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 چکيده
 نیبس كه ا نيهم ران،یدر ا «يجمع مشاغل دولت تيممنوع» يقاعده تياهم نييدر تب

صراحت آن، به يشمول مصداق ميضمن ترس ياست كه قانون اساس يقاعده از معدود قواعد
ما  ران،یا يقاعده در نظم قانون اساس نیا تيكرده است. اهم انيب زيقاعده را ن نیاستثنائات ا

 يرا بررس يقاعده در قانون اساس نیئات ابه استثنا يقانونگذار عاد تزامرا بر آن داشت تا ال
با استثنائات  يكه قانونگذار عاد میپرسش بود نیپاسخ به ا يمقاله در پ نیدر ا نی. بنابراميكن

 چگونه برخورد كرده است؟ يدر قانون اساس ادشدهی يقاعده يمقرر برا
در  يساسقانون ا گاهیو جا 161اصل  ريدر بخش اخ ادشدهی ياستثنائات قاعده دیتحد

 يعاد نيموضوع در قوان نیاست كه ا نیا آورد،يكه به ذهن م يتبادر نياول ،ينظم حقوق
 .است شده مندضابطه يمنطبق با قانون اساس

 نیا دینشان داد كه با توجه به ابعاد جد يفتوصي–يليتحل يوهيموضوع به ش نیا يبررس
خود  يهیدر رو ،يو دادرس اساس يتنها الزم است كه قانونگذار عادنه ن،يموضوع در قوان

، 161اصل  ريبخش اخ يمنظور حسن اجراكنند، بلكه به دنظریقاعده تجد نیا ينهيدر زم
 يآموزش هايسمت رشیو پذ يآموزش هايطرف دارندگان سمت زا دیمشاغل جد رشیپذ

 شود. گذاريضابطه زيكارمندان ن ریاز طرف سا

 .يشغل، مؤسسات دولت ،يآموزش هايشغل، سمت کیاز  شيب ي، تصد161اصل  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
ها و مبارزه با ایجاد نظام اداري صحيح، ممانعت از انحصارطلبي، لوث شدن مسئوليت

منظور نيل به این اهداف در نظام حقوقي است. به -بيكاري، از جمله اهداف هر نظام سياسي
)نظام  3اصل  11اساسي، از جمله بند حقوقي جمهوري اسالمي ایران، اصول مختلفي از قانون 

)تأمين امكانات كار براي  23)محو هر گونه انحصارطلبي ، اصل  3اصل  1اداري صحيح ، بند 
بر این اند. عالوه)اشتغال كامل ، مستقيماً به موضوعات یادشده پرداخته 63اصل  2همه  و بند 

، ، اهداف یادشده را بيان نكردهصورت مستقيماصول، برخي اصول قانون اساسي نيز اگرچه به
اما این اهداف، مبناي ظهور این اصول در قانون اساسي بوده است. به دیگر سخن، برخي 

اند. از عنوان راهكاري در جهت تحقق اهداف یادشده تصویب شدهاصول قانون اساسي به
ممنوعيت »ي قانون اساسي است. بخشي از مفاد این اصل، قاعده 161ي این اصول، اصل جمله

عنوان ابزاري براي نيل به اهدافي چون اشتغال كامل، ایجاد نظام را به« جمع بين مشاغل دولتي
  .16: 2، ج1335اداري صحيح و ممانعت از انحصارطلبي مقرر كرده است )هاشمي، 

تواند آن است كه هيچ فردي نمي« ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي»ي منظور از قاعده 
دار باشد. به دیگر سخن، بر مبناي این قاعده ي بيش از یک شغل دولتي را عهدههمزمان تصد

 عهده داشته باشد.  تواند صرفاً تصدي یک شغل دولتي را برهر فرد مي
اي جدید و در نظم حقوقي ایران، قاعده« ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي»ي قاعده

ایران نيست، بلكه این قاعده، از جمله ي قانون اساسي جمهوري اسالمي وسيلهایجادشده به
قواعدي است كه قانون اساسي بر آن صحه گذاشته و ضمن تأیيد این موضوع، نسبت به قوانين 

، ابعاد جدیدي نيز به آن بخشيده 1231سابق، از جمله متمم قانون اساسي مشروطه مصوب 
جمهور، ر، معاونان رئيسجمهوقانون اساسي، در ترسيم ابعاد این قاعده، رئيس 161است. اصل 

بر این، وزیران و كارمندان دولت را از تصدي بيش از یک شغل دولتي منع كرده است. عالوه
ها ي آنهاي یادشده را از اشتغال در مؤسساتي كه تمام یا قسمتي از سرمایهدارندگان شغل

ت متعلق به دولت یا مؤسسات عمومي باشد، نمایندگي مجلس شوراي اسالمي، وكال
هاي خصوصي و عضویت در ي حقوقي، ریاست یا مدیریت عامل شركتدادگستري، مشاوره

هاي آموزشي ها، منع كرده است. در قسمت اخير این اصل نيز سمتي این شركتهيأت مدیره
 اند.ها و مؤسسات تحقيقاتي از شمول این حكم مستثنا دانسته شدهدر دانشگاه

هاي نظام ارغ از حدود و قلمرو مصداقي آن، از دغدغهممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي، ف
ي تقنين راجع به این موضوع، اداري و سياسي كشور بوده است. بر همين اساس، سررشته

ي حقوقي این موضوع، برخي مقامات ریشه در تاریخ نظام حقوقي ایران دارد. در سابقه
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، 32كه در اصول اند، همچنانصورت مطلق، مشمول ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل بودهبه
، این ممنوعيت، براي نمایندگان مجلس، 1231متمم قانون اساسي مشروطه مصوب  37و  13

، 1367بر این، در قانون استخدام كشوري مصوب وزرا و رؤساي محاكم مقرر شده بود. عالوه
این  63ي ماده این موضوع نه بر مبناي شغل، بلكه بر مبناي پست سازماني بيان شده بود، و در

 بودند. قانون، مستخدمان رسمي از تصدي بيش از یک پست سازماني منع شده
در عرض ممنوعيت مطلق برخي مقامات، در بعضي قوانين و مقررات، اشتغال بعضي 

عنوان شغل دوم، مشروط به طي فرایندي خاص شده بود. به كارمندان در برخي مشاغل، به
ارمندان مجاز به تصدي شغل دیگري، غير از شغل اصلي خود دیگر سخن، اگرچه این گروه ك

این  يها مقرر شده بود. از جملهبودند، اما براي ورود به برخي مشاغل، فرایند خاصي براي آن
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و  17ي ماده 1ي توان به تبصرهمقررات، مي

مفاد این تبصره، اشتغال سردفتران به تدریس در  ، اشاره كرد.27/6/1376دفتریاران مصوب 
 2ي وزیر دادگستري دانسته بود. شاهد مثال دیگر این موضوع، بند ها را منوط به اجازهدانشگاه

كميسيون مشترک  7/12/1333ي استقالل كانون وكالي دادگستري مصوب الیحه 11ي ماده
ي حقوق به وكالت را منوط به اجازههاي مجلسين است. این بند اشتغال استادان دانشكده

 شوراي دانشگاه كرده بود.
ي قانون وسيلهبراساس شواهد ممنوعيت جمع بين مشاغل، نه موضوعي ایجادشده به

 اساسي جمهوري اسالمي ایران، بلكه ریشه در تاریخ نظام حقوقي ایران دارد. 
توان به ، مي«دولتيممنوعيت جمع بين مشاغل »ي از جمله مباني وضع و اجراي قاعده

: 2ج ،1316اسالمي،  شوراي مجلس عمومي روابط و فرهنگي امور كل ياداره)اشتغال كامل 
 11، ایجاد نظام اداري صحيح )موضوع بند  266: 1333 زاده،موسي ؛325: 1333 مدني، ؛1337
 و 3 اصل 1 موضوع اصولي چون بند)طلبي اداري قانون اساسي  و ممانعت از انحصار 3اصل 

در نظم حقوقي « ممنوعيت جمع مشاغل دولتي»ي اشاره كرد. بنابراین قاعده  63 اصل 7 بند
ترین سند حقوقي )قانون اهميتي برخوردار است كه بایدانگاري آن در بنيادي چنان ایران از

ي اهميت این موضوع را در ي دیگري كه درجهاساسي  ظهور یافته است. فراتر از آن، جلوه
 161كند، ذكر استثنائات این قاعده در ذیل اصل ي قانونگذار اساسي ایران مشخص مياندیشه

بر اصل قاعده، توان یافت كه عالوهاي در قانون اساسي ميقانون اساسي است. كمتر قاعده
ي این اهميت آنچه ميزان پایبندي استثنائات آن نيز در متن قانون اساسي بيان شده باشد. با همه

كند، تطبيق استثنائات این قاعده هنجاري كنوني ایران به این قاعده را روشن مي –ي نظم حقوق
در قوانين عادي با قانون اساسي است. بنابراین در این مقاله عملكرد قانونگذار عادي در 
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با معيار قانون اساسي سنجيده شده « ممنوعيت جمع مشاغل دولتي»ي تشریح استثنائات قاعده
مقنن اساسي در این موضوع بررسي خواهد شد.  يي قانونگذار عادي به اندیشهو ميزان پایبند

هاي حقوق اداري و صورت كلي و پراكنده در قالب كتابدر ادبيات حقوقي موجود اگرچه به
منظور تبيين دقيق و مؤثر این اساسي به بررسي قاعده و ابعاد آن پرداخته شده است، اما به

تطبيق  يصورت متمركز و از زاویه، در این مقاله مسئله را بهمسئله در نظم حقوقي كشور
قوانين عادي بر مبناي قانون اساسي بررسي خواهيم كرد. تا از این رهگذر با تشریح وضع 
موجود، از یک سو خألها، نقدها و ایرادات قوانين عادي در این موضوع تبيين شود و از سوي 

 ات مربوط به این موضوع یاریگر باشد.دیگر، شوراي نگهبان را در بررسي مصوب
بر این اساس، موضوع محوري این مقاله، ارزیابي اقدامات تقنيني قانونگذار عادي در تبيين 

توصيفي و با  –تحليلي  يي یادشده است. بنابراین در این مقاله به شيوهاستثنائات قاعده
ه این پرسش خواهيم بود كه در اي و اسناد موجود در پي پاسخ باستفاده از منابع كتابخانه

در نظم حقوقي ایران، قانونگذار « ي ممنوعيت جمع بين مشاغلاستثنائات قاعده»خصوص 
 اساسي پایبند بوده است؟ عادي تا چه حد به مفاد قانون

صراحت و ي یادشده را بهقانون اساسي كه استثنائات قاعده 161توجه به مفاد ذیل اصل  با
ها و مؤسسات تحقيقاتي محدود كرده هاي آموزشي در دانشگاهمتصورت حصري در سبه

است، جایگاه و شأن قانون اساسي و حدود مقرر در آن از یک سو و نظارت دادرسي اساسي 
آورد این است كه این موضوع بر مصوبات مجلس از سوي دیگر، اولين تبادري كه به ذهن مي

 مند و تقریر شده است.ابطهدر قوانين عادي نيز منطبق با قانون اساسي ض
ي ممنوعيت جمع مشاغل در فصل اول این مقاله شمول قاعده منظور تحصيل مقصود، دربه

شود، و در فصل دوم ضمن تشریح استثنائات این قاعده در قانون نظام حقوقي ایران بررسي مي
 اساسي، عملكرد قانونگذار عادي در این زمينه بررسي خواهد شد.

 ي ممنوعيت جمع مشاغل در نظم حقوقی ایرانه. شمول قاعد1
قانون  161در اصل « ممنوعيت جمع مشاغل دولتي»ي تحدید شمول مصداقي قاعده

در این قاعده است. تفسير « دولتي»و « شغل»ي شناسي دو كليدواژهاساسي، وابسته به مفهوم
در این اصل، « دولت»قانون اساسي، حاكي از این است كه  161منطقي و مبتني بر مباني اصل 

حاكم و اعم از سه  ي، در مفهوم عام طبقه«ممنوعيت جمع مشاغل دولتي»ي تبع در قاعدهو به
 ي . بر این اساس همه61: 1336؛ نورایي، 11: 1333قوه استفاده شده است )استوارسنگري، 

در شمول  اقتدار عمومي  حتي نهادهاي عمومي غيردولتي نيز يكنندهنهادهاي حاكم )اعمال
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 3713 ينظر شماره 6مصادیق این قاعده قرار دارند. بر همين مبنا، شوراي نگهبان در بند 
بر بنيادهاي انقالب، مقرر كرده است،  161مفاد اصل  ي، در خصوص گستره21/2/1312مورخ 

هاي اجرایي ها را تأمين كند و براساس قانون مسئوليتاین واحد يكه دولت بودجهدرصورتي
گيرند. قرار مي 161شوند و در نتيجه در شمول مفاد اصل دار باشند، دولتي محسوب ميدهعه

ي كه این نهادها، در زمينهكند درصورتيشوراي نگهبان در ذیل این بند از نظر خود، بيان مي
ها كنند، مسئوليت قانوني نداشته باشند، در این صورت، كارمندان آنخدماتي كه ارائه مي

 شوند، هرچند دولت به این نهادها كمک مالي كند.دولت محسوب نميكارمند 
در این اصل، اگرچه در قوانين و مقررات مختلف تعاریف « شغل»در خصوص مفهوم 

شده در متعددي آمده، اما آنچه در این مقام مبين مفهوم شغل در این قاعده است، تعریف ارائه
ي بيش از یک شغل، است. در این ماده سه ي ممنوعيت تصدواحدهقانون ماده 2ي تبصره

ي كننده، تعيين«وقتشغل یا پست تمام»و « پست ثابت سازماني»، «وظایف مستمر»ي مشخصه
توان دو اند. از تركيب این سه مشخصه ميي یادشده بيان شدهمشاغل داخل در قلمرو قاعده

ها پست ثابت سازماني تعریف هایي كه براي آننوع شغل را استخراج كرد. اول آن گروه شغل
-شده است، و دیگري مشاغلي كه اگرچه واجد پست ثابت سازماني نيستند، متصدي این پست

هاي اخير وقت در آن پست انجام وظيفه كنند. به دیگر سخن، پستصورت تمامها باید به
وجودند، اي كه ماند، در برههصورت ثابت تعریف نشدهاگرچه در چارت سازماني دستگاه، به

 وقت دارد.ي تمامها جنبهشده براي آنوظایف تعریف
هاي شود كه براي انجام وظایف و مسئوليتدر نظم اداري، پست به جایگاهي اطالق مي

قانون مدیریت خدمات  1ي شود )موضوع مادهبيني ميمشخص، براي تصدي یک كارمند پيش
و 1367قانون استخدام كشوري مصوب  3ي كشوري . مستند به قوانين و مقرراتي چون ماده

هاي سازماني، ممكن است ، پست1331قانون مدیریت خدمات كشوري مصوب  1ي ماده
شود كه در هایي اطالق ميصورت ثابت یا موقت تعریف شده باشند. پست ثابت، به پستبه

هاي هاي موقت، به پستاستمرار دارند. در مقابل پست يساختار سازماني دستگاه، جنبه
هاي اخير، جایگاه ثابتي در ساختار سازماني شود. به دیگر سخن، پستغيرمستمر اطالق مي

 اند.دستگاه ندارند و براي مدت محدودي ایجاد شده
ي قانون ممنوعيت تصدي بيش واحدهماده 2ي هاي ثابت و موقت، در تبصرهبر پستعالوه

 يآمده است. مفهوم تركيبي دو واژه نيز سخن به ميان« وقتتمام»از یک شغل، از پست 
هاي ثابت است و ، اعم از پست«وقتتمام»حاكي از این است كه پست « وقتتمام»و « پست»

وقت به انجام وظایف مقرر صورت تمامها باید بهشود كه متصدي آنهایي گفته ميبه پست
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توانند اي موقت، ميههاي ثابت و هم پستبراي این پست بپردازد. به دیگر سخن، هم پست
وقت قرار داشته باشند. با این شرح كه مقصود از پست موقتِ هاي تمامدر شمول پست

اند، در همين هایي است كه اگرچه براي مدت محدود و غيرمستمر ایجاد شدهوقت، پستتمام
هاي ثابت هم باید توجه ي پستوقت دارند. در زمينهي موقت، نياز به متصدي تمامبرهه

عموم و خصوص مطلق، بلكه  يوقت، نه رابطهثابت و پست تمام بين پست يداشت كه رابطه
مكن است هاي ثابت موجه است. با این توضيح كه برخي پستعموم و خصوص من

وقت تعریف شده باشند. مقصود از صورت پارههاي ثابت، بهوقت و برخي پستصورت تمامبه
صورت ایي است كه اگرچه در ساختار سازماني دستگاه بههوقت، پستهاي ثابت پارهپست

وقت متصدي در آن ها نيازمند حضور تماماند، وظایف مقرر براي این پستثابت تعریف شده
 ها نيست.پست

ي یادشده، حاكي از این است كه شمول واحدهماده 2ي شده در تبصرهتوجه به تعریف ارائه
ي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي، بع در قاعدهتتعریف شغل، در این تبصره و به

هاي وقت و غيرتمام وقت و پستهاي ثابت اعم از تمامشده براي پستهاي تعریفشغل
 شود.هاي دولتي را شامل ميوقت، در دستگاهموقت تمام

كه ذكر صورت مطلق بيان كرده است، همچنانقانون اساسي، شغل را به 161اگرچه اصل 
مقيد شده است. « وقتتمام»واحده، این اطالق به اوصافي چون وصف ماده 2ي ر تبصرهشد، د

 مغایر نيست، بلكه با 161با مفاد اصل  2ي در خصوص موضوع باید توجه داشت كه تبصره
را بيان كرده كه « شغل»توجه به مباني ممنوعيت جمع بين مشاغل، تفسيري خاص از اصطالح 

 ا تأیيد كرده است.شوراي نگهبان نيز آن ر
، «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي»ي با وجود این نكات، تحدید مصادیق شمول قاعده

ي این ابهامات، شمول یا در برخي ادوار ابهاماتي را در نظم حقوقي ایجاد كرده است. از جمله
 ،1/3/1331بر اعضاي حقوقدانان شوراي نگهبان بوده است. در تاریخ  161عدم شمول اصل 

این موضوع ابتدا در قالب استفسار رئيس مجلس وقت، از شوراي نگهبان، ظهور و بروز یافت. 
/د، رئيس مجلس، شغل بودن عضویت در 33523/11ي ي شمارهبا اینكه در متن استفساریه

بر اعضاي این نهاد را سؤال كرده بود، در پاسخ به این  161شوراي نگهبان و شمول اصل 
تفسيري نرسيد، بلكه نظر مشورتي هم ارائه نكرد. بر  يتنها به نظریهبان، نهاستفسار شوراي نگه

اي چون ممانعت از تبعيض ناروا این اساس، برخي نمایندگان مجلس شوراي اسالمي، با مباني
ي تفسير از طرفي اعضاي شوراي نگهبان در ارائه ، حراست از اصل بي3اصل  3)موضوع بند 

و جایگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي و حضور مؤثر اعضاي قانون اساسي، حفظ شأن 
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، 23/7/1331مورخ  1351ي هاي این نهاد، در طرح شمارهشورا و اهتمام در انجام صالحيت
ها، گانه و مؤسسات وابسته به آنعضویت همزمان افراد شاغل در هر یک از قواي سه

عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان، ههاي دولتي یا وابسته به دولت را بمؤسسات و شركت
در مجلس شوراي اسالمي تصویب و در  13/1/1335ممنوع اعالم كردند. این طرح در تاریخ 

براي شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان صدر  36در راستاي اصل  13/1/1335تاریخ 
ر اعضاي وقت و ذیل مصوبه )شمول مصوبه ب 161و  31ي یادشده را مغایر با اصول مصوبه

دانست و براي اصالح به مجلس شوراي اسالمي ارجاع داد.  31شوراي نگهبان  را مغایر اصل 
موضوع در مجلس شوراي اسالمي، با وجود رفع ابهامات شوراي نگهبان،  يبا طرح دوباره

مجلس بدون آنكه مواردي را كه شوراي نگهبان مغایر قانون اساسي دانسته بود، اصالح كند، 
براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. در نهایت با ایراد مجدد  23/2/1335به را در تاریخ مصو

قانون  112موضوع در راستاي اصل  3/7/1335شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه، در تاریخ 
منظور تشخيص مصلحت نظام، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. در اساسي، و به

ي مجلس را تأیيد كرد. بر این اساس مستند به مع با اصالحاتي جزیي مصوبهنهایت نيز مج
ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، اعضاي حقوقدان  يواحدهالحاقي به ماده 11ي تبصره

 شوراي نگهبان نيز مشمول این حكم قرار گرفتند.
-، نشانبر این موضوع، توجه به نظرهاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد این اصلعالوه

ي این نكته است كه بسياري ابهامات در مورد این قاعده نه ابهام حكمي، بلكه ابهامات دهنده
مصداقي است. با این توضيح كه شوراي نگهبان در بسياري از نظرهاي خود در خصوص این 

در این اصل اظهارنظر كرده است. از « دولتي»و « شغل»ي اصل، در مورد مصادیق دو كليدواژه
در مورد قضات  3/11/1373مورخ  2/623ي توان به نظر تفسيري شمارهي این نظرها ميجمله

در خصوص  21/12/1373مورخ  1611 يمنصوب شوراي عالي قضایي، نظر تفسير شماره
در مورد  12/7/1311مورخ  3-و  3131ي تفسيري شماره ي اوقاف، نظرسرپرست اداره

در مورد ریاست  21/2/1312مورخ  3713 يشماره اعضاي شوراي عالي قضایي، نظر تفسيري
در مورد رئيس دیوان محاسبات، نظر  26/5/1352مورخ  7611ي دانشگاه، نظر تفسيري شماره

ي ها، نظر تفسيري شمارهدر مورد ریاست دانشكده 22/2/1353مورخ  1552ي تفسيري شماره
ه یا مدیرعامل مؤسسات در مورد عضویت در هيأت مدیر 22/3/1335مورخ  23153/31/35

آن تماماً یا جزئاً متعلق به دولت و  يفرهنگي غيردولتي و غيرعمومي و مؤسساتي كه سرمایه
مؤسسات عمومي نباشد و شركت دولتي و عمومي هم محسوب نشوند، اشاره كرد. توجه به 

ن اصل مبين آن است كه از دیدگاه شورا مفاد ای 161ي اصل نظرهاي شوراي نگهبان در زمينه
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 شود. ي قوا و نهادهاي حاكميتي را شامل ميي مجریه، بلكه همهنه صرفاً در خصوص قوه
شود، این است كه هدف استنباط مي 161ي تنظيم اصل آنچه از مفاد قانون اساسي و نحوه

ي مشاغل دولتي بوده و بر قانونگذار اساسي از وضع این اصل گسترش شمول آن بر همه
صراحت و اي استثنائات این قاعده را نيز بهراي جلوگيري از هر گونه شائبههمين اساس نيز ب

 صورت حصري بيان كرده است.به

در نظم حقوقی « ممنوعيت جمع مشاغل دولتی»ي . استثنائات قاعده2
 ایران

، در نظم حقوقي «ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي»ي پس از سيري در شمول قاعده
این قاعده نيز همچون سایر قواعد حقوقي، فاقد استثنا نيست. بر این ایران، باید دانست كه 

قانون اساسي استثنائاتي براي این قاعده بيان شده است، با  161اساس، در بخش اخير اصل 
وجود این آنچه در این فصل موضوع بررسي است، تطبيق عملكرد قانونگذار عادي در این 

ر اساسي است. بنابراین در ادامه ابتدا استثنائات این قاعده قانونگذا يي اندیشهزمينه در زمينه
شود و در نهایت عملكرد قانونگذار عادي رادر این زمينه در نظم قانون اساسي تشریح مي

 بررسي خواهد شد.

 یاساس در قانون« ممنوعيت جمع مشاغل دولتی»ي قاعده استثنائات. 2-1
ممنوعيت جمع بين مشاغل »ي تثنائات قاعدهقانون اساسي در مقام بيان اس 161ذیل اصل 

ها و مؤسسات تحقيقاتي از این حكم هاي آموزشي در دانشگاهسمت»كند كه ، مقرر مي«دولتي
رسد كه از یک سو مؤسسات عمومي اعم از نظر ميبه در تحليل مباني این استثنا«. مستثناست

، نيازمند همكاري و استفاده از دانش دولتي و غيردولتي، براي پيشبرد اهداف، و افزایش كارایي
ي ها بوده و از دیگر سو، در برخي موارد، جامعهآموزشي دانشگاه-استادان و عناصر علمي

و  آموزشي خود را ندارند – صورت مستقل توان كافي در تأمين كادر علميدانشگاهي نيز به
در مؤسسات استفاده كنند. منظور تكميل كادر علمي خود، از نيروهاي مشغول الزم است تا به

ي ممنوعيت جمع بين مشاغل، ها از شمول قاعدهبنابراین استثنا شدن این گروه سمت
  .13: 2، ج1331رسد )هاشمي،نظر ميموضوعي قابل دفاع و منطقي به

ها، مقرر كرده هاي آموزشي در دانشگاهبر مستثنا كردن سمتعالوه 161بخش اخير اصل 
در خصوص مفهوم این عبارت، «. تحقيقاتي از این حكم مستثني است و مؤسسات»... است: 

توان دو فرض مطرح كرد؛ فرض اول، این است كه مقصود از این عبارت، صرفاً مستثنا مي
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هاي آموزشي در مؤسسات تحقيقاتي است. فرض دیگر، در خصوص مفهوم ذیل شدن سمت
هاي ها )سمتک گروه سمتی 161این است كه، قانون اساسي در ذیل اصل  161اصل 

ي ها  و یک گروه مؤسسات )مؤسسات تحقيقاتي  را از شمول قاعدهآموزشي در دانشگاه
هاي ي پستممنوعيت جمع بين مشاغل استثنا كرده است. این فرض به این معناست كه همه

 ي یادشده،مؤسسات تحقيقاتي، اعم از آموزشي و غيرآموزشي، ستادي و صف، از شمول قاعده
 اند.مستثنا شده

ي ممنوعيت جمع بين مشاغل، مباني این قاعده در نظم یقين منطق حاكم بر قاعدهبه 
حقوقي ایران و فراتر از این، منطق حاكم بر تفسير موارد استثنا در علم حقوق و تفسير این 

ت صوررا به 161شده در ذیل اصل موارد به قدر متيقن، یاراي آن است كه استثناهاي مطرح
هاي آموزشي در مؤسسات تحقيقاتي را از شمول این قاعده حداقلي تفسير كنيم و صرفاً سمت

الحاقي به قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل نيز مؤید این  11ي خارج بدانيم. تبصره
اشخاص شاغل در هر یک  يعضویت همزمان كليهفرض است؛ با این توضيح كه این تبصره، 

ها و مؤسسات دولتي یا ها و شركتآن يهاي تابعهمؤسسات و سازمان گانه واز قواي سه
ها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از كه شمول قانون بر آنرا وابسته به دولت 

ممنوع اعالم كرده  در شوراي نگهبانعنوان حقوقدان بهند، كنكل كشور استفاده مي يبودجه
مشاغل آموزشي موضوع »این تبصره  يستثنائات این موضوع، ادامهاست. در مقام بيان ا

قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل مصوب  3 يو افراد موضوع تبصره 1 يتبصره
را از شمول این حكم مستثنا كرده است. مفاد این تبصره حاكي از این است كه در « 1353
قانون  161عبارت آخري ذیل اصل قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، كه  1ي تبصره

اساسي است، احصاي مصادیق استثنا از این قاعده، نه بر مبناي نوع مؤسسه، بلكه بر مبناي نوع 
ها و مؤسسات تحقيقاتي  انجام گرفته است. با اثبات این فرض مشاغل )آموزشي در دانشگاه

كه آیا مؤسسات تحقيقاتي قانون اساسي، باید به این پرسش پاسخ داد  161در تفسير ذیل اصل 
 اند، تا فرض اول در تفسير این بند از قانون اساسي را بپذیریم.داراي سمت آموزشي

ها نيز وجود دارد؛ با ي عملي این ابهام، در دانشگاهفارغ از بحث مؤسسات تحقيقاتي، نمونه
شي و ها دو نوع هيأت علمي آموزاین شرح كه براساس ضوابط آموزش عالي، در دانشگاه

ها و ي استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهنامهآیين 3ي پژوهشي وجود دارد )موضوع ماده
 . با توجه به این موضوع، 136: 1333مؤسسات آموزش عالي؛ پژوهشي و فناوري  )جباري، 

ها نيز مشمول شود كه آیا اعضاي هيأت علمي پژوهشي در دانشگاهاین سؤال به ذهن متبادر مي
 اند؟ قانون اساسي 161ي ذیل اصل استثنا
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اجرایي توان دستگاه در خصوص مفاد این استثنا، باید توجه داشت كه به هيچ روي نمي
ي محل خدمت را معيار تفكيک سمت آموزشي از غيرآموزشي قرار داد و بر این اساس، همه

آموزشي، آموزشي پنداشت. خصوصيت ممتاز سمت  ها را سمتهاي موجود در دانشگاهسمت
شود. بر همين مبنا، متصدي یک جایگاه قرار داده مي يعهده ماهيت وظایفي است كه بر

، ریاست دانشگاه و دانشكده 22/2/1353مورخ  1552ي شوراي نگهبان در نظر تفسيري شماره
عنوان سمت اداري معرفي كرده، و تصدي این دو سمت براي نمایندگان مجلس را مغایر را به
انسته است. بنابراین قدر متيقن از سمت آموزشي این است كه این سمت با سمت د 161اصل 

ها، سمت  ، و بر مبناي ماهيت وظایف و مسئوليت136: 1357اجرایي متفاوت است )یزدي، 
توجهي به دستگاه شود. البته ذكر این مطلب، به معناي بيآموزشي از غيرآموزشي تفكيک مي

هاي آموزشي توان سمتآموزشي نيست، بر این اساس، نميهاي محل خدمت دارندگان سمت
در مؤسساتي غير از دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي را در شمول این استثنا گنجاند. براي نمونه، 

 11/3/1336ي بنياد ملي نخبگان كشور مصوب اساسنامه 11ي ماده 6ي بند اگرچه تبصره
عنوان سمت آموزشي و مقام ایشان، را بهمشوراي عالي انقالب فرهنگي، رئيس بنياد و قائ

توجه به اینكه بنياد نخبگان، از مصادیق دانشگاه و مؤسسات  پژوهشي معرفي كرده است، با
مقام ایشان را در توان رئيس بنياد نخبگان و قائمشود، بنابراین، نميتحقيقاتي، محسوب نمي

دیگر سخن، در تبيين مصادیق  ي ممنوعيت جمع مشاغل دانست. بهشمار استثنائات قاعده
بر توجه به ماهيت سمت كه باید آموزشي باشد، توجه به استثناي ذكرشده در ذیل اصل، عالوه

هایي غير از هاي آموزشي در نهادها و دستگاهدستگاه مربوط نيز الزم است، چراكه سمت
 دانشگاه و مؤسسات تحقيقاتي در شمول این استثنا قرار ندارد.

ها و مؤسسات تحقيقاتي، هاي آموزشي در دانشگاهین، در تحدید مصادیق سمتبر اعالوه
ها و مؤسسات تحقيقاتي، در ذیل هاي آموزشي در دانشگاهبا توجه به اطالق عبارت سمت

ي دولتي و عمومي ها و مؤسساتي كه از بودجهتوان بين دانشگاه، به هيچ روي نمي161اصل 
كنند، ي دولتي و عمومي استفاده نميهایي كه از بودجهدانشگاه كنند، با مؤسسات واستفاده مي

ها اعم از دانشگاه آزاد ي دانشگاههاي آموزشي در همهقائل به تفكيک بود. بنابراین سمت
نور و غيرانتفاعي در شمول این استثنا قرار دارند.  با وجود این، صدر اسالمي، دانشگاه پيام

مزمان اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد در مؤسسات دولتي و ي ممنوعيت اشتغال هبخشنامه
وقت اعضاي هيأت علمي تنها اشتغال تمام، نه3/1/1333وقت، مصوب طور تمامغيردولتي به

دانشگاه آزاد در مؤسسات دولتي و غيردولتي، آموزشي و غيرآموزشي را ممنوع اعالم كرده 
ها دانسته كه منافي با وظایف محوله به آن وقت را در صورتي مجازاست، بلكه اشتغال پاره
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ي تخلفات اعضاي نامهآیين 16ي عنوان عضو هيأت علمي نباشد. مؤید این بخشنامه مادهبه
است كه اشتغال همزمان اعضاي هيأت علمي  21/1/1335هيأت علمي دانشگاه آزاد، مصوب 

دیگر را، از جمله تخلفات  مؤسساتو  هاسازمان یرسادر  وقتتمام صورتبهدانشگاه آزاد 
قانون اساسي مغایرت دارد  161انتظامي دانسته است. بنابر این مطالب، مفاد این مصوبه با اصل 

  .57: 1331باغي، )قره
ممكن است، سمت آموزشي مترادف با تدریس تعریف « سمت آموزشي»در تبيين مفهوم 

سمت »هر و منطوق عبارت شناسي اگرچه با ظوا ، این مفهوم132: 1333شود )جباري، 
شده براي مؤسسات هاي تعریفتوجه به پست شود، اما بابه ذهن متبادر مي« آموزشي

شود تا استثنا شدن به تدریس، سبب مي 161تحقيقاتي، محدود كردن سمت آموزشي ذیل اصل 
  خالي از مفهوم 161هاي آموزشي در مؤسسات تحقيقاتي )موضوع بخشي از ذیل اصل سمت
، در بررسي 11/5/1353مورخ  1311 ينظر شماره 1بر همين مبنا، شوراي نگهبان در بند  شود.

هاي آموزشي به مصوبه در خصوص ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، محدود كردن سمت
هاي تدریس و دانسته است. مجلس در اصالح این تبصره، مسئوليت 161تدریس را مغایر اصل 

ات تحقيقاتي را در شمول سمت آموزشي قرار داد. اما شوراي ها و مؤسستحقيق در دانشگاه
 مغایر اعالم كرد. 161این مفاد تبصره را با مفاد اصل  نگهبان همچنان

در این اصل « هاي آموزشيسمت»شمول عبارت  161بر این اساس، از جمله ابهامات اصل 
به  161عبارات ذیل اصل است كه باید در قالب قانون عادي برطرف شود. اما آنچه از تركيب 

ها و مؤسسات هاي آموزشي در دانشگاهسمت»شود، این است كه عبارت ذهن متبادر مي
آموزشي دارند.  يشود كه جنبهها و مشاغلي را شامل مينه صرف تدریس، بلكه سمت« تحقيقاتي

سات ها و مؤسهاي تدریس، تحقيق، ترجمه و امثال آن در دانشگاهبنابر این تعریف، سمت
بر این، در خصوص مفاد ذیل گيرد. عالوهقرار مي 161تحقيقاتي در شمول عبارت ذیل اصل 

، به 161هاي آموزشي از شمول مفاد اصل باید توجه داشت كه استثنا شدن سمت 161اصل 
هاي آموزشي گذاري براي تصدي شغل جدید دارندگان سمتمعناي نفي هر گونه ضابطه

هایي كه حقيقاتي نيست. به دیگر سخن، منطقي آن است كه مسئوليتها و مؤسسات تدانشگاه
ها تأثير سوء نداشته هاي آموزشي آنپذیرند، بر انجام رسالتهاي آموزشي ميمتصدیان سمت

نحو احسن انجام دهد. این مهم باشد و از دیگر سو فرد بتواند وظایف پست جدید خود را نيز به
اسي نيز مورد توجه برخي از نمایندگان آن مجلس بود. بر این در مجلس بررسي نهایي قانون اس

هاي آموزشي، ي استثنا شدن سمتاند كه در ادامهمبنا، برخي نمایندگان آن مجلس پيشنهاد كرده
ي كل اضافه گردد )طاهري اصفهاني، اداره« ها نشودكه مانع كار و مسئوليت آندرصورتي»عبارت 
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منظور تحقق این  . به1333: 2، ج1316مجلس شوراي اسالمي، امور فرهنگي و روابط عمومي 
هاي آموزشي تحدید شود، هاي مجاز براي متصدیان سمتتنها باید تعداد تصدي پستهدف، نه

هاي آموزشي به مشاغلي بپردازند كه مانع از بلكه در همين محدوده نيز، نباید دارندگان سمت
ها بر این، ترتيبي اتخاذ شود تا متصدیان سایر پستههاست. عالوحسن انجام رسالت آموزشي آن
هاي آموزشي مشغول شوند كه فرصت و توان كافي براي حسن نيز در صورتي بتوانند به سمت

توان اشتغال مجدد دارندگان انجام هر دو تصدي را داشته باشند. براي تحقق این موضوع مي
ها آموزشي از سوي دارندگان سایر پستهاي ها و تصدي پستهاي آموزشي به سایر شغلسمت

ي مسئوليت جدید با سمت آموزشي و تأثير این دو را، منوط به نظر كارگروهي كرد تا رابطه
هاي خود به عبارت مختصر، كارگروه پيشنهادي، با بررسيسمت بر یكدیگر را بررسي كند. به

 دهد كه:هایي از این قبيل پاسخ ميپرسش
 ا توجه به ماهيت آن، قابل جمع با سمت آموزشي است؟آیا تصدي سمت جدید ب -

نحو احسن انجام دهد و ها را بهي این مسئوليتتواند همزمان، همهآیا فرد مسئول مي -
 كند؟  اي وارد نميپذیرش سمت جدید به انجام وظایف سمت سابق او خدشه

سابقه امري بي البته ایجاد چنين سازوكاري براي تصدي شغل دوم در نظم حقوقي ایران،
قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و  17ي ماده 1ي نيست. براي مثال، تبصره

و مدارس عالي با  هادانشكده درتدریس »، مقرر كرده بود كه 27/6/1376دفتریاران مصوب 
 مفاد«. وزارت دادگستري مانع از اشتغال بشغل سردفتري و یا دفتریاري نخواهد بود ياجازه

توانند تصدي این تبصره، گویاي این حكم است كه سردفتران و دفتریاران، در صورتي مي
ي ها این اجازه را بدهد. نمونهعهده گيرند، كه وزیر دادگستري به آن سمت آموزشي را نيز بر

مصوب  ي استقالل كانون وكالي دادگستريالیحه 11ي ماده 2دیگر این موضوع، بند 
ي حقوق مشترک مجلسين است. در این بند، اشتغال استادان دانشكده كميسيون 7/12/1333
 ي شوراي دانشگاه شده است.صورت همزمان به شغل وكالت، منوط به اجازهبه

ها و هاي آموزشي در دانشگاهقانون اساسي، سمت 161بر این اساس، اگرچه ذیل اصل  
« نوعيت تصدي بيش از یک شغلمم»ي صورت مطلق از شمول قاعدهمؤسسات تحقيقاتي را به

-استثنا كرده است، این نكته به این معنا نيست كه این موضوع بدون هر گونه سازوكار و قاعده

ضابطه بودن آن موضوع اي باشد. به دیگر سخن، مطلق دانستن یک موضوع به معناي بي
وزشي از هاي آمي دارندگان سمتضابطهنيست. در مورد این موضوع هم، استثنا كردن بي

ي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، به نقض غرض از این استثنا خواهد شمول قاعده
ها را از شمول ممنوعيت مستثنا دانسته است، این این سمت 161انجاميد. بنابراین اگرچه اصل 



 
 
 

 ران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاري عاديدر حقوق ای« ممنوعيت جمع مشاغل دولتی» ياستثنائات قاعده
 

 

515 

گذاري این استثنا و تقریر ضوابطي براي این به معناي عدم صالحيت مجلس در چارچوب
این اساس الزم است كه مجلس شوراي اسالمي براي ممانعت از تالي موضوع نيست. بر 

بر مسائل ذكرشده در مورد هاي این موضوع در این زمينه اقدام به قانونگذاري كند. عالوهفاسد
هاي آموزشي، باید به این نكته هم توجه داشت كه تصدي مشاغل متعدد براي دارندگان سمت

ي غيرآموزشي اشتغال یافت، پذیرش این شغل مانع از هر گاه متصدي سمت آموزشي به شغل
آن است كه در عرض دو شغل )سمت آموزشي و شغل غيرآموزشي  به شغل سومي نيز 

از  161ي سمت آموزشي با پذیرش شغلي دیگر )مشاغل مندرج در اصل بپردازد، چراكه دارنده
اهد گرفت. به دیگر جمله كارمندي دولت  در شمول محدودیت مندرج در صدر اصل قرار خو

هاي آموزشي با پذیرش مشاغل مندرج در صدر اصل، تابع ممنوعيت سخن، دارندگان سمت
هاي خواهند بود. بنابراین از منظر تعدد نيز چنين حصري بر دارندگان سمت 161اصل 

قانون اساسي گویاي این نكته است  161آموزشي حاكم است. به هر روي بررسي مفاد اصل 
ي ممنوعيت ها و مؤسسات تحقيقاتي از شمول قاعدههاي آموزشي در دانشگاهتكه تنها سم

 اند.جمع مشاغل دولتي استثنا شده

ممنوعيت »ي . عملکرد قانونگذار عادي در تشریح استثنائات قاعده2-2
 «تصدي بيش از یک شغل دولتی

ي آموزشي هاقانون اساسي، صرفاً سمت 161كه در بند پيش ذكر شد، ذیل اصل همچنان
مستثنا كرده است.  161ها و مؤسسات تحقيقاتي را از شمول حكم مندرج در اصل در دانشگاه

قانونگذار اساسي و مفاد این قانون را  يآما آیا قانونگذار عادي در این زمينه مطلق اندیشه
رعایت كرده است؟ براي تبيين این موضوع ابتدا این موضوع را در قانون ممنوعيت تصدي 

 ش و در بندي دیگر این موضوع را در سایر قوانين بررسي خواهيم كرد.بي

 . استثنائات قاعده در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل2-2-1
 161قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، در تشریح استثناي ذیل اصل  1ي تبصره 

زشي و تحقيقاتي از این ها و مؤسسات آموهاي آموزشي در دانشگاهسمت»مقرر كرده است كه: 
، توجه به منطوق و مفاد این تبصره حاكي از این است كه در این قانون «باشندحكم مستثني مي

هاي آموزشي در ها و مؤسسات تحقيقاتي، سمتهاي آموزشي در دانشگاهبر سمتعالوه
 .اندنيز از شمول حكم ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، مستثنا شده« مؤسسات آموزشي»

قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، باید توجه داشت  ي یادشده ازدر تشریح تبصره
صورت مطلق، شامل مؤسسات دولتي، مؤسسات غيردولتي اعم از به« مؤسسه»ي كه كليدواژه
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و  2ترتيب در مواد ي دولتي و عمومي غيردولتي بهشود. اگرچه مؤسسهخصوصي و عمومي مي
ي ، تعریف شده است، اما شناخت واژه1331كشوري مصوب  قانون مدیریت خدمات 3
قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، نيازمند بررسي قوانيني  1ي در تبصره« مؤسسه»

قانون  7و  3اند. در مواد است كه قبل از تصویب این قانون، در این زمينه تصویب شده
دولتي و  يترتيب مؤسسهمجلس شوراي اسالمي، به 1/1/1311محاسبات عمومي مصوب 

 ياین قانون مؤسسه 3ي عمومي غيردولتي تعریف شده بود؛ با این توضيح كه ماده يمؤسسه
نظر یكي از  شود و زیردولتي را واحد سازماني معرفي كرده بود، كه به موجب قانون ایجاد مي

زماني چون مدارس رسد كه واحدهاي سانظر ميكند. بر این اساس، بهگانه فعاليت ميقواي سه
مؤسسات »سازمان قرار دارند. صفت آموزشي در عبارت  ينيز در شمول مصادیق واژه

ي خدمات صف و اصلي این نهادها، در ارائه ينيز برآمده از مسئوليت و وظيفه« آموزشي
عنوان مصداق بارز توان بهآموزشي به افراد جامعه است. بر این اساس، مدارس را مي

هاي آموزشي موجود قانون یادشده، سمت 1ي دانست، و مستند به تبصره« وزشيي آممؤسسه»
 ي ممنوعيت جمع بين مشاغل مستثنا دانست.ها، از جمله معلمان را، از شمول قاعدهدر آن

مجلس شوراي  5/3/1352قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب  26فراتر از این، بند 
هاي آموزشي سمت»را یكي از تخلفات اداري شمرده، « گرداشتن شغل دولتي دی»اسالمي، كه 
ها یا مؤسسات تحقيقاتي ها در دانشگاهصورت مطلق، فارغ از اینكه این سمترا به« و تحقيقاتي

دیگر، از شمول این تخلف خارج دانسته است. بنابراین اگرچه در  يباشد یا در هر مؤسسه
ها هاي آموزشي در دانشگاهر غير از جمع سمتي فروض دیگي قانونگذار اساسي همهاندیشه

تبع تخلف محسوب شده است، قانون و مؤسسات تحقيقاتي، با مشاغل دیگر، ممنوع و به
ها در چه نهاد و صورت مطلق فارغ از اینكه این سمتهاي آموزشي را بهتنها سمتمذكور نه

هاي تحقيقاتي با سایر تندانسته، بلكه جمع بين سم دستگاهي تعریف شده باشد را تخلف
قانون  3ي بر این، مستند به تبصرهصورت مطلق تخلف ندانسته است. عالوهمشاغل را نيز به

هاي مختلف، از رهبري در دستگاه« مستقيم»ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، منصوبان 
 اند. ي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل استثنا شدهشمول قاعده

 اعده در سایر قوانین. استثنائات ق2-2-2
قانون  36ي بر استثنائات ذكرشده در قانون ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل، مادهعالوه

صورت سرپرستي، در هاي مدیریتي و حساس را بهمدیریت خدمات كشوري، تصدي پست
توجه به  موارد ضروري به تشخيص مقام مسئول براي مدت چهار ماه مجاز دانسته است. با
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پرستي هر پست، در حكم آن متصدي اصيل آن پست بوده و سرپرست وظایف و اینكه سر
عهده دارد. بنابراین، این ماده نيز استثنایي بر  اختيارات مربوط به پست مربوط )شغل  را بر

ي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل است. ممكن است براي مخدوش كردن این استثنا، قاعده
یتي و حساس، براي مدت موقت بوده و مستند به ذیل هاي مدیرادعا شود كه تصدي پست

هاي این پست حقوق و ، متصدي این پست در قبال انجام وظایف و صالحيت36ي ماده
كند. در پاسخ به این ایراد باید گفت: كه دائمي بودن و دریافت حقوق مزایایي نيز دریافت نمي

روي نبود این دو موضوع، به هيچ شود و وجود وو مزایا، از اركان تعریف شغل محسوب نمي
 كند.اي به شغل دانستن یک مسئوليت وارد نميخدشه

ي تعزیرات حكومتي مصوب نامهآیين 11ي برخي قوانين و مقررات از جمله ماده
عنوان پرسنل مورد نياز نيز با مجاز دانستن استفاده از كاركنان شاغل دولت به 1/3/1353

 از استفاده، ماده این در. اندي جمع بين مشاغل را فراهم آوردهينهسازمان تعزیرات حكومتي، زم
. است شده دانسته مجاز اداري وقت از خارج و خدمت به مأمور صورت دو به دولت كاركنان
 ممنوعيت يقاعده با مغایرتي موضوع این شد، ذكر كه همچنان خدمت، به مأمور در مورد

 يقاعده با غيراداري، ساعات در دولت كاركنان از استفاده اما ندارد، مشاغل بين جمع
 .نيست جمع قابل شغل، یک از بيش تصدي ممنوعيت
صراحت استثنائاتي فراتر از مفاد قانون اساسي براي بر مفاد قوانين مذكور كه بهعالوه

اند، با تفسيري سختگيرانه از ي ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي قرار دادهقاعده
نيز مصادیق استثنائات این قاعده قابل توسعه است. با این   1)قانون تجارت 261ي ادهي متبصره

عنوان مدیرعامل یا عضو ي یادشده ضمن اینكه عضویت هر فردي را بهتوضيح مفاد تبصره
آن متعلق به دولت یا  يكه تمام یا بخشي از سرمایهرا بيش از یک شركت هيأت مدیره در 

ازاي این تخلف را نيز تقریر كرده باشد ممنوع كرده، مابه ومي غيردولتينهادها یا مؤسسات عم
مندرج در صدر این تبصره را صرفاً ناظر « هر فرد»در تحليل این تبصره هر گاه عبارت  است.

تنها ممنوعيت عضویت اشخاص بر اشخاص حقيقي بدانيم، در این صورت این تبصره نه
وم مخالف مفاد این تبصره بر مجاز بودن عضویت حقوقي را بيان نكرده است، بلكه مفه

اشخاص حقوقي در دو یا چند شركت دولتي حكایت دارد. اگرچه این برداشت از این تبصره 
با اصول حاكم بر تفسير از جمله تفسير قوانين عادي مبتني بر قانون اساسي و مفاد سایر قوانين 

ضوع این مقاله در این مجال صرفاً به ذكر توجه به مو مربوط به این موضوع هماهنگي ندارد، با
 كنيم.این برداشت و مغایرت آن با قانون اساسي بسنده مي

 یک از بيش تصدي ممنوعيت» يقاعده استثنائات عنوان تحت كه مواردي در خصوص
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 توجه را نكته این باید شد، بيان  اساسي قانون از غير) موضوعه مقررات و قوانين در «شغل
 و قوانين در موارد این كه بود نگاه این از موارد این مورد در «استثنا» عنوان ذكر كه داشت

 این و رسيده نيز نگهبان شوراي تأیيد به هاآن از بسياري كه شده بيان االجرایيالزم مقررات
 صراحت به توجه با این، وجود با. است ندانسته اساسي قانون با مغایر را موضوعات این نهاد
 استثنائات تفسير در قدر متيقن به اكتفا منطق و اصل این در ذكرشده استثنائات ،161 اصل مفاد
 براي اساسي قانون مفاد از فراتر عادي قانون كه مواردي يهمه رسدمي نظربه قاعده، هر

 161 اصل مفاد با مغایر است، شده قائل استثنا شغل یک از بيش تصدي ممنوعيت يقاعده
مغایر و در  بلكه یادشده، يقاعده بر استثناي نه موارد این اساس، این بر و است اساسي قانون

 شوند.ي ممنوعيت جمع بين مشاغل در نظم حقوقي ایران محسوب ميتضاد با قاعده
ي ممنوعيت جمع بين مشاغل در قوانين و مقررات در پایان بحث از استثنائات قاعده

 یک از بيش به اشتغال ممنوعيت طرح 11 يدر ماده موضوعه اشاره به این نكته نيز الزم است كه
 ایرادات با اما رسيد، تصویب به اسالمي شوراي مجلس در 21/11/1331 تاریخ در كه شغل

بر تقریر استثنائات یادشده، اشتغال همزمان بازماند، عالوه نهایي تصویب از نگهبان شوراي
 يبنيان مرتبط با حوزهؤسسات دانشها و مدر شركتي ممنوعيت جمع مشاغل مشموالن قاعده

 يمصوبهكسب مشروط به را هوافضا  كاري سازمان انرژي اتمي، نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و
 دانسته بود. در مدت زمان مشخص مجاز ،شوراي عالي امنيت ملي به نام فرد یا شركت مربوطه

 گيرينتيجه
در نظم حقوقي ایران، « ل دولتيممنوعيت جمع بين مشاغ»ي یقين اجراي تام قاعدهبه

قانون اساسي آمده، از ابزارهاي  161كه در اصل منطبق با لوازم و الزامات این قاعده، آنچنان
مهم در جهت ایجاد نظام اداري صحيح، ممانعت از انحصارطلبي و رسيدن به اشتغال كامل در 

يت جمع بين مشاغل دولتي تنها ممنوعقانون اساسي، نه 161جامعه است. بر همين مبنا، اصل 
صورت یک قاعده و اصل پذیرفته، بلكه براي ممانعت از هر گونه سوءاستفاده و انحراف را به

-صورت صریح و حصري بيان كرده است. بررسياز این قاعده، استثنائات این قاعده را نيز به

اصل، قلمرو و شمول در این « دولت»ي كليدواژه گرفته نشان داد با توجه به مفهومهاي انجام
ي مجریه، در نظم حقوقي ایران، نه مختص قوه« ممنوعيت جمع بين مشاغل دولتي»ي قاعده

 گيرد.برمي ي فرمانروا را دري نهادهاي حاكميتي و طبقهبلكه همه
ي قانونگذار اساسي كه ماحصل آن در اصول قانون اساسي جلوه كرده، بر این مبنا در اندیشه

عنوان اصل پذیرفته شده است، بلكه به« ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي»ي تنها قاعدهنه
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هاي نيز محصور در سمت« ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي»ي استثنائات قاعده
ي ها و مؤسسات تحقيقاتي است. بر این اساس در ترسيم استثنائات قاعدهآموزشي در دانشگاه

ها در آن ها نوع سمت )آموزشي ، بلكه مؤسساتي كه این سمتتنیادشده در قانون اساسي نه
 ها و مؤسسات تحقيقاتي ، نيز باید مورد توجه قرار گيرد.تعریف شده است )دانشگاه

ممنوعيت تصدي بيش از »ي با وجود صراحت قانون اساسي در احصاي استثنائات قاعده
لف بر شمار این استثنائات افزوده و گام با وضع قوانين مختبه، قانونگذار عادي گام«یک شغل

مصادیقي چون مشاغل آموزشي در مؤسسات آموزشي، منصوبان مستقيم رهبري، سرپرستي 
اشتغال در برخي نهادهاي حاكميتي چون سازمان تعزیرات  هاي حساس و مدیریتي وپست

ستثنائات حكومتي را بر استثنائات مندرج در قانون اساسي افزوده است. بنابراین در مورد ا
شده در ، قانونگذار عادي حدود ترسيم«ممنوعيت تصدي بيش از یک شغل دولتي»ي قاعده

روز بر شمار این استثنائات افزوده است. این موضوع قانون اساسي را رعایت نكرده و روزبه
ي این مصوبات و دادرس كنندهتنها عملكرد مجلس شوراي اسالمي، بلكه عملكرد نهاد تأیيدنه

 كند.سي جمهوري اسالمي ایران را نيز در این موضوع با سؤال مواجه مياسا

عنوان پيشنهاد اصالحي در با وجود ایراد عملكرد قانونگذار عادي در این زمينه، آنچه به
ي قانونگذار در عملكرد خود به تنها قوهي این موضوع قابل طرح است، آن است كه نهزمينه

قانون اساسي پایبند باشد، بلكه تصدي مشاغل دیگر از  161 استثنائات مندرج در ذیل اصل
مند كند؛ ها و مؤسسات تحقيقاتي را نيز ضابطههاي آموزشي در دانشگاهسوي دارندگان سمت

ها به هاي آموزشي براي دارندگان این سمتاي كه پذیرش شغل دیگر غير از سمتگونهبه
یگر سو، دارندگان سایر مشاغل نيز در صورت ها لطمه نزند و از دانجام رسالت آموزشي آن

پذیرش سمت آموزشي در عرض شغل خویش، توانایي و فرصت كافي براي حسن انجام هر 
تنها باید تعداد دو مأموریت شغلي خود را داشته باشند. بر این اساس، در نظم حقوقي ایران، نه

بلكه پذیرش مشاغل هاي آموزشي تحدید شود، مشاغل مجاز براي تصدي دارندگان سمت
هاي آموزشي از سوي دارندگان هاي آموزشي و پذیرش سمتجدید از سوي دارندگان سمت

سایر مشاغل، نيز منوط به بررسي این موضوع از سوي كارگروهي متخصص باشد، تا با بررسي 
توانایي و حجم امور محوله به افراد، در خصوص این موضوع نظر دهد. در غير این صورت، 

قانون اساسي به مأمني قانوني براي فرار از قانون، و سوء استفاده از حق  161ا ذیل اصل بسچه
یقين، نه مدنظر و مورد پسند قانون و مقنن اساسي و و صالحيت تبدیل شود؛ موضوعي كه به

 ي نظام حقوقي ایران است.نه شایسته
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 هایادداشت
تواند اصالتاً یا به نمایندگي از شخص هيچ فردي نمي»قانون تجارت:  261ي ماده 2ي تبصره .3

آن متعلق به دولت یا نهادها  يحقوقي همزمان در بيش از یک شركت كه تمام یا بخشي از سرمایه
یا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مدیرعامل یا عضو هيأت مدیره انتخاب شود. 

نقدي معادل وجوه مذكور بر استرداد وجوه دریافتي به شركت به پرداخت جزاي متخلف عالوه
 «.شودمحكوم مي
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Abstract 
Of the few rules set forth in the Constitution is the dual office holding 

rule which its subject coverage and also its exceptions are explicitly 

delineated. The importance of this rule in the Constitution of Iran makes us 

examine the compliance of those exceptions by the legislator. Thus, this 

article seeks to explain the manner in which the legislator has confronted 

with the exceptions of the aforesaid rule. The limitation of the exceptions of 

the above-mentioned rule in the final section of Article 141 along with the 

stance of the Constitution in the legal order brings up the idea that this 

subject is legislated in compliance with the Constitution. The results of this 

study with a descriptive-analytic method indicate that due to the new 

aspects of this issue in the statutes, not only the legislator and the 

Constitutional review institution are to revise their precedent regarding this 

rule, but also it’s necessary for proper implementing of the final section of 

Article 41 to regulate the acceptance of the new employments from 

individuals with teaching positions as well as the acceptance of teaching 

positions from the other governmental officers. 
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