخصی،   

چنان چه یکی از اعضای »قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:  12ماده « الف»این رابطه، برابر بند 

ها به مجازات حبس غیرتعلیقی ثابت نیروهای مسلح در جرایم عمدی بموجب احکام قطعی دادگاه

عالوه بر آن، حسب « گردند.یبیش از پنج سال محکوم شوند به حکم قانون از ادامه خدمت، اخراج م

در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج »همان ماده قانونی:  3تبصره 

سال محکوم شوند، اخراج از خدمت )انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی( با توجه به نوع جرم و با 

                                                   

 خورد.همان ماده قانونی به طور مجزّا به چشم می« د»و « ج»، «ب»، «الف». این رویه در بندهای 1

قانون مقررات سپاه  168و  108قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی و نیز مواد  174و  115. این موارد در مواد 2

 اند.ان، بیان شدهپاسدار
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های انضباطی نیروهای مسلح خواهد رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح  با رأی کمیسیون

گذار برای حمایت از خانواده تحت تکفل نیروی مربوطه در طول تحمل اما با این حال، قانون« بود.

قانون  11بینی نکرده است. از این رو، تعمیم حکم مقرر در ماده مجازات زندان صریحاً حکمی را پیش

که به تبعِ مدت زندان از خدمت، اخراج  -ح رسیدگی به تخلفات اداری به کارکنان نیروهای مسل

 الزم و عادالنه است.   -شوندمی

 ه. پایان خدمت کارکنان محکوم به زندان

با وجود تصریح به بازنشستگی در متون استخدامی نیروهای مسلح به مثابه یکی از حاالت خدمتی 

قانون  121گذار در ماده با این حال، قانون بازنشستگی آنان، مسکوت مانده است.کارکنان، چگونگی 

همین ماده قانونی، مدت مجازات زندان را مالک پایان  32مجازات جرایم نیروهای مسلح و تبصره 

های قانونی درباره این دسته خدمت کارکنان نیروهای مسلح دانسته است. از این رو با توجه به خالء

تضییع حقوق مکتسبه  موجه و غیرموجه به به حاالت غیبتاز کارمندان، بدون تردید، صِرف استناد 

کارمندان زندانی،  نسبت بهاز اجحاف  بایستی گذارقانون  و انجامدمیوی  آن کارمند و خانواده

سال توقف در درجه یا  4کارکنانی که در مدت »قانون ارتش:  126جلوگیری کند. بر اساس ماده 

ین توانایی الزم برای انجام وظایف و تکالیف متناسب با رتبه یا چنرتبه، صالحیت نیل به ترفیع و هم

سال سابقۀ خدمتی داشته باشند، بازخرید  20درجه مربوط را نداشته باشند در صورتی که کمتر از 

                                                   
های زیر، ها در جرایم عمدی به مجازاتاعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه» -12. ماده 1

های )در صورت تعدد( الف( محکومیت یا محکومیت« گردند:شوند، از زمان قطعیت حکم از خدمت، اخراج میمحکوم می

 به حبس غیرتعلیقی زائد بر پنج سال... 

در صورتی که کارکنان نیروهای مسلح به حبس از دو تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت » -12ماده  3. تبصره 2

کمیسیون  )انفصال، بازخریدی و بازنشستگی( با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی

 «انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود.
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قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، موضع متفاوتی  12ماده  3اما با دقت نظر در تبصره « گردند.می

کارکنان محکوم به برای پایان دادن به خدمت  «بازخریدی»در به کارگیری ابزار گذار از سوی قانون

کارکنان  عالوه بر احتمال انفصال و بازخریدی ه طوری که الزام قانونی یاد شده،توان یافت. بمی زندان

های انضباطی نیروهای مسلح(، حتی بازنشستگی سال )با رأی کمیسیون 5تا  2از  محکوم به زندان

 پذیر کرده است. امکان ،را نیز آنان
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 گیرینتیجه

نان و تواند بر حقوق استخدامی شهروندان از حیث ورود به خدمت آمی محکومیت به زندان   

یر گذارد. تحقق یا عدم تحقق حق بر استخدام و نیز استمرار رابطه استخدامی جاری کارمندان، تاث

عیت این قبیل از وض ،ناچاره ند و باساکت باره آثار این محکومیت،باً درقوانین اداری و استخدامی غال

ع به با رجو حل و فصل یا ،«موجهغیر»یا « غیبت موجه»ن با تمسّک به مفاهیمی مانند کارمندا

 آنانستخدامی ی به تعیین تکلیف حقوق ایهای اجرای موجود در دستگاههاها و دستورالعملنامهآیین

ی مسلح، قوانین نیروها چون مجموعه، هممتون استخدامی ویژهدر  این وجودشود. با پرداخته می

ا این دسته از برخورد ب ه طور ناقص در ارتباط با نحوهچند ب و الزامات قانونی هرهای از احکام رگه

لی با عم جودگذاری موقانونءهای با توجه به خالد. بنابراین خورچشم می این نیروها به کارکنان

 ،از کارکنان از تضییع حقوق استخدامی این دستهتوان تا حدودی می زیرکردن پیشنهادهای 

  شود:آنان، تضمین تحت تکفل  خانوادهحقوق  کرد تا به تبع آن،جلوگیری 

در  نآه عنوان یکی از حاالت استخدامی یا مرتبط با ب محکومیت به زندانبینی حاالت پیش .1

 قوانین استخدامی کشور.  

رر در ماده گذار به افراد تحت تکفل این قبیل از کارمندان از طریق تعمیم حکم مقتوجه قانون .2

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به حاالت خدمتی آنان.  11

شوری و کقانونی پایان خدمت نسبت به کارمندان زندانی در قوانین استخدامی  شیوهبینی پیش .3

 لشگری.

به  قوانین نیروهای مسلح مجموعهزندان در  لت محکومیت بهحاسازی بیشتر نسبت به شفاف .4

 نیروها. آناین کیفر در  خاطر شیوع کاربرد

مت پس خد کارمند به حالت اشتغال به اعادهاصل خودداری از اِعمال مجازات مضاعف و  لحاظ .5

 .بارهشرط داشتن محمل قانونی در این ه از پایان محکومیت زندان ب
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ویژه در ه مل زندان کارمند در صورت قرار گرفتن وی در حالت اشتغال، بایام تح گرفتننادیده  .6

 شرط عدم تعارض با قوانین و مقررات.ه اعطای حقوق و مزایای استخدامی ب

قانون » های مقرر دربا استفاده از ظرفیت محکوم به زندانحمایت قضایی و حقوقی از کارمند  .7

 «حمایت قضایی از کارکنان
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