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 چکیده 

  نیزلحاظ قانونی    ، ازاجتماعیکارکشوراست، فارغ ازجایگاه واثرات معنوی و تالش نیروی  یک عمربازنشستگی که حاصل ونتیجه ی  دوران  

آنان راتعریف    با  دولترابطه ی تعهدی    نحوه ی تعامل و  منحصربه فردی است که ادامه ی زندگی اجتماعی مشمولین،  آثارحقوقی  دارای  

متعدد خواهد درقوانین  ویکرد.  شرایط  تعریفم،  بازنشستگی،  به  مربوط  ومتصدیان برای  را  والزامات خاصی    قررات  امورآنان    بازنشستگان 

اما   ردد. ب می گقرارگرفته وآثارقانونی علیحده ای برآن مترتّ  «»بازنشستگی پیش ازموعد  مشمول  ،«فرد»  ؛یبنابه شرایط  گاهتعیین نموده 

برقراری حقوق ومزایای شغلی وهمچنین بهره مندی ازمزایای صندوق  مبدأء محاسبه ی آن،  آثاری چون: نحوه ی خاتمه ی فعالیت شغلی،  

وبیمه ی شغلی   این قشرازجامعه  برای  بازنشستگی  اجرای  مشمولین  ترتیب  برای بخش    ،آنی شاغلین کشوراست که  دولتی  درمقررات 

بینی گردیده   پیش  بسیاروعمومی  میان  نظر می رسد مهم    است. چیزی که دراین  این مسئبه  بررسی  آیال،  است که  ومقررات    ه  قوانین 

یی دستگاه های  قضا-یکرد دیوان عدالت اداری که باالترین مقام اداریرو  و  غور قانونی این امرمهم بودهتعیین کننده ی حدود وث،  موجود

دوتعیین  تا بابررسی قوانین ومقررات موجواین پژوهش بنابراین دارد  چگونه است؟!ن  درمقابله باآمحسوب می شود،  دولتی وعمومی کشور 

عم  ،آنحاکمیت  محدوده ی   بانحوه ی  را  وعمومی  رویه ی  توجه ول دستگاه های دولتی  اداری    «قضایی-اداری»بازخوانی  دیوان عدالت 

شناسایی قانونی در روند  این حق اجتماعی و  »تضمین«در  ریداازرویکرد دیوان عدالت ایل آراء شعبات وهیأت عمومی دیوان؛  طریق تحلاز

اداری  روندهای  وارتقاء    ساختار  اطمینان حاصل نموده وچنانکه نواقصی به چشم می خورد، به منظوراصالح  ،رویه ای دستگاه های مرتبط

 یادآوری نماید.   این بخش، پیشنهاد ودر

 

کلیدی:واژه ای«؛عدالت    های  رویکرد»رویه  ازموعد زنبا  اداری؛  پیش  بر »تضمین«    ؛شستگی  اجتماعی«حقِ  حقوق    ؛ »تأمین 

 .«عطف بماسبق»منع مکتسبه؛ 
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 مقدمه  .1

برداشتن شغل« اجتماعی«  ،»حقِ  اجتماعی»حق ِبرتأمین  های  بیمه  از  مندی  بهره  از  ، و  بشریکی  اولیه ی  که  حقوق  است  ی 

  1948مصوب سال    -حقوق سیاسی ومدنی  -ق بشراعالمیه ی جهانی حقو  25و    23،  22)براساس مواد  درعرصه ی بین الملل

میالدی    1966دسامبر سال    26حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل متحد مصوب    میثاق بین المللی   25ی ؛ بند »ج« ماده  میالد

میالدی(    1966دسامبرسال    16میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی سازمان ملل متحد مصوب    9و7،  6ومواد  

ذیل پاراگراف دوم فراز در)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناین حق بشری در  «اساسی سازی»وبا  ناخته شده  میت شبه رس

هدف   – نه  است  وسیله  در  -اقتصاد  ؛  مقدمه  بخش  سوم  12بنددر  بندهای  اصل  ونهم؛  بیست  اصل  وسوم   4و2؛  چهل   اصل 

اساسی ازجمله  و (و...قانون  که  حق  این  اجتماعی«بر  حقِ»یاو  تأمین« بر  »حقِی پذیرش  شود،  تأمین  می    دردیدگاه   شناخته 

نیز ایران  متعددی  قانونگذار  ی  موضوعه  است.  »تضمین«وتأکید   مورددرمقررات  و آثار  قرارگرفته  اوضعی  حقوق،  بیرونی  ینگونه 

دوره ی  گذران یک  پس از،  بروز وظهور دارد وجامعه ی شاغلین  ،«استخدام»رمفهوم خاص آن، درمبحث  ددرمباحث اشتغال ویا 

از  اشتغال؛ بازنشسته شده وبا  یشغلفعالیت  بطورطبیعی  بازنشستگی وفظ  حخویش  ازحقوق    بسیاری ازحمایت های برخورداری 

استراحت    ،قانونی  پرداختبه  افرادخواهند  بازنشستگی  استخدام، رسته ی شغلی،  ، . حقوق  ل  وشموکاری  شرایط    براساس نوع 

مشکلی به نظر نمی رسد.  درحالت عادی،    گرفت.دقرارخواهنمقنّن  حمایت  موردنظامات خاصی  ، درقالب  به خود  قوانین مختص

دالیلیاما   به  که  پیشوقتی  بازنشستگی  شرایط  مشمول  شاغلین،  براس  موعداز  ،  شوند،  حمایتمی  مورد  خاصی  مقررات   اس 

حکم قانونی آن،    درتشخیص  ،راستخدامی کشومتفرق بودن مقررات اداری ونوع ومتبه    باعنایته  خواهند گرفت ک  قرار  قانونگذار

نمایدراکار می  مشکل  غایت  امربه  ومدیران  متصدیان  اینکه  هر.  دهندکه  تشخیص  و راشاغلی  ،  قانونی  مقررات  کدام    با براساس 

دولتی    کارگزارانسوی  ی که ازتصمیم، هربعبه طتخصصی وپیچیده ایست وکار،دهندرگرفتن چه شرایطی موردحمایت قرارظدرن

 .  خواهد بودوصندوق های بیمه وبازنشستگی  مالی برای سیستم اداری کشورو  قیحقوآثارگردد، مستوجب اتخاذ

ازشرایط   پیش  های  بازنشستگی  همچون  اداره(ازموعداختیاری)خاصی  ویا  مستخدم  اجباریسوی  براساس  ویا  بازنشستگی  ؛ 

پیش ازموعدی که به  ستگی های  زنشبا  یاو  این قشراز  قانونگذارحمایت های ویژه ی  معلولیت وخاصی همچون جانبازی و   شرایط

به رعایت  ، متعهد وملزم  آن مشاغلبه دلیل سخت وزیان آور بودن ذاتی  می آید وقانونگذار  بوجودمستخدم  دلیل سختی ونوع کار

مستمری استفاده ی زودهنگام ازمنافع وزنشستگی وحمایت ویژه ی بابوده وایشان رامورد  شاغلیناین  ازوحمایت های بهداشتی  

و بازندوق  صن هایشستگی  ای  مراقبت  وبیمه  داد  درمانی  حکم  .  قرارخواهد  ادار  ،قوانیناین  شناختن  کارگزاران  الزم    ،یبرای 

است از  ؛وضروری  دربرخی  قانونی  موارد،اما  صحیح  حکم  نماید  کاربسیار  ،آن  تشخیص  می  دراصول لیک  ؛دشواری  بامداقه  ن 

 سالیق شخصی ویا  تااز بروز  نموداتخاذ    تصمیم راهترین برداشت و، می توان بتحلیلی-توصیفیروش های  با  ومقررات موجودو

گرفتن شرایط مستخدم، درنظرموجود، ابتدا الزم است با  مقررات وقوانین  نصّ توجه ومداقه درنمود. با  اشتباهات سهوی جلوگیری

، مشمول  مستخدمت وکدام قانون اسومستمری وی  برای جاری نمودن حقوق بازنشستگی  صحیح  که مبنای قانونی  تشخیص داد

مقررات می گردد  براساکدام  نیزمتفاوت    ، س وضعیت مستخدم. چراکه  قانونی وی  بوده وشمول  متفاوت  استخدامی وی  حالت 

تواند   می  نکته ی ساده  نموده  ت ومشکالبروزازاست. دقت درهمین  بزرگی جلوگیری  رادراتخاذاشتباهات  تصمیم   وکارگزاران 

 .  دنمای ایمن ،بازنشستگی صدورحکمصحیح و

حالت   نتشخیص حکم صحیح قانونی مشمولین ایو  مشاغل سخت وزیان آورخاصی چون  ، درمواردمی رسدنظر، بدرحال حاضر

ایشان دوصدورتعیین  استخدامی و بوده،  ربین دستگحکم صحیح کارگزینی  اداری کشور، اختالف  تصمیمات معارض و  اه های 
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این رهگذر، پرونده های  ه وازگردیددستگاه های اداری کشوراز  خدمینستم  نارضایتی موجب  بعضاً  می شود که    رفته متضادی گ

خته وهم  توان سیستم اداری کشور را به خویش مشغول ساکه هم وقت واداری کشور مطرح می باشد  ان عدالتدیومتعددی در

ایجاد   شستگان محترمزنبا، دیدمنفی درذهن  فیبالتکلی  با ایجادنموده و  تحمیلهزینه های هنگفتی بردستگاه های اداری کشور

به دلیل    ،نقص موجود  :کهبررسید، الزم است  . به منظورحل این معضلاستدیوان گردیده  دروراطاله ی اموباعث تراکم  و  نموده

 مقررات ؟!! قوانین واشتباه از برداشت های است یاضعف قانونگذاری 

برآن داریم  این  در ادپژوهش؛ سعی  قوانین و رویه های  بابررسی دقیق  اجراییتا  رویه های قضایی دیوان   و   اری دستگاه های 

با مداقه    رویه های موجود ؟!!از    نبود قانون است یا ایراد، با  این معضل  به این نتیجه ی مهم دست یابیم که سهم   ،عدالت اداری

ودرقو متعددی  آئینانین  های  استخدام کشور»همچون:  نامه  دولتی؛ قانون  های  استخدام شرکت  قانون  استخقوانی  ی؛  دامی  ن 

نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت؛  قانون    قانون مدیریت خدمات کشوری؛  و... ؛   قوانین استخدامی بانک ها  :همچون  یخاص

کار؛  ای  قانون  بیمه  تصویب شدهآئین  و  قانون سازمان های  اجرایی متعدد  ه نامه های  اساسنامه  و؛  تأمین  ای سازمان  صندوق 

بازن ا؛  اجتماعی سازمان  کشوری؛ساسنامه  اصل    شستگی  کلی  های  سیاست  اجرای  اساسی؛  44قانون  خاصی    قانون  قوانین 

انقالب اسالمی  :چونهم بازنشستگی جانبازان  وایران و  قانون نحوه  آور،  جنگ تحمیلی ومعلولین وشاغلین مشاغل سخت  زیان 

ب بیمه وبازنشستگی وه تغییرمقررات مربوط  پنج  قوانین  ؛ضوابط مرتبطصندوق  ...«  برنامه های  از  ساله  قوانین متنوع  وبسیاری 

واتفاقاً دیگر؛   نبوده  ومقررات  کمبودقانون  به  مربوط  مشکل  این  گرددکه  می  منظر  ،مالحظه  وازاین  مقررات دچارتورم  تعارض 

وت)  نیزهستیم قوانین  تنقیح  با  است  الزم  ازکه  کشور،  اداری  مقررات  نموتشتجمیع  جلوگیری  ونظامات  مقررات  به .  (دت  اما 

های اشتباه، رویه    شتبرداکه با  ح درمقررات قانونی بوده تشخیص صحیح حکم قانونی مصرّایراد در،  مشکل اصلیسدکه  ر  مینظر

را غلطی  وباهای  گذاشته  اموربنیان  اطاله ی  کشورعث  اداری وقضایی  نارضایتی مستخدمین    ،است  گردیدهدرسیستم  موجبات 

تکیه  انین ومقررات مرتبط وباتحلیل قوبا بررسی و نظرضروری می رسد تا  است. لذا بهآورده  فراهم  نیزاین موضوع را  ینمشمولو

ربوط به مقررات بازنشستگی حکم درست قانونی م، اصول صحیح ودیوان عدالت اداریوحدت رویه ی    آراءتحلیل آراء شعبات وبر

قراردادن این یافته یاردراختاستخراج وبااساس شرایط خاص خویش بر  ،گروه های مستخدمینرادرخصوص هریک از پیش ازموعد 

    . ی اسالمی ایران نمودمهورکارگزاران نظام مقدس جصحیح ، کمک شایانی به تصمیم گیری های علمی

 یسوابق پژوهش

ودرحوزه اثرات بازنشستگی پیش ازموعد    انجام شدهموعد  قوانین بازنشستگی پیش از  پیرامون  اخیر مطالعات فراوانیدرسالیان  

اوت آنچه سبب تف  ؛ امااست  بررسی گردیده  یساختارهای مختلفوصورت گرفته    زیادی  تحقیقاتنیزهای بازنشستگی  صندوق بر

تعهدات »بررسی قوانین ومقررات مرتبط با امر بازنشستگی پیش ازموعد بعنوان    ؛شود  سایرتحقیقات میمیان پژوهش حاضر و

آثاراجرای این قوانین  بررسی  چنین  دین بشری وهماین حق بنیا  »تضمین«و»تأمین«به  دولت ها  وتکلیف    دولت«والزام آوراتی  ذ

ایران ازطریق تحلیل آراء-یدرمراجع قضا درکنار بهره گیری    ،پژوهش حاضروحدت رویه ی دیوان عدالت اداری است.    اداری 

باعث  و  دهبر  رهبه  »رویکرد رویه ای«بااین حوزه نیز  قضایی  ازدانش ونظرات خبرگان    ،اطالعات موجودمتن قوانین، مقررات واز

این پژوهش  وضوعی نزدیکتری بارویکرد م  موضوع گردیده که درادامه به برخی ازپژوهش های شاخصی که  ی علمی واجراییغنا

 .  اشاره خواهد شددارند، 

به بررسی    «1378های بازنشستگی در سال  »تاثیر بازنشستگی پیش ازموعد برصندوق   ای باعنوان :در مقاله  شاپور سیفی .1

بر آن  مینصبارمالی  ها  را  پردازد  دوق  درصندوق  موجود  تعادل  که  هرعاملی  است  بزندومعتقد  هم  ازبه  سبب  رفتن ،  بین 
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بیمه آن است که منابع سازمان راتنها به کسورات  سیفی  . ایراد وارد به پژوهش  شدهای بازنشستگی خواهدکفایی صندوق خود

 . استورت نداده ومطالعه جامعی صکرده ها محدود پرداخت مستمری آن را فقط ومصارف 

شکریستا .2 عنواندر  ره  با  ای  اجتماعی  :مقاله  تأمین  برسازمان  ازموعد  پیش  بازنشستگی  اثرات  سال در  «،»بررسی 

نیز1398 اجتماعی  تأمین  رسیدانجام داده که درنشریه سازمان  ازبه    ،به چاپ  بازنشستگی پیش  پیامدهای  برای    موعد بررسی 

ازن بین جمعیت افراد بازنشسته  تو  ،موعدا اجرای قوانین بازنشستگی پیش ازست بمعتقد ا. اوصندوق های بازنشستگی پرداخت

و پردازان  بیمه  کاهش  وسبب  خورده  هم  به  بازنشستگی  شوددرصندوق  می  جوانان  بیکاری  نرخ  اوافزایش  است .    معتقد 

عدم پرداخت حق بیمه به  ازازجوانان سلب می نماید وصرف نظرصت اشتغال را  شده وفرشستگان پیش ازموعد وارد بازارکاربازن

جامعه باعث تزاحم کاری برای نسل جوان    ، مضاف برآن،صندوق های بیمه و بازنشستگی و ایجاد نوسان مالی در این صندوق ها

      ندارد. این پژوهش نیز بیشتر به مطالعات اجتماعی این موضوع پرداخته وبه نظرجامعیت .می گردد 

زنشستگی پیش ازموعد مشاغل سخت وزیان آور درمنابع ومصارف  بررسی اثر با»  :پژوهشی با عنواننیزدرمحسن ریاضی   .3

اجتماعی«  تأمین  مس  1396سال در  سازمان  این  ودربه  است  پرداخته  پژوهشئله  حدود  ، این  اینکه  به  اشاره  از درصد13ضمن 

به عنوان یکی  رازیان آور    قانون بازنشستگی مشاغل سخت و   ؛ نده ااین قانون بودمین اجتماعی مشمول  بازنشستگان سازمان تأ 

دراز سازمان  وقرارگیری  ورشکستگی  علل  ترین  داردمهم  اشاره  بحرانی  ضمن  شرایط  پژوهش،  دراین  ریاضی  میزان  بررسی  . 

ان  بارمالی این طرح برسازم وصرفاً به بررسی مصارف    ،1394تا    1381سالاززیان آوربازنشستگان پیش ازموعد مشاغل سخت و

سیار بیشتر بدهی های انباشته ی دولت به صندوق اشاره ای داشته و به الزام  اره ای به وجود بارمالی بپرداخته بدون اینکه اش

ریاضی دراین مطالعه، به یکی ازقوانین آور بودن تأمین وتضمین اینگونه حقوق بعنوان تعهدات ذاتی دولت توجهی ننموده است.  

صندوق رااجرای این مقررات می  زیان مالی  علت عمده ی  خته وداپر(غل سخت وزیان آورقانون مشا) زنشستگی پیش ازموعدبا

 .اثرات مالی آن است از، چیزی فراترموعدزنشستگی پیش ازحال آنکه اثرات بااند. 

تبریزی .4 مشیری  بانیز  ؛  حسین  تأمین  :عنوانپژوهشی  سازمان  ومصارف  منابع  برجریان  تاثیرگذار  قوانین  مالی  »ارزیابی 

ت به دلیل عدم  . مشیری معتقد اسه استمین اجتماعی نیز به چاپ رسیددرفصلنامه تأ ده که  م داانجا  1398سال  دراجتماعی«

أمین اجتماعی   صندوق ت، خصوصاًهای بازنشستگیصندوق  به   مالی فراوانی مشارکت مالی دولت دراجرای صحیح این طرح، بار

را ها  صندوق  این  وآینده  قراردرواردنموده  خطرجدی  استمعرض  مشیری  داده  حا.  هدف  مقاله  رابا  قوانین ضر  بارمالی  برآورد 

 هزارمیلیارد  537بالغ بر  یحجم بارمالی این قوانین را  ،1395مبنای ارزش سال  نبال نموده وبرداجتماعی  مین  برقانون تأ تاثیرگذار

را مشکل  نیزعمده  واو  اعالم  ازبازنشساجرای    ریال  پیش  داندتگی  آورمی  زیان  و  سخت  مشاغل  از    .موعد  نظر  بررسی  صرف 

ی این پژوهش، تأثیرات عدم پرداخت بدهی های انباشته ی دولت که به مراتب اثرات بشتری بر صندوق ها دارد، مورد   یکسویه

 مداقه قرارنگرفته است.

اد استان  موعد کارکنان کمیته امدعوامل موثر بر بازنشستگی پیش از  بررسی»  :پژوهشی با عنوانهمکارشان  و   فروغ صدر .5

ان کمیته امداد استان کهگیلویه  موعد کارکنومعتقد است بازنشستگی پیش ازانجام داده    1395درسال  راحمد«  کهگیلویه و بوی

ازموعدو  رابطه منفی،بویراحمدو پیش  بازنشستگی  بین  وکارکنامعناداری  انگیزشی ون  داردمسائل  کارکنان  با  رضایت شغلی  که 

که بیشترمطالعاتی  منفی نموده  ثر و متأ امعه هدف مطالعاتی رایی جاجراروند    ،وقوع بازنشستگی های پیش از موعد صورت گرفته

 . استروان شناختی 
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رستمی .6 با نیزهمکارانشان  و  ولی  بازنشست»:  عنوانپژوهشی  بر  حاکم  حقوقی  شده  نظام  واگذار  شرکتهای  کارکنان  گی 

اساسی  44مشمول اصل  و ازنموده وانجام   1393سال  در«  قانون  بازنشستگی درموعد وپیش  عد شرکت های مشمول ومموارد 

سیاست قانون  مشمول  دولتی  های  شرکت  واگذاری  اصل  قانون  کلی  و  44های  اساسی  استخدامی  قانون  وضعیت  ترسیم 

ها شرکت  این  کارکنان  ووبازنشستگی  نموده  واگذاری  از  حاپس  بامحدوده  مرتبط  قوانین  راهرکمیت  استخدام  صرفاً  نوع 

 .تاعالم نموده اسدرخصوص این شرکت ها بررسی و

منشادی  .7 وارسته  ع درایشان  کارشان  همو  میالد  با  آورنوان:  پژوهشی  زیان  و  مشاغل سخت  آرا»بررسی  پرتو  دیوان در  ء 

آرای  نظرمرا ازمین اجتماعی  ، حقوق سازمان تأ به چاپ رسیدنیز  مین اجتماعینشریه تأ در    1400تابستانکه در  عدالت اداری«

مین اجتماعی  است . وارسته معتقد است سازمان تأزیان آور بررسی نموده  و  عدالت اداری درباره مشاغل سخت  دیوانصادره در

ارائه شکایت وصدور رأمانعقوانین جامع وارد با بهره گیری ازحق د  ، در راستای انجام تکالیف خویش از  ی علیه این صندوق  ، 

ایشان راهکارمناسب  است.آور  زیانتنقیح قوانین پراکنده ومبهم درخصوص مشاغل سخت و  که این مهم مستلزمپیشگیری کند

ارت ونظین مربوط به مشاغل سخت وزیان آورالح قواناص  ،مین اجتماعی رابرای جلوگیری ازایجاد بارمالی مضاعف برصندوق تأ 

و ذیربط  مراجع  ازسوی  ها  بهداشتبرکارگاه  مسائل  درکنترل  ایجاد  ی  وکاهش  کار  قانون  پوشش  تحت  های  های کارگاه    زیان 

بوده که درنتی  شغلی به مستخدمین ازآن  بازنشستگان پیش  به قانون مشاغل سخت جه به طورمستقیم درکاهش  موعدمربوط 

راهکارم  .بودخواهدمؤثرآور  زیانو ارائه نموده  هرچندکه وارسته،  وبارمالی برصندوق ها  ازبروزآثار منفی  رابرای جلوگیری  ناسبی 

الزامات دولت براجرای چنین مقرراتی بعنو اینگونه حقولی بدون توجه به  -ان تعهدات ذاتی دولت وتکلیف برتأمین وتضمین 

 ت.  واهد ساخادعای بشری برای مستخدمین ویکسویه نگری به سود صندوق ها، مشکلی رامرتفع نخ

تمایل به ترک    ،فرسودگی شغلی  ،رابطه بین ابعاد ویژگی های شغلی »  :عنوانراباپژوهشی  نیزهمکارانشان  و  علی شیرازی .8

بازنشستگی و  انتظامی  خدمت  نیروی  کارکنان  موعد  از  و   «پیش  داده  منابع  در  1398درسالانجام  مدیریت  اختصاصی  نشریه 

مدر انتظامی  استقرار  چاپردونیروی  درگرفته  ایشان  وهمکاران  پیش  زمینه  .شیرازی  بازنشستگی  به  گرایش  علل  ی 

پرداختازموعد انتظامی  نیروی  وکارکنان  شغه  های  ویژگی  همچنین  مفاهیمی  به  ولی نسبت  شغلی  فرسودگی  ترک ؛  به  تمایل 

معتقدند که وه پرداخت ی که ازخصیصه های شغل پلیس استخدمت بازنشستگی پیش از موعد کارکنان به دلیل یکنواختی شغل

این  نیرو دارد و برموعد این  دمت کارمندان و بازنشستگی پیش ازتمایل به ترک خباالیی بری کارکنان، تأثیربسیارفرسودگی شغل

رویکرد مستخدمین به بازنشستگی پیش    مصادیق علل ورفتارشناسی سازمانی و ی  محدوده  صرفاً در  یت این پژوهشاهم   ،اساس

 .تفاوت مبنایی دارداست و از این منظر با پژوهش حاضراز موعد 

رجبلو .9 کارشندرنیز  مریم  نامه  ارشدخودپایان  و:  عنوانبااسی  ها  بازنشس»فرصت  وضعیت  از  ناشی  های  پیش  چالش  تگی 

ازموعد درسعیدرضا  استاد  راهنمایی  به    موعدکارگران«از بازنشستگی پیش  به بررسی قوانین  پرداخت ابدی  های  ه و چالشایران 

قوانین بازنشستگی پیش  قلمرو شمول  که  معتقداست  نویسنده  ه است.  داداز اجرای این قانون مدنظر قراردبعروی کارگران راپیش

مین  قانون تأ 76همه تبصره های مادهو است  های بعدی آن بسیارمتعدد  هاصالحیو  1354انون تأمین اجتماعی سال  قاز موعد در 

آن بایدسن  معتقد است با افزایش امید به زندگی، متناسب بااند. همچنین  می دجمله مصادیق این نوع بازنشستگی  اجتماعی رااز

صدمات بسیاری   ،سال است  52ران کمتر ازچنین شرایطی که میانگین سن بازنشستگی درای. زیرا درافزایش یابدبازنشستگی نیز

عدم انطباق  و اما به دلیل بهره نبردن ازرویکرد رویه ای دیوان عدالت اداری    .کارکرد صندوق ها وارد می کند ان وکارگربازارکاربه  

 مسائل با رویه های قضایی، ازلحاظ حیطه ی پژوهشی با این پژوهش متفاوت است.  
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در انگلستان 1970موج بیکاری سالبه اصالحات بازنشستگی پس از  وهشیپژنشان درکاراوهم  جیمز بانکس، ریچارد بالنتل .10

بر واثرات آن را  بازنشستگی مورد بررسی قرار دادصندوق پرداختند  اهای  بیانگرنتایج حاصل  .نده  افزایش ه  این موضوع است که 

در  می تواند ازحجم تقاضا،  رکا. درآغازباشد   عدمواز  مزایای بازنشستگی می تواند عاملی برای ترغیب افراد به بازنشستگی پیش 

از این طرح در راستای تعدیل  درواقع  .  آورندمی  ، مشکالت مالی رابرای سیستم های رفاهی باربلند مدت اهند اما درکار بکبازار

زیک سو دهنده اثراتی است که این طرح ا  خروجی این پژوهش نشان  .استفاده می گردد نیرو های فرسوده توسط کارفرمایان  

برکارگران  بر دیگر  ازسوی  زمینه  و  اثر  به  توجه  با  اما  است  داشته  به همراه  رفاهی کشور  و سیستم  اجتماعی  محیط مطالعاتی 

 متفاوت است. ازاین منظر باپژوهش حاضرمباحث جامعه شناسی آن که خروجی برنامه های سیاستگذاری کالن است، 

باید در نتایج  یادآورنهایت  اهمیت  که  درراجروآثاشویم  قوانین  این  تاسالایی  است  شده  اخیرسبب  موضوع های  به  نسبت 

به دلیل کاستی  ،  پژوهش های موجودی  با وجود همه  صورت پذیرفته وهایی  بررسی  جهات    بسیاریبازنشستگی پیش ازموعد، از

ویا استفسارازمراجع  ازه تصویب قوانین تسازی موضوع، همچون  عوامل موثردرشفافبه نگاهی عمیق ترهم نیازبه بازهای موجود، 

دراین   احساس  قانونگذاری  گردیدتا لذا  .شودمی  حوزه  درآن  سعی  پژوهش  موشکافبا  دراین  ترو  عمیق  به نگاهی  ترنسبت  انه 

وا ومقررات  اجرایقوانین  وثرات  اداری  محاکم  قضایی  درمتون  آن  ای  ی  رویه  رویکرد  از  بردن  عدابهره  و  دیوان  اداری  لت 

دررواشتباهات    تفاسیرقضایی؛  اجراموجود  های  دستگاه  اداری  های  نظریه  ووحدت  نموده  راشناسایی  مندی  یی  دربهره 

تابه   است  ضروری  واال،  هدف  این  به  نیل  برای  ازاینرو،  نمود.  ایجاد  موعد  از  پیش  بازنشستگی  قوانین  مشمول  مستخدمین 

 اداری بپردازیم. تیل آراء دیوان عدالم، بررسی دقیق قوانین ومقررات وتحلشرح بخش های ذیل، به درک مفاهیتفکیک، به 

 

  تعاریف ومفاهیم   .2

استخدامی   .2.1 گونا_وضع  های  حالت  استخدامی،  وضع  از  از  گونمنظور  رسمی  مستخدم  که  است  ستخدام  اآغازاستخدامی 

  عضضمن تعریف وقانون استخدام کشوری نیز  124اده  . محاالت آن جای گیرداست دریکی از  ، ممکنتاپایان فعالیت اداری خود

استخدامی رسمی منحصراً یکی ازو»دارد:  ، اشاره میاستخدامی را درحال حاالت زیرراخواهد داشت و نمی توان مستخدم  ضع 

قرارداد دیگری  هقانونگذار  .«استخدامی  راحالت  مستخدم  هایای  حالت  مرخصی»:به  به  ،  اشتغال،  آمادگی  خدمت،  معذوریت، 

 «غیبتواستعفاء    ، انفصال دائم  دگی، تعلیق، انفصال موقت،افتاازکار  ،ستگیخدمت آزمایشی، بازنش،  مأموریت، خدمت زیر پرچم

و نماید.  تعریف  تقسیم  غیرمسمی  درحالتی  توان  رانمی  داد.)ابوالحمد،  ازتخدم  جای  یادشده  های  :    1388دالحمید؛  عب حالت 

دان شدن ساعات کار کارمن   الیحه ی قانونی یکسان ،)«اشتغال تمام وقت»حالت اشتغال مستخدم به دودسته کلی(.224  و223

سراسرکشور،   در  وقت»و  (1/6/1359وکارگران  نیمه  درنظر)  «اشتغال  بانوان  مختص  است(که  شده  به گرفته  راجع  )قانون   ،

   . تقسیم گردیده است، (18/1/1364خدمت نیمه وقت بانوان، وقانون راجع به قانون 10/9/1362خدمت نیمه وقت بانوان، 

که  است وآن به مستخدمی گفته می شود  مستخدم عمومی، اخص ازکارمند اداریا مستخدم یواصطالح  مفهوم    -مستخدم .2.2

طوردردستگا به  مجریه(  کشور)قوه  اجرایی  عمومی    «پیمانی»«یارسمی» ه  مستخدم  لیکن  است،  سازمانی  شغل  یک  متصدی 

 (. 167: 1391)طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ شامل کلیه مستخدمین اداری هرسه قوه می باشد.

مستمردرمشاغل حاکمیتی صورت می  تصدی پست های ثابت و، منحصراً به منظوررسمیاستخدام    -  دام رسمیتخاس .2.2.1

است  اموریآن دسته از ، مشاغل حاکمیتیازحاکمیتی اختصاص دارد ومنظور به مشاغل ، مستمرپست های ثابت و از منظور. گیرد

 ،گذاری  سیاست»  :قبیلاز  . جامعه می گرددهمه اقشار  منافع آن شامل راست وکشوحاکمیت ملت ووموجب اقتدارکه تحقق آنها



 فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات

 118-140، صفحات 1401  زمستان  ،4 شماره  ،8 دوره

124 

 

وبرنامه درریزی  اقتصادی  بخشنظارت  واجتماعی،های  و،ثبتیامور،قانونگذاری،فرهنگی  به سایرو  «امنیتاستقرارنظم  که  اموری 

   (.8؛ ماده مدیریت خدمات کشوریقانون آمده است. )قانون تفصیل در

مشخص رکاوسازمانی وبرای مدت معین  ثابت()موقت وغیردی پست های  استخدام پیمانی، برای تص   -استخدام پیمانی .2.2.2

مسئولیت و  سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف، شغلی است که درساختارپست سازمانیی گیرد. منظورازصورت م

قانون؛ ماده  گرفته می شود.وبرای تصدی یک کارمند درنظر  های مشخص پیمانی د  (.45)همان  رقالب سه جذب مستخدمین 

خ »خرید  وزیران؛  وضعیت  هیأت  )تصویبنامه  مزد«22/3/1362دمت«،  »روز  م »حکمی«،)و  (؛  کشوری قانون  خدمات  دیریت 

 صورت می گیرد. ، (18و17مواد

تقاعدیا بازنشستگی  اصطالحاً؛    -  بازنشستگی .2.3 غیرهمان  زندگی()دوره ی  وغیرمولد  آن، فعال  به موجب  است که  ترتیبی   ،

مستمری برای او  مه می دهدو خاتنمی داند،  ، قادربه ادامه کارویا فرسودگی  نّسِبرَکِاورابه علت    ی کهدولت به خدمت کارمند

با  (. بازنشستگی ازحالت های استخدامی است که پیوند مستخدم  199:  1391)طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛تی معین می کندثاب

اشتغ ازنگاه  فعالیتاداره  ی  ودوره  می  ال  بریده  همیشه  برای  از،  باشود.  ازاینرو،  خروج  های  حالت  ازجمله  ره ادا زنشستگی 

گردد)ابوا می  محسوب  کشوری  بازنشستگی  .(294و293:  1388  عبدالحمید؛لحمد،  واستخدام  اساسی  زندگی  تأ هدف  مین 

 دوران کهولتمقرری منظوره برای حمایت آنان درات عمومی نمی باشند وبه ادامه همکاری درخدمکه دیگرقادر  ست  یکارکنان 

نظام بازنشستگی وتسهیل خروج وجود  ور نیست.بهدف مزنشستگی متصوراست که بی ارتباط با ای دیگری نیزدربازاست. هدف ه 

طرف دیگر، امید به داشتن از  کارآزموده میسر می سازد.ر وجوان ت زمینه را برای جذب افراد  ازسیستم اداری کشور،   افراد مسنّ

نیروهای کارآمد بخش دولتی به  فرارجلوگیری ازد درزمان اشتغال ودرکارایی کارمنانگیزه ای است  خود  زمان کهولت،مین درتأ 

 (.  296و295: 1395)امامی، محمد وکورش استوارسنگری؛ است. وصیبخش خص

 

 مقررات اداری ایران ( درموعد)درموعد وپیش ازبازنشستگی  بررسی انواع   .3

به بررسی انواع عی دارد که به منظور درک بهتر موضوع،  ران، انوااداری ای  حالت بازنشستگی درتعاریف حقوقی وقوانین ومقررات

 راه حلی برای آن جست. تشخیص داده، دررویه های اداری را بتوان معضل موجود آن پرداخته تا ازاین رهگذر

 بازنشستگی درموعد .3.1

  وخاتمه ی   زنشستگیوضعیت بابه  شرایط خاصی    باکسب  دوره ی خدمت  حکم قانون؛  ، بهمستخدمین  اشتغالیک دوره  ازپس  

تا کرده وتغییر  اشتغال عمر  دردوره ای جدید  اسپایان  وغیرمولّ)حالت غیر  تراحتبه  ایران،    درحقوق پردازد.  د( می  شاغل  اداری 

متعدد خوردختلفی  وم  مقررات  می  چشم  بازنشستگی  .  به  به  مربوط  موادنظامات  استخدام  قانون  77و  74،75،76براساس 

ماده    15در  ، این مقررات1368ه است. هرچندکه درتاریخ سیزدهم اسفندماه سال  گردید  تبیین  (1345/ 31/3کشوری)مصوب  

)که است    مصوب گردیده  شوری« وظیفه قانون استخدام ک»قانون اصالح مقررات بازنشستگی ووچندین تبصره اصالح وباعنوان

آئین نامه اجرایی آن (،است  ارگرفتهرقمجدد  اصالح  ومورد بازنگری  نیز  25/4/1380و    25/11/1374،  3/10/1370  درتاریخ های

گردید  1369مهر7درتاریخ  نیز استتصویب  باز.  ه  حقوق  نظام هماهنگ  وقانون  قانون ؛  1373وظیفه مصوب شهریور  نشستگی 

علیرغم تصویب    همچنینقررات مصوب است.  ازجمله منیز  13/2/1379مقررات مربوط به بازنشستگی مصوب  اصالح پاره ای از

تراکم مقرراتی که بعضاً    ،دراین موردمقررات سابق نسخ وملغی نگردیده و،  8/7/1386    ات کشوری درتاریخقانون مدیریت خدم 

تزا تصمیم گیری صحیح می شوباعث  وتعارض  داردحم  مق  ،د وجود  بابررسی جمیع  به هرحال  مواعداما  قانونی    ررات موجود، 
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استخدام کشوری؛ ررات بازنشستگی ووظیفه قانون صالح مققانون ا)،«کم سی سال سابقه ی کارقابل قبولداشتن دست »وشرایط

بازنشسته شدن الزم است  (7/7/1369؛  2ماده   برای  یا،  اجراییکه به محض مواجهه ی مستخدم  بطوربا آن  دستگاه  یعی طب، 

عادی ایجادمی گردد.  زنشستگیبا،ودرحالت  اصلیمستخدم  وجود دوقانون  به  عنایت  ت  » مدیریت خدماواستخدام کشوری«»با 

برای    «کشوری قانونی  لذاوشمول  اجرایی،  های  دستگاه  قانونی  موضوع  مستخدمین  درموعد  ازبازنشستگی  استفاده  قوانین  با 

 تصوراست. یم وبه شرح ذیل قابل تقسمذکور 

 

 اختیاری  بصورت    ، بازنشستگی درموعد .3.1.1

آن اشاره به مواردی ازددکه درذیل  محقق می گر  «اختیاردولتویا»«شکال مختلفی با»اختیارمستخدماَدر«موعددربازنشستگی  »

 خواهد شد:  

 تقاضای مستخدم وتکلیف دولت   درموعد، اختیاری وبا   بازنشستگی –الف 

تقاضای بازنشستگی    ،میزان سابقه خدمتسال سن با هر  60قلداشتن حداد بانرسمی می توان  نمستخدمی  -  شرط سن .1

 (. 74ندالف ماده ب )قانون استخدامی کشوری؛دولت مکلف به قبول آن است ند وکن

موسسات وشرکت های دولتی و    ،دارای عناوین مشابه وزارتخانه ها بازنشستگی مستخدمین رسمی ثابت و  -  سابقه خدمت .2

سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ 30حداقلبا  ،نام استها مستلزم ذکر  آنقانون بر  شهرداری ها وموسسات دولتی که شمول

  1368؛  2)قانون اصالح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری؛ ماده  .بودواهدزنشستگی طبق مقررات مربوطه خبا

حسب نیازدستگاه  ینی که بربه حقوق مستخدم...  »:می دارده مقررکقانون  این    3توجه به قسمت اول مادهباواصالحات بعدی(؛  

از  وموافقت مستخدم، نمایند30بیش  می  م؛« سال خدمت  سا30که  یمینمستخد،  شود  میستفادچنین  دارندسال    ، بقه خدمت 

 نباشند. نکه حداقل سن مقرردراین قانون رادارا؛ علیرغم ایخدمت دولت نمی باشند ملزم به ماندن در

 اختیار دولتبا درموعد و بازنشستگی –ب 

توانند مستخدمینی    -سی سال سابقه خدمت   .1 مانند مستخدم می  ازرادستگاه های دولتی هم  سال سابقه   30که بیش 

 .  (همان قبلی بازنشسته نمایند.) مت قابل قبول دارند،رسماًخد

بیست سال سابقه خدمت .2 با  زن  به    -مستخدمین  منوط  بازنشستگی  است  موافقت تقاضای مستقل وچنین  ؛  همان).اداره 

 (.  1370مصوب ؛  2ماده  1ب تبصره بند

پنجاه   .3 با  مرد  ومستخدمین  سن  خدمتسال  سابقه  سال  وپنج  جانب  -  بیست  انقالبازنشستگی  و  بازان  جنگ اسالمی 

قانون استخدام کشوری ازشمول    74ماده    بند الفو   77نیز مشمولین ماده  و  زیان آورمعلولین شاغل مشاغل سخت و  ،تحمیلی

مستثنی   به خودوبواین حکم  مربوط  مقررات  وتابع  بودده  بازنشستگی خواهد  استخدام کشوری). حداقل سن  تبصره  قانون    1؛ 

 (. 4/4/1365مصوب   ؛صره به آنتب 3و الحاق  74ماده 

تبصره .4 به  توجه  کشوری    74ماده3با  استخدام  بگذردمستخدمی  -قانون  آنان  خدمت  به  آمادگی  ازیکسال  بیش  که  ،  نی 

با به معرفی سازمادرصورتی که دراین مدت  اموراداری وتوجه  ران  احرازآن  جذب   ،دارنداستخدامی کشوردرمشاغلی که شرایط 

، مشروط به کتبی آنان وموافقت باالترین مقام دستگاه اجرایی  درخواستشرایط این قانون باطبق    ،ردند های دولتی نگدستگاه

  . شوندبازخرید می  ،سال باشد   20ازآنان کمتر  صورتی که خدمتدربازنشسته و  ، سال سابقه خدمت داشته باشند  20آنکه بیش از
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مفادبا به  فوق توجه  درالذکرتبصره  که  مستخدمینی  ق،  مزبور  گیرندشرایط  می  و  واجد  ، رار  سن  مندرج  ساشرایط  خدمت  بقه 

 . نمایند فقط می توانند تقاضای بازخرید  ،وظیفه قانون استخدام کشوری نباشندقانون اصالح مقررات بازنشستگی و  2مادهدر

  اغل مش  ینشاغلتحمیلی و معلولین عادی وجنگ  جانبازان انقالب اسالمی ایران و  طبق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی .5

  شرکت ، موسسات وهابانک  ، ها  شهرداریموسسات دولتی و  ، شرکت ها، کلیه وزارتخانه ها  -  9/1/1367آور مصوب  سخت و زیان  

،)اعم ازجانبازان انقالب اسالمی  د مستخدمین معلولنتوانمیتلزم ذکر نام است،  ها مس  آنهایی که شمول قانون بر  ها وسازمان 

  رسمی یا   (،معلولین عادیو بیماران ناشی ازشرایط کار  ،کاربیماران ناشی از،  ناشی ازکار  معلولین حوادث  ،جنگ تحمیلیایران و

خودرا مشابه  عناوین  دارای  یا  کار)ثابت  قانون  مشمول  کارگران  جز  حداقل  (به  داشتن  شرط  خدمت 20به  سابقه  تمام    سال 

آنان و بررا اف  ،می کشوراستخداواداری  تصویب شورای اموراساس درخواست کتبی  ارفاقی  زودن سبا  که مدت آن )نوات خدمت 

سور وفقط  ، بدون پرداخت کبه مدت خدمت آنانیا بیماری مشخص گردیده است( لیت ودرجه معلودرقانون مزبور برحسب نوع و

   (. 300-298: 1395وکورش استوار سنگری؛ )امامی، محمد. بازنشسته نمایند ،لحاظ احتساب حقوق بازنشستگیاز

 براساس قانون تأمین اجتماعی حامی مستخدم بازنشستگی وق اختیارتعیین صند –ج 

اجرایی .1 های  دستگاه  پیمانی  دستگاه-کارمندان  پیمانی  کارمندان  اجرایی،کلیه  از  های  برخورداری  تأمین  ازلحاظ  مزایای 

ماعی می باشند  قانون تأمین اجتکارافتادگی، فوت، بیکاری ودرمان، بارعایت این قانون، مشمول  از  اجتماعی نظیر بازنشستگی،

قانوازکه پس  راکارمندان رسمی  و این  االجرا شدن  برای مشاغل حاکمیتی درالزم  توان  استخدام   دستگاه ن، می  اجرایی  های 

از  ،نمود تأازلحاظ برخورداری  اجتماعی مزایای  تقاضای  ،مین  تأ،  خودحسب  قانون  امشمول  بازنشستگی  مین  یا قوانین  جتماعی 

مین اجتماعی یا سازمان  أ صورت تمایل به جای سازمان ت توانند در.کارمندان میگیرندقرار می  عمل دستگاه اجرایی ذیربطمورد

یکی دیگر  ،بازنشستگی کشوری مقررات  قرارازصندوق هامشمول  ای  بیمه  برای    ، سهم کارفرمایی این صورت.دردنگیری  دولت 

اتأ خدمات   قانون تأجتماعیمین  به میزان سهم کارفرمایی مقررات  اجتماعی می یم، حداکثر  التفاوت  باشد و   ن  توسط آن  مابه 

مشمول مقررات صندوقی   ،آنافتادگی ونظایرکاراز  ،وظیفه  لحاظ بازنشستگی،این قبیل کارمندان از.کارمندان پرداخت می گردد

  ؛ریقانون مدیریت خدمات کشو).استمکان پذیربارایکمدت قرارداد فقط    ندوق درطولص  . تغییرمی باشند   انتخاب کرده اندکه  

 . (1386؛ 102و101مواد 

واگذ .2 های  اصل  بازنشستگی درموعد شرکت  اساسی  44ارشده موضوع  برآن  ی ونظام حقوق  قانون  )ولی رستمی   –  حاکم 

قانون استخدام کشوری، ازشمول احکام این  2« ماده»پاساس بندبه طورکلی شرکت های دولتی بر  (40تا  9: 1393وهمکاران؛ 

همین   35استناد ماده قرارمی گیرند. ب  5/3/1352ررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب قانون خارج شده وتحت شمول مق

صندوق   وقانون،  مستخدبازنشستگی  نیزوظیفه  دولتی  های  شرکت  امورید.  گردایجاد  مین  وصندوق  اداره  وظیفه  بازنشستگی 

ب ها  این شرکت  بازنشستگی کشوری  مستخدمین  سازمان  گیردعهده  ساز،قرارمی  بازنشستگی)اساسنامه  ؛  1354کشوری؛    مان 

های دولتی والحاق مواد وتبصره های    مقررات استخدامی شرکت  صویب الیحه قانونی اصالح بعضی ازمواردت(. پس از3ماده  3بند

در به  1358سال  آن  ای  تبصره  ا  33ماده  ،  الحاق  مقررات  دولتی  های  شرکت  تبصره:    د.ی گردستخدامی  این  موجب  به 

ها  »مستخدمین دوشرکت  تألتی  ی  قانون  مقررات  مشمول  اجتماعی  که  شرکت  در  31/3/1345تاریخ  درهستندومین  خدمت 

تاتاریخ آنها  وخدمت  از  5/3/1352  بوده  بعد  استویا  داشته  ادامه  ...  ،آن  ماه  شش  ظرف  تواند  ازمی  نمایند  تقاضا  لحاظ  ، 

وظیفه و  این    ،بازنشستگی  حکم  قرارگیرندمشمول  ب...ماده  که  آنان  سهم  بیمه  تأ ،حق  صندوق  شده ه  پرداخت  اجتماعی  مین 

صندوق   ،است شود  به  می  منتقل  کشوری  قانونی  .«بازنشستگی  الیحه  طبق  بازنشستگی همچنین  مقررات  شمول  به  راجع 
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این شرکت  مین اجتماعی، مستخدمین جدیدهای دولتی مشمول قانون تأ   شرکتن  مستخدمی  ؛قانون استخدام کشوریوظیفه  و

نیز توانند ظرف مدت  ها  ازامتیمی  ماه،  درازشش  نمایند.  استفاده  قانون  تأ   قهراً  ،صورتاینرغیاین  قانون  اجتماعی  مشمول  مین 

از واگذاری شرکت  .خواهند بود قبل  تا  اساسی  44اساس اصل  ، برمستخدمین شرکت های دولتی  مول صندوق  یا مش  ، قانون 

وضعیت مقررات بازنشستگی   ،اجرای این قانوناماپس ازتصویب و  ؛ مین اجتماعیبازنشستگی کشوری بودندیا مشمول صندوق تأ

 :شان به چند حالت ذیل تقسیم گردید

،  1354  قانون تأمین اجتماعی مصوب  79براساس ماده    -مشمول قانون تأمین اجتماعی  واگذار شده  شرکت های دولتی   .2.1

 : خواهد شدبه ترتیب ذیل رفتار

مستخدمین شرکت های دولتی که مشمول مقررات ی و های دولت  مقررات استخدامی شرکت  33مستخدمین مشمول ماده    -1

 .وظیفه مورد عمل خود خواهند بودتابع مقررات بازنشستگی و  ،نده ابازنشستگی و وظیفه خاص بود

 . د شدنمشمول مقررات این قانون خواه ،مستخدمین شرکت های دولتی که مشمول قانون بیمه های اجتماعی هستند -2

 .«. فوت خواهند بودر برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی وحمایت کارمندان د رات قانونتابع مقر ،سایر مستخدمین -3

باشد تابع مقررات بازنشستگی دیگری غیرازمقررات تأ چنانچه شرکتی  :  توان گفتمی  ، آنچه بیان شد بنابر ، بعداز  مین اجتماعی 

های دولتی    به مستخدمین شرکتناظر  2بند. دره خواهدبودهمچنان تابع مقررات مربوط  ،بخش خصوصی نیز واگذاری وانتقال به

قانون بیمه های اجتماعی مصوب  ،  1354با تصویب قانون تأمین اجتماعی مصوب سال  ،  مشمول قانون بیمه های اجتماعی نیز

بنابراین با  ه، گردیداین قانون جایگزین قانون بیمه های اجتماعی  ، مین اجتماعیمنسوخ شده وازتاریخ تصویب قانون تأ  نیز1339

،  قانون اساسی که قبل از واگذاری  44اصل    شده موضوعگذارمستخدمین شرکت های وا   ، های اجتماعیتوجه به نص قانونی بیمه

تأ  قانون  اجتماعی بودمشمول  امین  بعدازند ه  تأ نیزتاریخ واگذاری  ،  قانون  اجتماهمچنان مشمول مقررات  باقی خواهند  مین  عی 

از ؛ غیرعیمین اجتماقانون تأ   79، براساس ماده  بنابراین  .نظام بازنشستگی آنها ایجاد نمی گردداکم برمقررات حتغییری درو  ماند 

، مشمول شود، یا بتمامی کارکنان شرکت های دولتی که اکثریت سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده،    1بند  ینمشمول

 . مین اجتماعی خواهند بودقانون تأ

دولتی   .2.2 های  ششرکت  کشوری  ده  واگذار  خدمات  مدیریت  قانون  مادهبر  -مشمول  خدمات    21اساس  مدیریت  قانون 

ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی  باکارمندان رسمی ویا  »،1386مصوب    ،کشوری

ان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر؛  م انتقال به سایر واحدهای ه  الف.:   روشهای ذیل عمل خواهد شد، به یکی ازواگذار می گردد 

به بخش غیردولتی که  انتقال  قبل از  .د ؛  سال  5تا    3موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت    .ج؛  بازخرید سنوات خدمت  .  ب

وفعالیت وظایف  واگذارمجری  باشد.های  می  بازنشستگیدر  شده  صندوق  تغییر  به  کارمندان  تمایل  جابجایی  صورت  هزینه   ،

ی به شکل معمول بخش غیردولتانجام وظیفه در  .  ـه ؛توسط دولت تامین می گردد، باحفظ سوابق مربوط،  ربطق ذیصندوتغییر

   .دسته کارمند مواجه هستیمبا دو ،وتبصره آن 21مطابق ماده.«. بخش غیردولتی پرداخت کندکه حقوق ومزایای وی را 

. شودواگذاربدون اینکه دستگاه یا موسسه مطبوع آنها    ، ذار شدهکارمندانی هستند که وظایف آنها به بخش غیردولتی واگ:نخست

  ،این راستا. درکه سهام شرکت متبوع آنها به بخش غیردولتی واگذار شده استکارمندان شرکت های دولتی هستند  :دوم  هدستو

اصل    کارکنان شرکت موضوع  واگذارشده  در  44های  اساسی  ت)  ،دوم  هدستقانون  کارمندان مشمول  زمره    (21دهما  1بصرهدر 

آنان نیز به بخش خصوصی منتقل می شوند. کارمندان  نتیجه  و در  واگذار شده. زیرا سهام آنها به بخش خصوصی  ندقرارمی گیر
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تقاضای تغییر    21ماده  »د«نمی توانند به استناد بند  ،مین اجتماعی هستندتأ دارای صندوقی غیرازلذا آن دسته ازکارکنانی که  

 . دولت مطالبه نمایندجابجایی صندوق از هزینهه و نمود صندوق بازنشستگی

به نحوی که صورت واگذاری سهام شرکت»در:می داردقانون خدمات کشوری که مقرر  21ادهم1خصوص تبصرهدر های دولتی 

غیرشرک مذکور  شودت  بردولتی  کار  ومقررات  قوانین  شده  ،  واگذار  شرکت  گردداعمال  کارمندان  راد،کارمندان  اف  این  ومی 

جدکارفرم میایی  مییدمحسوب  تمایل  بمانند.توانند  شوندودرصورت  خود  قبلی  بازنشستگی  صندوق  تابع  درواقع    «.کماکان 

به لحاظ  ضمن فصل سیزدهم،  ه بازنشستگی درتدوین مقررات مربوط ب یریت خدمات کشوری وعلیرغم تصویب قانون مدقانونگذار

م حقوق  ورعایت  دیگرکتسبه  وا، مالحظات  های  شرکت  راکارمندان  مختارومخیردرگذارشده  قبلی  صندوق  استحفظ   . نموده 

صویب قانون  عنایت به تبا   آن صندوق است. بر  قابل اجرا دانستن مقررات حاکموست حفظ صندوق قبلی به معنی معتبربدیهی ا

و کشوری  خدمات  آمدیریت  به  وتصریح  قوانین  که  مغایر،ن  گردیده  مقررات  دربا؛  ملغی  استخدافمداقه  قانون  هشتم  م صل 

شرایط فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری می  ان شرایط بازنشستگی کامالً مغایربا احکام وبی( در78تا74مواد)کشوری

ها شرکت  این  بازنشستگی  بر  حاکم  مقررات  بنابراین  است  ،باشد.  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  سیزدهم  به  فصل  الزم   .

پایان برنامه  (، دولت موظف گردیده بودتا  5/12/1388)اصالحی  شوری  قانون مدیریت خدمات ک  113به موجب ماده  ؛استذکر

اقتصادی توسعه  درچهارم  بازنشستگی  ،  های  کلیه صندوق  تجمیع  واعم  خصوص  اجتماعیتأ ازکشوری  تأ مین  درسازمان  مین  ، 

  .اقدامات الزم را به عمل آورد ،اجتماعی

  31اساس ماده  بر  -قانون اساسی  44ای کلی اصل  ت هیاس پس از تصویب قانون اجرای سواگذار شده  شرکت های دولتی   .2.3

های  با دستگاه  ،شدهکارکنان بنگاه های دولتی واگذار  ارتباط استخدامی»  ؛قانون اساسی  44ی اصلهای کل  قانون اجرای سیاست

گردد   می  قطع  ذیربط  ازاجرایی  دسته  درمی...  کارکنان  وآن  اداتوانند  درصورت  اشتغال  شده،مه  فروخته  رعایت    واحدهای  با 

یه  کل»می دارد:  نیزاشعارتبصره  . در.«دنباش  ههمچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط...ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر  

صندوق های فوق مجری خواهد و  نسبت به افراد  ...مین اجتماعی  اختیارات سازمان تأ و مقررات مربوط به کسرحق بیمه و  قوانین

شود  جریان تصویب این ماده استنباط میح مذاکرات مجلس شورای اسالمی دروق وهمچنین مشروچه ازمدلول ماده فآن..«بود

بنگاه هایی است که دارای صندوق بازنشستگی خاص می باشندو با توجه به مفهوم مخالف اً ناظر براین است که این ماده صرف

بازنشستگی  شستگی خاص  صندوق بازنفاقد قانون اساسی که    44واگذار شده موضوع اصلشرکت های  آن،   بوده وتابع صندوق 

   .شمول این ماده خارج اندستند ازمقررات اجتماعی هکشوری و

 اجباری ، بصورتبازنشستگی درموعد  .3.1.2

مستخدم  سن  اساس  بر  اجباری  ماده  -بازنشستگی  موجب  کشوری  77به  استخدام  هاو»...:قانون  دولتی  وزارتخانه  موسسات 

اند مستخدم مکلف  قانون  این  که  مشمول  را  رسمی  کنند  65ین  بازنشسته  دارند  به سن    .«سال سن  به سالگی  65رسیدن   ،

باقطع  طور مستقیم  خدمتی  رابطه  قطع  استموجب  بر  . دولت  مبنی  تصمیمی  هرگونه  منگه بنابراین  درداشتن  الت  حستخدم 

و  ،اشتغال نداشته  قانونی  استمحمل  قوانین  مگر  .باطل  راتجویزاصخاینکه  اقدامی  چنین  درباشن  نموده  ی،  بعضی  دیا 

مقرر  سناز  بیشتر  ، حدنصاب،مشاغلاز بازنشسته  برای  باشدمزبور  ماده  .شده  سال قانون    10طبق  بازنشستگی  مقررات  اصالح 

قانون استخدام کشوری    77دهحکم ما، ازدستگاه متبوع آنها  صورت درخواست وموافقتمشاغل تخصصی درمستخدمین  ،  1368

   .د بودنخواه مستثنی

 است:مین دولت با شرایط ذیل قابل تصوربازنشستگی پیش از موعد برای مستخد  -موعداز بازنشستگی پیش  .3.2



 فقه  و حقوق  سیاسی،   علوم مطالعات

 118-140، صفحات 1401  زمستان  ،4 شماره  ،8 دوره

129 

 

 بازنشستگی پیش ازموعد اختیاری .3.2.1

و .3.2.1.1 ازموعد  پیش  مستخدم  بازنشستگی  قان  -بادرخواست  تجویز  درماده  با  استخدام  75ونگذار،   قانون 

از»کشوری: بیش  قانون  این  تصویب  درتاریخ  که  رسمی  دار11مستخدمین  خدمت  سابقه  ش  ،ندسال  طبق  توانند  رایط می 

و  کنند  بازنشستگی  استزیرتقاضای  آن  قبول  به  مکلف  حالت    ..«دولت  قانونگذارده  حکم،  این  درماده  طبق  تصورمذکور  قابل 

ازقانونی رامجاز ع وبرهمین اساس درفروض قابل  سالگی شرو  54سال سابقه خدمت ورسیدن به سن    29دانسته که به ترتیب 

سنوات  تصور هرچه  شود)دیگر،  می  کمتر  ...(27،  28خدمت  ترباشد)مقارد،  پائین  مستخدم  سن  هرچه  نیز،  تا  و52،  53بل  (؛ 

رسد، مشمول این حکم قانونی برای بازنشستگی پیش  سال سن می    45دارا بودن  سال سابقه خدمت قابل قبول و20به  آنجاکه  

 ازموعد می داند.  

 ولتد با اختیار بازنشستگی پیش ازموعدو .3.2.1.2

  ، وزارتخانه ها  کلیه»:قانون استخدام کشوری اشعار می دارد  74ماده1تبصره  -پیش از موعد به میزان سنوات خدمتبازنشستگی   

ها مستلزم ذکر    هایی که شمول قانون برآن  سازمانها و  شرکت،  موسسات  ، ها  بانک  ، ها  شهرداری  ،موسسات دولتی   ، شرکت ها

است یامی  ،نام  رسمی  مستخدمین  خود  توانند  مشابه  عناوین  دارای  یا  قانون  جزب)را  ثابت  اجتماعیوتأ کارمشموالن    ( مین 

بر غیرتخصصی  به  درمشاغل  اجرایی مشروط  باالترین مقام دستگاه  آنان وموافقت  ازاساس درخواست کتبی  سال 20آنکه بیش 

سال باشد بازخرید    20تر ازمصورتی که سابقه خدمت آنان کبازنشسته و در   اساس سنوات خدمت، برسابقه خدمت داشته باشند

 .  «نمایند

 بازنشستگی پیش ازموعد اجباری  .3.2.2

 الزام قانون  بازنشستگی پیش ازموعد با  –الف 

به نحوی   به علت حادثه ای ناقص شود،یا   مستخدم رسمی علیل  هرگاه  -به جهت نقص عضو مستخدمدرحکم بازنشستگی   .1

کرد. مشروط  دریافت خواهد  سنوات خدمت؛ضربدر  ام متوسط حقوق،  یک سیبرابرباحقوق وظیفه ای    بمانند،که ازکارکردن باز

ماده، درصورتی که سنوات  (. براساس تبصره این  1345؛  79نکند.)قانون استخدام کشوری؛ ماده  تجاوزبراینکه ازمتوسط حقوق او

 گردید.  خواهدسال منظور15 سال کمتر باشد، مدت خدمت او15خدمت مستخدم موضوع این ماده از

بدرح .2 مستخدمکم  فوت  جهت  به  مستخدم    -ازنشستگی  که  استخدام   79درمادهمذکوررسمی  درصورتی  قانون 

ازکارکردن بازمانده باشد(  )علیل یابهکشوری او  فوت شود، علت حادثه ای ناقص شده، به نحوی که  با  چهارپنجم حقوق وظیفه 

»هرگاه مستخدم رسمی فوت شود، خواه  ی دارد:مقانونگذاردرفرض دیگری مقرر. تعلق می گیرد  ویرعایت شرایط قانونی به وراث 

پنجم حقوق بازنشستگی او به وراث قانونی وی  وچهار  سته محسوببازنش  ،بحد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد، درتاریخ فوت

 .(1345؛ 81ماده  . )قانون استخدام کشوری؛پرداخت خواهد شد.«

 مستخدم را به عنوان مجازات بازنشسته نمود:  دو مورد می تواندر - بازنشستگی به عنوان مجازات -ب

قانون استخدام کشوری: »...هرگاه    92طبق ماده    -  حقوق اجتماعیری به علت محکومیت به محرومیت ازبازنشستگی اجبا .1

طبعاً به محرومیت ازحقوق اجتماعی محکوم شود، درصورتی که اصالتاً یا  سال سابقه خدمت دارد،10مستخدم رسمی که بیش از

بازنشستگی معادل آن چه به عنوان کسور    نرسیده باشد،سالگی   55وبه سن  ی نباشد  ومیت اوازلحاظ ارتکاب جرایم خدمتمحک

عائله   به  کمک  عنوان  به  است،  پرداخته  محکومیت  شدتاتاریخ  خواهد  پرداخت  به  و   وی  محکومیت،  درتاریخ  که  درصورتی 

ستگی  به عائله ی اوحقوق و وظیفه ای برابر نصف حقوق بازنش باشد، محرومیت ازحقوق اجتماعی،حداقل پنجاه وپنج سال داشته 
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ازتمام حقوق بازنشستگی خوداستفاده می کند.«.  پرداخت خواهد شد این  قسمت اخیرتوجه به  با  وپس ازاعاده حیثیت، شخصاً 

 استفاده می کند.  خود حقوق بازنشستگیگردد وشخصاً از پس ازاعاده حیثیت، اجباراً بازنشسته تلقی می مزبورماده، مستخدم  

به عنوان مجازات   .2 اداری،  9ماده  -اداریبازنشستگی  به تخلفات  تنبیهات  قانون رسیدگی  ازانواع  را  ها()مجازات یکی  اداری 

درصورت  مستخدمین زن را  می توان  این ماده، به عنوان مجازات اداری،»ط«  طبق بند  شرایطی اعالم کرده است.بازنشستگی با

دوگروه، بازنشسته باتقلیل یک یا  خدمت دولتی،سال سابقه 25مستخدمین مردرا، باابقه خدمت دولتی و سال س 20داشتن بیش از

   (. 301و 300: 1395)امامی، محمد وکورش استوار سنگری؛ .نمود

بربازنشستگی حاکم  حقوقی  نظام  اصل  »  ج.  موضوع  واگذارشده  های  شرکت  ازموعد«  اساسی  44پیش  رستمی  قانون  )ولی  ؛ 

ب(.  40تا    9:  1393وهمکاران؛   ا  ، واگذار شدهازنشستگی شرکت های  نظام  ؛  خصوصی سازی متفاوت استبعداززواگذاری وقبل 

ومقررات  وقوانین   ها  دستگاه  وسازاستخدامی  ها  همان  قابل  شرکت  دولتی  غیرتسرّی  ای  بخش  نیستدبه    مگربطور   ؛ولتی 

مقررات مربوط .  استتأمین اجتماعی    قانونو  قانون کار   ( تابع نظاماتخصوصیبخش غیردولتی).  تصریح قانون گذاراستثنایی و

 غیردولتی عبارتند از:  بخش های دولتی وبه بازنشستگی پیش ازموعد شاغلین 

قانو .1 تأ الیحه  قانون  مشمولین  موعد  از  پیش  بازنشستگی  مصوب  نی  اجتماعی  انقالب    1358اسفند    27مین  شورای 

 حال حاضر منسوخ شده است.  و درقابل اجرا بوده معتبر وشمسی  1359ان سال این قانون صرفاً تا پای  -جمهوری اسالمی ایران

بازنش .2 قانون  واحده  اجتماعی مصوبماده  تأمین  بیمه شدگان  ازموعد  پیش  بازنشستگی  -  1367اردیبهشت    28  ستگی 

  55داشتن حداقل  رت  صو: »بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشمول قانون کار وقانون کارکشاورزی درشده بوددراین قانون مقرر

، درخواست بازنشستگی خودرا به توانند با اطالع کتبی به کارفرمامی  ،سال یا بیشترحق بیمه  20سابقه پرداختل تمام سن وسا

 .«.گرددستمری بازنشستگی جهت آنها برقرارم  ،طبق مقررات این قانونتا  ،سازمان تأمین اجتماعی حوزه محل کارخود تسلیم

( تبصره  این  10مطابق  واحده(  ازماده  قانون  این  اجرای  مدت  اجرایی،  نامه  آیین  تصویب  بودتاریخ  تعیین شده  سال  یک  که  ، 

جرای ا  24/6/1370  ، مصوبمین اجتماعی دید مهلت قانون بازنشستگی پیش ازموعد بیمه شدگان تأمتعاقباً به موجب قانون تم

  ،توجه به اینکه اجرای این قانون، بابدین ترتیب  . د گردیدآن به مدت یکسال تمدی  تاریخ تصویب آیین نامه اجراییقانون فوق از

جرا موقوف االقانون فوق متروک و  ،رسدظرمی، به نتاکنون به تصویب نرسیده  کهمنوط به تصویب آیین نامه اجرایی شده است  

  . ندارد ، قابلیت اجراءنامه اجراییزمان تصویب آیینامانده یاحداقل ت

ازموعد   قانون .3 پیش  مصوب  بازنشستگی  دولت  قان-1386شهریور   5  کارکنان  موجب  به  که  قانون  قانون این  تمدید  ون 

تاریخ اتمام مهلت سه ساله اولیه آن تمدید  به مدت پنج سال از  1389اسفند10مصوب  ،کارکنان دولتبازنشستگی پیش ازموعد 

نماید  ،شده است از  :»بهتصریح می  اجازه داده می شود  این قانوندولت  ،  ف مدت سه سال کارکنان رسمیظر  ،تاریخ تصویب 

سال    پنجحداکثر  ه خدمت قابل قبول داشته باشند باسال سابق25که حداقلپیمانی وقراردادی وزارتخانه ها وموسسات دولتی را

ارفاقی   نماید ...  سنوات  ماده«.بازنشسته  مطابق  اجرایی  2همچنین  نامه  فوق   آیین  ماه    23مصوب  ،قانون  کارکنان  ،  1386دی 

پیمانرسمی قابل قبول25دارا بودن حداقل  صورت  ی وقراردادی وزارتخانه ها وموسسات دولتی در،  بدون    ،سال سابقه خدمت 

دررعا شده  بینی  پیش  درمهلت  توانند  می  سنی  شرط  ازموعد  قانونیت  پیش  بربازنشستگی  مبنی  کتبی  درخواست  ارائه  با   ،

از  .سال بازنشسته شوند30سقفتاسال سنوات ارفاقی  5دستگاه متبوع با استفاده ازحداکثر  افقتموو عناوین قانون  همانگونه که 

دستگاه  ،پیداست کارکنان  قانون مخصوص  دولتی این  وزارتخانههای  وچون شرکت ،  است  دولتی  وموسسات  واگذارها  شده  های 

یردولتی  غ های خصوصی ودرزمره شرکتخارج شده وهای دولتی  دستگاهعداد  از  ،، بعداز واگذاریقانون اساسی  44موضوع اصل
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مند شوند.  نون بهرهمزایای این قای توانند ازنم، مشمول قانون بازنشستگی پیش ازموعدکارکنان دولت نبوده ومحسوب می گردند

های دولتی    شرکتا وسازمانها وظر به نظام استخدامی دستگاه ه مقررات نا، هیچ یک ازقوانین وطبق قاعده کلی به عبارت دیگر؛  

بخش غیر    ،  کلیزیرا به طور  .آن هم بنا به تصریح قانون گذاراستثنایی و؛ مگر به طورباشد تی نمیقابل تسری به بخش غیردول

   . مین اجتماعی است( تابع نظامات قانون کار وقانون تأخصوصی)دولتی

قانون (    113)قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصالح ماده    10بازنشستگی براساس ماده   .4

قانون فوق    10مادهمطابق  -(  1382مرداد    26مصوب    )اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ،نامه سوم توسعه اقتصادیبر

  فرهنگی ،اجتماعی و پایان برنامه سوم توسعه اقتصادید تا تولیدی مجازنی و :»کارفرمایان واحدهای صنعتبیان می داردکه  الذکر  

پرداخت ، با سال را25داخت حق بیمه بیش ازسابقه پر، یک نفرازکارکنان با  ل جدیداشتغاجمهوری اسالمی ایران به ازای هرنفر

پنجاه    . موعد بازنشسته نمایندپیش از  ؛درصد مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی%(  50پنجاه )

همانطورکه     .«.بینی و پرداخت می گردد یشپ ابه التفاوت کسورات توسط دولت دربودجه های ساالنه کشورمدرصد دیگر(  50%)

 : باشد شرط میستلزم رعایت دوم ،مزایای این قانون، برخورداری ازدرمتن ماده تصریح گردیده

تولید.ص1 یا  تقاضاکننده    ینعتی  واحد  یا  ازای هر.2  ؛ بودن کارگاه  به  ازاشتغال جدید  پیش  بازنشسته میکارمندی که   موعد 

  ؛شود

تولیدی قرار مره واحدهای صنعتی و قانون اساسی در زُ  44شده موضوع اصل  هریک ازشرکت های واگذار؛ چنانچه  ترتیببدین  

سال  25بیمه بیش ازسابقه پرداخت حقکارکنان با، یک نفرازجدیدنیروی کاربه جای استخدام یک نفرتوانند  می  ،داشته باشند

 بازنشسته نمایند.  موعدپیش از، ده تا زمان بازنشستگی قانونیمابه التفاوت کسورات سنوات باقیماندرصد %(50)پنجاهپرداخت رابا

 پیش ازموعد درمشاغل سخت وزیان آور   بازنشستگی – د

جانبازان انقالب اسالمی ایران وجنگ   ماده واحده قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی6به موجب قانون استفساریه تبصره  .1

قانون اصالح 2بندس شورای اسالمی ومجل  1384آذر    22آور مصوب    زیانتحمیلی و معلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت و

ران درجنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور  قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ای

حوه بازنشستگی  ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون ن1مجلس شورای اسالمی وتبصره 1383اردیبهشت    21مصوب  

وجانبا تحمیلی  وجنگ  ایران  اسالمی  انقالب  وشزان  عادی  آورمعلولین  وزیان  مشاغل سخت  هیئت    10/2/1385مصوب  اغلین 

ووزیران،   برجانبازان  وزارتخانهعالوه  در  شاغل  ومعلولین  وسازمانآزادگان  دولتی، ها  و  های  آزادگان  مشمول  جانبازان  معلولین 

 بخش غیردولتی نیز مشمول قانون وآیین نامه اجرایی آن می باشند.  رماعی شاغل دقانون کاروقانون تأمین اجت

ال .2 فوق  کارکنان  بازنشستگی  مصوبذکرشرایط  اصالحات  آن،1383اردیبهشت21مطابق  اجرایی  نامه   مصوب   وآیین 

 : عبارت است از، 1385اردیبهشت 

 ؛ یا پرداخت حق بیمهتمام سابقه خدمت قابل قبول وسال 20حداقل. الف

 . سال می باشد (45)برای زنان ،سال (50)حداقل سن بازنشستگی که برای مردانب. 

ذکر  به  دراستالزم  مجموع    خصوص،  احتساب  با  آنها  بازنشستگی  مبنای  و  خدمت  مدت  که  صورتی  در  آزادگان  و  جانبازان 

گی  شرط حداقل سن بازنشستاز راح، ازسال تمام باشد30(،سال10حداکثر)سنوات ارفاقی( وسال20حداقل) ،سنوات سابقه خدمت

 معاف خواهند بود.  

 : به شرح ذیل محاسبه می گردد ،شود نان اضافه می کارکجمع سنوات خدمت این دسته ازسنوات ارفاقی که به ج.  
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 اقی جانبازان.سنوات ارف1

 . سال6حداکثرو 3، حداقلجانبازیدرصد % 40تا %  20درجات بین -

 .سال10وحداکثر6حداقل ، کامل افتادگیکارآستانه ازتا  ،جانبازی% 40درجات بین -

 در مورد معلولین حوادث ناشی از کار و یا بیماری های ناشی از شرایط خاص کار   سنوات ارفاقی .2

 .سال5وحداکثر 2، حداقلکاهش توانایی ها برای انجام کاریا% نقص عضو ویا اعضا و 40تا% 20بین جاتدر -

 سال.  8وحداکثر  5، حداقل ی کاملکارافتادگ% تا آستانه از 40درجات بین -

 :  نده امعلول شد ،کاریل غیرازمعلولین عادی که به دال سنوات ارفاقی .3

 سال.  3حداکثرو2حداقل انجام کار، ها برای  توانایی کاهش یااعضایا % نقص عضو 40تا % 20درجات بین - 

 (.508-505:  1393ای مجلس؛ )مرکز پژوهش ه  .سال 6حداکثرو 3حداقل ، افتادگی کاملکاراز %40درجات بین -

  «موعد بازنشستگی پیش از»ت اداری درخصوصدیوان عدالتحلیل آراء  .4

شرکت های دولتی    واگذاری مبنی بر»  ت عمومی دیوان عدالت اداریهیأ   31/6/1387مورخ  449رای وحدت رویه شماره    .1.1

 «؛ به بخش خصوصی

مقرر  چنین  رأی  دارداین  ا  »حسب: کهمی  فوق  های  پرونده  کنافکار  ،لذکرمحتویات  دولتی  به   ،28/11/1382تاریخ  درشرکت 

علق به بخش خصوصی زمره شرکت های متشرکت های دولتی خارج گردیده و درعداد  ودرنتیجه از  بخش خصوصی منتقل شده 

است گرفته  کیفیت.  قرار  این  مذکور  ،با  شرکت  رسمی  وشمازکارکنان  کشوری  استخدام  قانونی  الیحه  استخدامی ول  مقررات 

الحاقات بعدی  الذکر واصالحات ویحه قانونی فوق مقررات مربوط به بازنشستگی الجمله  ، از5/3/1352های دولتی مصوب    شرکت

الحاقات  و اصالحات و  1354ن اجتماعی مصوب  میدرقانون تأ مشمول احکام مقرر  ،حیث شرایط بازنشستگی، خارج شده وازآن

یت شکا  ردّ  ، مبنی برپنجم دیوانشعبه بیست و    9/3/1384مورخ    3ورخ  م161  دادنامه شماره  ؛بنابراین  ؛بعدی آن گردیده اند

  13/12/1368وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب  قانون اصالح مقررات بازنشستگی و  اساسبر  ،شاکی به خواسته بازنشستگی

شماره   دادنامه  شرح  به  تجدیدنظر  25/5/1385مورخ    643که  دهم  تأییددیوانشعبه  یافته؛،  وقطعیت  و  شده    موافق صحیح 

مراجع دالت اداری برای شعب دیوان وسایران ع قانون دیو  43ماده  و  19ماده    2این رأی به استناد بند.  باشد  موازین قانونی می

 . .«موارد مشابه الزم االتباع استاداری ذیربط در

اجتماعی مصوب مین  ون تأ درقاناً مشمول احکام مقررهای واگذارشده رامطلق  ی که کارکنان رسمی شرکتقسمت اخیر این رأ 

است1354 مغایر دانسته  اخیرتبصره،  نظر  21ماده1قسمت  به  کشوری  خدمات  مدیریت  رسدقانون  زیرامی  تبصره    .  مطابق 

دراخیر واگذارشده  های  شرکت  توانند ،کارمندان  می  تمایل  بمانندصورت  باقی  خود  قبلی  بازنشستگی  صندوق  تابع  .  کماکان 

   : گفتدرمقام حل تعارض فوق باید

دیگری حق اتخاذ تصمیم  اد نههیچ شخص یا تیارمجلس شورای اسالمی است واخدرمنحصراً  ،اصالح آنو  تفسیرضع قانون،  و  :اوالً

یا صدور تصمیم  اتخاذ  ندارد ودرصورت  را  قانون  یا دستورخالف  قانونیاصدورحکم  برحکمی خالف  اصل  و،  اصالت حکم  اعتبار 

 .نه حکم مراجع دیگرگذاراست وقانون

رأی فوق  حالی که در .گرددصادرین اراده قانونگذار وقانون معتبراد به آخردیوان عدالت اداری بایستی با استنره ازاحکام صادثانیاً: 

  .قانون مدیریت خدمات کشوری صادرشده است  21ماده1مندرج درتبصره االشعار، بدون توجه به حکم صریح
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عمل و استناد  روابط حقوقی مورد، قانون موضوعه دردر وهله اولتاماید  می ن  ایجابنیز  یرعایت سلسله مراتب منابع حقوقثالثاً:  

 .مقام رویه قضایی هستنداحکام وآراء مراجع قضایی که درنه  ،گیردقرار

 ،حفظ حقوق مکتسبه کارکنان شرکت توجیه نمود، دربه سبب مالحظات دیوانالبته شاید بتوان صدوررأی وحدت رویه فوق را

را  21ماده    1مفاد تبصرهدیوان  اما   الذکر  .ننموده است  «عطف بماسبق»قانون مورد نظر  فوق  بنا به دالیل  با وجود حکم  لذا   ،

  ومی دیوان عدالت اداری نمی تواند ت عمهیأ 449شمارهوحدت رویه ، رأی قانون مدیریت خدمات کشوری  21ماده1تبصرهمقرردر

ازقبیل صندوق بازنشستگی  )مین اجتماعی صندوق تأ رازستگی غیبازنشکه دارای صندوق  انی باشدتعیین کننده وضع بازنشستگ

مشمول    واقع این کارمندان همچنانندارند. در  صندوق خودتمایل به تغییرهستند و  (صندوق های خاص بازنشستگیکشوری یا

ای  ولین صندوق همشم ازغیر )های واگذارشدهکنان شرکتکار:توان گفتبنابراین می  . خواهند ماندصندوق بازنشستگی قبلی خود

بازنشستگی(، حاضر  خاص  بازازدرحال  صندوق  از  ،نشستگیجهت  یکی  بازصندوق مشمول  تأ های  ویا  کشوری  مین نشستگی 

حاکم  بایستی به قوانین    ،این صندوق ها ین هریک ازضوابط بازنشستگی مشمول. لذا برای مالحظه شرایط ود نباش  اجتماعی می 

که   ازبرهریک  است  خ  قانونعبارت  ممدیریت  تأ   1386صوب  دمات کشوری  اجتماعی مصوب  وقانون  اصالحات   1354مین  با 

 .بعدی مراجعه نمود

شماره: .1.2 رویه  وحدت  بر  22/6/1389مورخ:89/412هـ/رأی  مبنی  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  ی گنشستباز»اینکه  هیأت 

 ؛«نخواهد شدزیان آورشاغل سخت ومزایای ماز ندی آنان بهره معادی افراد مانع از

مقرر چنین  رأی  داردکه:این  خواسته  »می  واحدبراساس  بر  ، های  مشاغلمبنی  شرایط  اعمال  آور    تقاضای  زیان  و  سخت 

؛ بدین نحو که دادنامه  است آراء متناقضی صادره گردیده  ؛دیوان عدالت اداری 17و16مطرح درشعبات   حکم بازنشستگیصدوردر

کال18/6/1387مورخ  1788شماره   پرونده  شکایت  موضوع  مط2500/86/16سه  ،  درشعبه  ؛  که    16رح  اداری  عدالت  دیوان 

ردّمنجر شماره    شکایت   به  بادادنامه  موضوع5/2/1388مورخ    190گردیده،  کالسه    ،  در  17/87/175پرونده    17شعبه  مطرح 

 . درتعارض قراردارد دیوان عدالت اداری که منجر به ورود شکایت گردیده است

از شق )ب( ذیل    1براساس بند    »  رض آراء صادره با این استدالل که:اداری ضمن تأیید احراز تعاهیأت عمومی دیوان عدالت  

ه کارهای  با اصالحات بعدی، قانونگذار درحمایت ازکسانی که ب  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب    76ماده    2تبصره    2بند  

آور وزیان  پرداخت  )مخل سالمت(سخت  سابقه  هرسال  اند،  داشته  در  اشتغال  ببیمه  را  مذکور  ونیم  رای  کارهای  یکسال  آنان 

، بازنشستگی عادی اشخاص مشمول قانون، 16/1/1388مورخ    4محاسبه کرده است واز آنجا که مطابق رأی وحدت رویه شماره  

مورخ   190ماره  دادنامه ش  ؛، بنابرایننیستسخت وزیان آور  مزایای مشاغل ه واستفاده ازمانع از بهره مندی آنان از حقوق مکتسب

موازین قانونی تشخیص داده  و  ن این معنی است، موافق اصولدیوان عدالت اداری را که مبیّ  17سوی شعبه  ز صادره ا  5/2/1388

قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط،    43مفاد ماده  و  19ماده    2ین رأی به استناد بند. ااست

 . باع است.«درموارد مشابه الزم االت

قانون تأمین    76ماده    2تبصره    2ب( ذیل ماده  )شقّاز  1اشتغال به مشاغل سخت وزیان آوربراساس بنددت رویه؛  در این رأی وح

یأت ه  16/1/1388مورخ    4مالک رأی وحدت رویه شماره  وحدت ازاستفاده  باواصالحات والحاقات بعدی،1354اجتماعی مصوب

ازجمله حقوق مکتسبه مستخدمین دانسته وحتی یم سابقه راسال اشتغال، یکسال وناحتساب هرعمومی دیوان عدالت اداری، با

می داند  وزیان آورنازمزایای مشاغل سخت  مجدد ایشان  درصورت استفاده ازمزایای بازنشستگی عادی نیز، مانع از بهره مندی  

،  «موعدپیش از»بصورت  می تواند  ،قانون خاصاین  ، باتجویزمستخدم  این حق، با استفاده ازسنوات ارفاقی برای  عمالاِودرنتیجه؛  
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نیزازعوائد نگارنده  به نظر  بهره مندگردد.  بازنشستگی  عمومی  بازنشستگی وصندوق  اداری صحیح  استدالل هیأت  دیوان عدالت 

وبا  بودنبوده  آمره  به  حمایتی    عنایت  بودنوکارقوانین  آور  والزام  اجتماعی  بعنوان  «ادعا-حق» «اینتضمین»و  «تأمین»تأمین 

        .استی مستخدمین به عدالت نزدیکترداشتن چنین حقی براته رعایت اصل عدالت وانصاف؛ مقرروالب ، ها تعهدات دولت

شماره: .1.3 رویه  وحدت  بر  28/5/1399:  مورخ  782تا773رأی  مبنی  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  حکم تسرّعدم  »هیأت  ی 

   «؛آن قبل مشاغل سخت وزیان آور به  بهره مندی ازمزایای بازنشستگی پیش ازموعدی استفساریه 

پرونده های مطروحه با    »براساس اعالم معاونت نظارت وبازرسی دیوان عدالت اداری، درخصوصمی داردکه:این رأی چنین مقرر

د)ب( بن1جزء  تفسیرق نمودن قانون  ماسببرقراری مزایای اشتغال درمشاغل سخت وزیان آور دراثر عطف ب  عمال وخواسته ی اِ

ب  ، شع(به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است  1390که درسال1379اصالحی)جتماعیقانون تأمین ا76ماده    2تبصره  

اجرای ماده  فع تعارض وصدور رأی وحدت رویه درر  ،به همین جهتقضی صادرنموده واتفاوت ومتنآراء م  ،دیوان عدالت اداری

سال    89 مصوب  اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  وآیین  تشکیالت  که  1392قانون  شده  ذیل آراء    درخواست  شرح  مذکوربه 

 گردیده است:صادر

استان   به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی   9109980900096349بدوی دیوان عدالت اداری درپرونده شماره    11شعبه    -الف

  9309970901100383؛ به خواسته اعمال برقراری مزایای اشتغال درکارسخت وزیان آور، به موجب دادنامه شماره  اردبیل و...

که:با  10/3/1393رخ  مو استدالل  وزیاناین  مشاغل سخت  ازجمله  اشتغال  درزمان  شاکی  وبرابرمفاد  آور  شغل  فساریه استبوده 

تبصره    1جزء اجتماعی    76ماده    2بند)ب(  تأمین  ش  26/6/1390مصوب  قانون  اشتغال مجلس  سال  هریک  اسالمی،  ورای 

تشکیالت   10خت حق بیمه محسوب می گردد؛ با استناد به ماده  مشاغل سخت وزیان آور به عنوان یک ونیم سال سابقه پردادر

وحکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی به اصالح حکم بازنشستگی وبرقراری  وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری وارد دانسته  

صادرمستمر استفساریه  مفاد  برمبنای  شماره  وی  رأی  موجب  به  صادره  رأی  نماید.  می  مورخ   9509970956601697اعالم 

 عدالت اداری تأیید شده است. تجدیدنظردیوان 16شعبه در 16/11/1395

شماره    15شعبه    –ب   درپرونده  اداری  عدالت  دیوان  طرفیت    9109980900068569بدوی  وصنعت به  کشت  شرکت 

اغل سخت وزیان آور؛  مشبرابر  سازمان تأمین اجتماعی شهرستان پارس آباد به خواسته پرداخت حقوق ومزایاودامپروری مغان و

با این استدالل که: طبق ماده واحده قانون اصالح تبصره    14/4/1393مورخ    9309970901500582به موجب دادنامه شماره  

مصوب   76تبصره به ماده    2و  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب    79وتبصره ماده  77و72قانون اصالح مواد  76الحاقی ماده    2

اجر  1371 نامه  آیین  آن مصوب  ونیز  بیمه شده درک  1385ایی  وزیران، شغل  ماده  هیأت  موضوع  استانی  نامه    80میته  آیین 

آوراجرا وزیان  مشاغل سخت  عنوان  به  گردیدهیی  بنابه  تأیید  لذا  بوده  مشاغل  دراین  پردازی  بیمه  سابقه  فوق،  م  ودارای  راتب 

ماده  از و  76مزایای  به  حکم  بوده،  برخوردار  را  اجتماعی  تأمین  شکایت قانون  صدورحکم    رود  به  شکایت  طرف  اداره  والزام 

 اشتغال درمشاغل سخت وزیان آور صادر واعالم می دارد.  زنشستگی پیش ازموعد به اعتباربا

ازر پس  صادره  درأی  شماره    6شعبه  تجدیدنظرخواهی  دادنامه  موجب  به  مورخ   9409970955602709تجدیدنظر، 

  2ه  بند)ب( تبصر1فسیر جزء  بازنشسته شده و قانون ت  26/3/1387وانده درتاریخ  با این استدالل که: تجدیدنظرخ  19/11/1394

اجتماعی،76ماده   تأمین  است.  29/6/1390درتاریخقانون  گردیده  شمارهتصویب  نظریه  و   3/1376/ 10-76/21/583مطابق 

به موارد مختومه که   تسریزمان بیان مراد مقنن الزم االجرا می باشدواز شورای نگهبان، تفسیر،    79/21/1540-20/10/1379
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، ضمن قانون تشکیالت  71به ماده  ؛ باموجه دانستن اعتراض، مستنداً  انون داشته اند، ندارد. بنابراینمجریان برداشت دیگری ازق

 می نماید.  دوی، حکم به ردّ شکایت شاکی صادرنقض رأی شعبه ب

نیز درپرونده شماره    47شعبه    –ج   داری  عدالت  استان 9209980905010295دیوان  اجتماعی  تأمین  اداره کل  به طرفیت 

ب مشابه،  ی  خواسته  به  جزء    اخوزستان  تفسیر  قانون  به  واستناد  مشابه  تبصره  1استداللی  تأمین  76ماده    2بند)ب(  قانون 

دادنامه ی شماره   وارد  شکایت شاک  19/9/1393مورخ    9309970902501130اجتماعی، طی  را  اصالح دانستی  به  ه وحکم 

باز ونشستحکم  مستگی  میزان  آورتعیین  وزیان  سخت  مشاغل  برمبنای  شماره  مری  دادنامه  طی  مذکور  رأی  که  صادرنموده 

 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرارگرفته است .   5سوی شعبه از 16/3/1395مورخ  9509970955501018

  19، شعبه  جانب ریاست کل دیوان عدالت اداریاز  داریقانون تشکیالت وآیین دادرسی دیوان عدالت ا79عمال ماده  دراجرای اِ

قانون    4که باعنایت به مواد    ،این استداللبنابر  9/11/1397مورخ    9709970956803378تجدیدنظربه موجب دادنامه شماره  

ن  لولیماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، مع  3قانون مدیریت خدمات کشوری وتبصره    124استخدام کشوری ماده  

  2بند)ب(  تبصره  1آیین نامه اجرایی همان قانون واستفساریه قانون جزء    1ماده    2تبصره  وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور و

اجتماعی مصوب    76ماده   تأمین  هیأت عمومی دیوان عدالت    5/8/1387-515و رأی وحدت رویه شماره    29/6/1390قانون 

قانون فوق    79عمال ماده  ، حکم به پذیرش اِ أت عمومی دیوان عدالت اداریهی  12/4/1397  -929الی    927اداری و رأی شماره  

 «. سپس نقض رأی شعبه پنجم تجدیدنظر وردّ شکایت شاکی صادر و اعالم می دارد. ،الذکر

مورخ   782الی    773دادنامه های شماره  ، طی    28/5/1399هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس ازتشکیل جلسه درتاریخ  

استدالل  8/7/1399 این  با  آراء صادره،  احراز تعارض  اعالم  اساسی، شرح وتفسیر  73که: » مطابق اصل    ، ضمن  قوانین  قانون 

قانون تأمین اجتماعی    76ماده    2بند)ب( تبصره    1عادی درصالحیت مجلس شورای اسالمی است ومقنن درقانون تفسیر جزء  

سابقه پرداخت حق بیمه درکارهای سخت وزیان آور به  که  ه  کردربه تصویب رسیده است، مقر  1390ل  که درسا  1379مصوب  

عادی درمشاغل  اشتغال  بعداز  یا  قبل  ازایهرمیزان،  به  و  ،  سال  یک  سابقه،  محاسبه  هرسال  نظریه نیم  برمبنای  شد.  خواهد 

از زمان سیروتف  فسیر، بیان مراد مقنن استتای نگهبان قانون اساسی، مقصود ازشور  10/3/1376  -583/21/76تفسیری شماره  

بیان مراد مقنن درکلیه موارد الزم االجراء است. بنابراین، درمواردی که مربوط به گذشته است ومجریان برداشت دیگری ازقانون  

این ل ازداشته اند وآنرا به مرحله اجراگذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد. بنابراین افرادی که قب

 عطف بماسبق نمی گردد!!! بت به ایشان قابل تسری ندانسته ونساین قانون راریه بازنشسته شده اند، مفادستفساا

 می رسد:  ری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی ومداقه دراستدالل های صورت گرفته، به نظربا دقت درآراء دیوان عدالت ادا

ق  اوالً: اجتماعی  قوانینی چون  تأمین  قانون  کار،  گردند،  از  یینوقوانانون  تلقی می  وآمره  قوانین حمایتی  ازجمله  این دست که 

 آن باطل بوده واثرقانونی ندارد. مفادمغایر باهرگونه قوانین مغایر، توافق ویا تفسیر

  قه بیمه به ازایمحاسبه ی یکسال ونیم ساب؛  قانون تأمین اجتماعی  76ماده    2ه  بند)ب( تبصر  1براساس استفساریه جزء    ثانیاً: 

مستخدمین مشمول این نظرقانونگذار پذیرفته شده وجزء حقوق مکتسبه ی  ، ازبرای مشاغل سخت وزیان آورل سابقه کارهرسا

 .  شده استشرایط تشخیص داده 

رویه شماره    ثالثاً:  وحدت  رأی  مالک  وحدت  از  استفاده  عد  16/1/1388مورخ    4با  دیوان  عمومی  احتساب  هیأت  اداری،  الت 

ین دانسته وحتی درصورت صدورحکم کارگزینی وبرقراری ازجمله حقوق مکتسبه مستخدمنیم سابقه رایکسال و  هرسال اشتغال،
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رانیز، مانع ازشمول وبهره مندیمزایای بازنشستگی عا ازمزایای ممجدد    دی  ، راخیشاغل سخت وزیان آورنمی داند، نظرایشان 

 می باشد. مغایر با این رأی وحدت رویه نیز

الملل)که ادعا«های حقوق بشری است که براساس کنوانسیون  -»حقه ازجمله این حقوق مکتسب  رابعاً: های حقوق بشری بین 

این   «تضمین»درزمره ی تعهدات ذاتی دولت ها درآوربین المللی وازجمله اسناد الزام  و  است(  به آن ها پیوستهکشورایران نیز

باشد. المللی است )که به  لذا صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، هم مغایر    حق می  الزام آور بین  با اسناد تعهدات 

است قانون  درحکم  المللی،  بین  کنوانسیون  این  به  ایران  پیوستن  تصویب  قا(جهت  اصول  مغایربا  و، هم  است  اساسی  هم  نون 

  بنابراین؛ رأی وحدت رویه ی مذگور خالف قانون وغیر قابل اجراست.مغایربا قانون است. 

« می داند،  حق مکتسب»چنین حقی را برای مستخدمین فعلی  ونی وبین المللی، وقتی قانونگذارات قانتعهدصرف نظراز  خامساً: 

نه با  بازنشستگی،    شتن بارمالی برای دولت وصندوق «به بهانه ی داحقی»ازچنین زنشستگان  مستخدمین وبامحروم ساختن سایر

انصاف است.    همخوانی دارد ونه بر پایه ی    جامعه است(واصول عدالت توزیعی )که همانا حمایت ازاقشارضعیف    عدالت اجتماعی

مستخ همین  سالیانی  را  ،دمینچراکه  خویش  ازحقوق  امانتبخشی  رسم  واری  ،به  صندوق  ضبه  تادرمواقع  نمایند  می  رورت  ز 

ازعوائد بازنشستگی  های  ودردوران  بهانه  به  توان  نمی  هست،  ضایعه  این  جبران  وقت  حاالکه  اما  گردند.  مند  بهره  واهی،  آن 

 ازتأمین حقوق مکتسبه ی ایشان سرباز زد.

استفساریه بازنشسته شده اند، ازجمله می رسد، تسری حکم این استفساریه به مستخدمینی که قبل ازاین  براین اساس، به نظر

ات این جهز ، اشدن استفساریهنعطف بماسبق  رأی وحدت رویه ی صادره مبنی بربوده وکشور  دات دولت ودستگاه اجرایی  تعه

واین  مغایر موجوداست.  ی  آمره  قوانین  وروح  این  باعدالت  براساس  که  ازدرحالیست  فراوانی  دعاوی  رویه،  وحدت  سوی رأی 

این  اشتباه که متأسفانه به استناد سنگ بنای دیوان عدالت اداری مطرح می گردد شعباتمول این استفساریه درمستخدمین مش

درمشاغ  بازنشستگان  مکتسب  حقوق  رویه،  وزیوحدت  آور، ل سخت  و  ان  بیمه  پرداخت حق  از... علیرغم  گردیده  ن  ایشا؛  سلب 

 می گردد.  تضییع وحقوق ایشان 

مثال شماره  برفرض  دادنامه  ازشعبه  18/12/1399مورخ    5726:  اداری66صادره  عدالت  دیوان  کالسه  بدوی  پرونده  موضوع   ،

  تجدید   20شعبه  صادره از  26/4/1400رخ  مو  140031390001053998  که طی دادنامه ی شماره  9909980901603242

استفساریه به بازنشستگان قبل   استناد به همین رأی وحدت رویه وعدم پذیرش عطف بماسبق نمودن دیوان عدالت اداری با  نظر

 حقوق بازنشستگان تضییع می گردد.  استفساریه، ازتاریخ این 

 

 نتیجه گیری 

گردیدکه روشن  موضوعه،  ومقررات  نظامات  راکه  بابررسی  مشاغلی  به صراحت،  قانونی)قوانین   قانونگذارمحترم  تعریف  براساس 

ی ویا قوانین تخصصی  آمره ای چون: قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون تأمین اجتماع 

ایران وجنگ تحمیلی ومع انقالب اسالمی  لولین عادی وشاغلین مشاغل  همچون: ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان 

آو وزیان  وسایر  9/1/1367رمصوب  سخت  آن  والحاقات  دیگر(،واصالحات  تخصصی  سخت  قوانین  مشاغل  ی  وزیان  درزمره 

دانسته  ،  است  قرارگرفتهآور ازموعد  پیش  بازنشستگی  بهداشت وسالمت  ،  این مستخدمیناز حمایت    به منظورومشمول  رعایت 

اعالمیه ی حقوق بشی دولت که  یفای تعهدات ذاتاهمچنین  و  ایشان لوای  المللی حقوق سیاسی ومدنی،  )تحت  ر، میثاق بین 

اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی وسایر کنوانسیون های مرتبط(،   المللی حقوق  ازمیثاق بین  المللی دستگاه  برگرفته  تعهدات بین 
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 شمول قانون استخدام : تحت  یکشور  صندوق بازنشستگیحمایت های قانونی صندوق های بازنشستگی )قالب  دراست،    حاکمه

صندوق تأمین  وشمول قوانین شرکت های دولتی  تحت  بیمه ای:  صندوق های خاص  ؛  کشوری وقانون مدیریت خدمات کشوری

حاکمیت  اجتماعی:   ومطابق  وکارقانون  تحت  نموده  سازی  اساسی  اجتماعی(  وتفاسیرتأمین  مقررات  چون هقانونی  آخرین 

)1)  قانون»تفسیرجزء بند  تبصره)(  )2ب(  ماده  اصالحی  (  76(  اجتماعی  تأمین  این  1379قانون  رای برا  ادعا«-حق»«؛ 

بعنوان  مکتسبه»مستخدمین  ایشان  «حقوق  و  ی  شناخته  رسمیت  ومقرراتبه  مورددرقوانین  قرار،  این  وازاست  داده  »تضمین« 

 کاستی چندانی به نظرنمی رسد.  منظر،

  ه رغم مطالب ادعایی در دیوان عدالت اداری؛ ب  «قضایی-اداری» وحدت رویه ی    آراءی دستگاه های اداری و درمقام رویه  لیکن  

پیشین،   های  ازموعدپژوهش  پیش  ازبازنشستگی  پناه  بی  بردن مستخدمین  ازبهره  وزیان    مشکل  مشاغل سخت  وسهم  نبوده 

سهم بیمه ی دولت  نموده، مدت تخلف  ت ها درطول اینمشکل آنجاست که برخی دول. !!!آوردراین میان، چندان معتنا به نیست

وسا کنند  نمی  دولتراپرداخت  که  است  اجتماعی  ربدهکاربَاَخود    ، لیانی  تأمین  بازنشستگی  صندوق  های  است  وسایرصندوق 

وصندوق و سازمان  سازمانی  نیز  ها   مسئولین  ازلحاظ  اینکه  به  اداری  باتوجه  مراتب  هستند،  وسلسله  دولت  ی    الذزیرمجموعه 

رانداشتهلبه ی معوقات  مطاشجاعت برخورد صریح و بازگوو  دولت  بازنشستگی که  واقعی  علل  کردن    بجای  زیان های صندوق 

نموده وبه  دلیل ایجاد بحران معرفی    را  به ناروا، بازنشستگی های پیش ازموعد متأسفانه    دولت است،عدم اجرای تعهدات    همانا 

بارمالی،    های  بهانه واقعیداشتن  عی  ازارائه ی خدمات  تمام  وازاروحمایت  قانونی  استنکاف می   شانجام وظایف خویمشمولین 

نیزدیوان  نمایند.   اداری  اینکه  عدالت  اخیر درعلیرغم  چندسال  ی  رویه  وحدت  وآراء که  )خویشآراء  محاکم  ازآراء  ای  درپاره 

رویه   راوحدت  عمومی  حق  (نمودیمتحلیل  وبررسی    تفاق ابهیأت  این  اصل  رسمیت شمرده  برامکتسب  ،  اما  ه  ال  درکم است؛ 

ازبرخی    تأسف؛ ، بدون توجه به  دندارنی  مصارف سازما صورت گرفته که بعضاً  یکسویه ی  رات دکترین وپژوهش های  نظمتأثر 

است، قشرحقوق مکتسبه ی این  اینکه درنظرگرفتن چنین حقی برای مستخدمین، ازجمله حقّ های مسلّم والزام آوربشری واز

مربوط به مشاغل سخت وزیان آور  د قانونی  موع مسلم بازنشستگی پیش ازدرآخرین رأی وحدت رویه ی صادره، حق مکتسب و

حکم قانونی    «به رأی نموده وباعدم تجویز»عطف بماسبق نمودن، خالف متن صریح قانون تفسیر  که خود به رسمیت شناختهرا

نسبت به رأی    تا دارد  رت  ندکه ضرو عمال این حقّ خودداری می کازاِاین قانون،  مستخدمین قبل ازبرای مشمولین واستفساریه  

اخیر رویه ی  وبازنگری صو،  وحدت  اساسی؛  از نظر  اخذ  بارت گرفته  وقانون  باموازین شرعی  مغایرت  شورای نگهبان درخصوص 

     مشمولین را »تضمین« نماید.   وبا این اقدام، حقوق مکتسباعالم االثررأی وحدت رویه ی صادره راملغی 
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 : منابع

 کتب:

 .1388، تهران، ؛ انتشارات توس، چاپ هشتم؛ ایران»حقوق اداری ایران«ید؛ ابوالحمد، عبدالحم .1

استوار سنگری؛  امامی، محمد .2 اداری«وکورش  اول  -  »حقوق  اداری کشور واستخدام کشوریجلد  ؛ نشر   –: سازمان های 

 .1395، تهران، ایران میزان ، چاپ بیستم؛

 .1395، نتشارات مجد، چاپ سوم؛ ایران، تهرانا ؛استخدام کشوری - «2حقوق اداری »؛ بابایی مهر، علی .3

،  کتب علوم انسانی دانشگاه ها  دوین؛ انتشارات سمت، سازمان مطالعه وت» حقوق اداری «طباطبائی مؤتمنی ، منوچهر؛   .4

 .  1391، چاپ هجدهم؛ ایران، تهران، مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی

 مقاالت: 

احمد ورضاخانی گیاشفرهانیرستمی، ولی؛   .5 بازنشستگی کارکنان شرکت های واگذار شده    »؛  ی ،  بر  نظام حقوقی حاکم 

 . 40تا  9، صفحات: 4، شماره 1393تابستان، ؛ فصلنامه حقوق اداریقانون اساسی « 44مشمول اصل 

امیر ومحمد غالمی؛  ی ، علشیرازی .6 به ترک  ؛  شجاعیان،  ویژگی های شغلی، فرسودگی شغلی، تمایل  ابعاد  رابطه میان   «

، شماره  1398مه مدیریت منابع درنیروی انتظامی؛ تابستان ؛ فصلنابازنشستگی پیش از موعد کارکنان نیروی انتظامی« خدمت و 

 . 76تا   53فحات: ، ص26

» بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بازنشستگی پیش از محمدخانلو، منوچهر؛ باقری نخجوانلو، بشیرو ماهرخ مختاران؛  .7

،  3سوم، شماره  ، دوره  1396؛ پاییز؛ فصلنامه مدیریت وحسابداریورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی«موعد درمیان کارکنان م

 . 490تا  480صفحات: 

زا .8 راضی  ومحمدعلی  میالد  منشادی،  «؛  دهوارسته  اداری  عدالت  دیوان  آراء  درپرتو  آور  وزیان  مشاغل سخت  بررسی  ؛ » 

 .40تا   13صفحات: ، 60، شماره1400؛ تابستانفصلنامه تأمین اجتماعی

استان کهگیلویه داد  » بررسی عوامل مؤثر بر بازنشستگی پیش از موعد کارکنان کمیته ام؛  صدر، فروغ وعبدالخالق غالمی  .9

 . 52تا   37، صفحات: 2، دوره دوم، شماره 1395؛ بهارنامه تحقیقات جدید درعلوم انسانی؛ فصلو بویراحمد «

ستاره .10 بازنشستگه  »؛  شکری،  اثرات  «بررسی  اجتماعی  تأمین  سازمان  بر  موعد  از  اپیش  تأمین  فصلنامه  جتماعی؛  ؛ 

 . 59تا  35:، صفحات54، شماره 1398زمستان

؛ فصلنامه تأمین  ومصارف سازمان تأمین اجتماعی«  » ارزیابی قوانین تأثیر گذار برجریان منابع، حسین؛  مشیری تبریزی .11

 . 33تا  15، صفحات:54، شماره  1398اجتماعی؛ زمستان 

اجتماعی به برقراری کز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛ اظهارنظرکارشناسی درباره  مر .12 الزام سازمان تأمین  » طرح 

براساس دوسال آخر بیمه پردازی   1386مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت مصوب  

 . 508تا  505، صفحات 1393؛ نشریه گزارش های کارشناسی؛ شهریورسنوات ارفاقی آنان«

 : قوانین ومقررات

 .1368؛ شورای بازنگری قانون اساسی؛ مصوب ری اسالمی ایرانقانون اساسی جمهو .13

 . 31/3/1345؛ مجلس شورای ملی؛ مصوب قانون استخدامی کشور .14

 .8/7/1386؛ مجلس شورای اسلالمی؛ مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری .15
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اصالحیه  و 13/12/1368مصوب ؛  مجلس شورای اسالمیظیفه قانون استخدام کشوری؛قانون اصالح مقررات بازنشستگی وو .16

 . 25/4/1380و 11/1374/ 25، 3/10/1370های سال های 

 .8/7/1369؛ مصوب هیأت وزیران؛ آئین نامه اجرایی قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری .17

ن اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی ایران وجنگ تحمیلی ماده واحده قانو6تبصره  قانون استفساریه .18

 .  22/9/1384؛ مجلس شورای اسالمی؛ مصوب ومعلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور

ع  .19 ومعلولین  تحمیلی  ایران درجنگ  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  اصالح  مشاغل  قانون  ادی وشاغلین 

  .21/2/1383؛ مجلس شورای اسالمی؛ مصوب وزیان آورسخت 

عادی   .20 ومعلولین  تحمیلی  وجنگ  ایران  اسالمی  انقالب  جانبازان  بازنشستگی  نحوه  قانون  اصالح  قانون  اجرایی  نامه  آیین 

 .  10/2/1385؛ تصویب نامه هیأت وزیران؛ مصوب وشاغلین مشاغل سخت وزیان آور

 .3/4/1354مصوب  ی؛؛ مجلس شورای ملاجتماعیقانون تأمین  .21

 .1379؛ مصوب ؛ مجلس شورای اسالمیاصالحیقانون تأمین اجتماعی  .22

 . 7/2/1347مصوب ؛  بیمه و بازنشستگی کارکنان سازمان آیین نامه .23

 .1339؛ مصوب  مجلس شورا؛  قانون بیمه های اجتماعی .24

 .27/6/1347؛ مصوب سازمان بیمه های اجتماعی مالی آیین نامه امور .25

 .  27/12/1358شورای انقالب؛ ازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی؛ الیحه قانونی ب .26

شورای اسالمی؛  ؛ مجلس  «  1379( قانون تأمین اجتماعی اصالحی  76( ماده )2( بند )ب( تبصره )1تفسیر جزء )قانون » .27

 . 29/6/1390مصوب 

 .1/6/1359 ؛ مجلس شورای اسالمی؛ مصوبکشوردان وکارگران در سراسرکارمنحه ی قانونی یکسان شدن ساعات کارالی .28

 .10/9/1362؛ مجلس شورای اسالمی؛ قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان .29

 . 18/1/1364س شورای اسالمی؛ مصوب  ؛ مجلقانون نحوه اجرای قانون مربوط به قانون خدمت نیمه وقت بانوان .30

 .8/3/1354مجلس شورا؛ ؛ اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری .31

 . 25/3/1387؛ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ قانون اساسی 44قانون اجرای سیاست های کلی اصل .32

 .7/9/1372مجلس شورای اسالمی ؛ قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛   .33

ازموعد  .34 پیش  بازنشستگی  بازنشستگی  قانون  واحده  اجتماعی؛    ماده  تأمین  مصوب بیمه شدگان  اسالمی؛  شورای  مجلس 

28/2/1367 . 

 .  5/6/1386مجلس شورای اسالمی؛ مصوب انون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت ؛ ق .35

 . 23/10/1386مصوب  آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش ازموعدکارکنان دولت؛ تصویب نامه هیأت وزیران؛ .36

ماده) .37 واصالح  کشور  صنایع  نوسازی  تسهیل  ازمقررات  بخشی  تنظیم  سوم113قانون  برنامه  اقتصادی،   (قانون  توسعه 

 .  26/5/1382مجلس شورای اسالمی؛ مصوب اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران؛ 

 .25/3/1392؛ مجلس شورای اسالمی ؛ وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون تشکیالت .38

 آراء دیوان عدالت اداری:  
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ه بخش خصوصی، موجب خروج کارکنان  »انتقال شرکت های دولتی ب؛  31/6/1387مورخ    449ت رویه شماره  رأی وحد .39

ازشمول ها  تأمین    آن  درقانون  مقرر  احکام  ومشمول  شده  دولتی  های  شرکت  استخدامی  مقررات  و  کشوری  استخدام  قانون 

 .  ؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری«می گردد  1368اجتماعی مصوب سال 

رویه شماره .40 ...بازنشس؛    22/6/1389  :مورخ  89/412ه/  :رأی وحدت  عادی  »  ازحقوق تگی  آنان  بهره مندی  از  مانع  افراد 

   .15/1/1390می دیوان عدالت اداری ؛ هیأت عمو« مکتسب واستفاده ازمزایای مشاغل سخت و زیان آورنخواهدشد

» ...عدم تسری به دوره ی قبل ازتصویب قانون وعدم  ؛    28/5/1399مورخ:     782تا  773رأی وحدت رویه شماره های:    .41

مهر    8؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  «  مفادقانون استفساریه به بازنشستگان پیش ازصدوراستفساریهدن  عطف بماسبق ش

1399. 

شماره:   .42 در19/8/1399مورخ:    9909970903502621دادنامه  کالسه:،  به    ... »؛  9909980903500955پرونده  الزام 

  49؛ شعبه «...تساب کامل سوابق شغل سخت و زیان آور واحقانون تأمین اجتماعی  77محاسبه حکم بازنشستگی براساس ماده 

 .دیوان عدالت اداری

شماره:   .43 کالسه:  26/4/1400مورخ:    140031390001053998دادنامه  پرونده  ...تأیید  »  ؛  9909980901603242، 

؛  ستگی قبلی ...«زنشعدم تسری این قانون به موارد مختومه بااستفساریه وعدم عطف بماسبق قانون  دادنامه ی بدوی مبنی بر

   .تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 20ه شعب

44. Universal Declaration of Human Rights, Adopted by UN General Assembly Resolution 

217A (III) of 10 December 1948 . 

45.  International Covenant on Civil and Political Rights, Adopted and opened for signature, 

ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 

1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49. 

46.  International Covenant on  Economic, Social and Cultural Rights, ADOPTED, 16 

December 1966 , BY General Assembly resolution 2200A (XXI) 
 


