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مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  1131هر فرد ذكور ایراني در ماهي كه طي آن،
به سن هجده سال تمام ميرسد ،مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي قرار ميگيرد .با
عنایت به اینکه پس از سپري شدن مدت خدمت وظيفه ،افراد در بخش خصوصي یا دولتي
مشغول به كار ميشوند ،از مسائل مهم در خصوص خدمت وظيفه ،امکان و نحوه محاسبه
خدمت دوساله سربازي جزء سنوات خدمت و بيمهپردازي است كه با توجه به نوع اشتغال
افراد ،بعد از انجام خدمت وظيفه ،بهمنظور احتساب سابقه خدمت وظيفه در سوابق بيمهپردازي
ضوابط قانوني متفاوتي حاكم است .با توجه به صالحيت دیوان عدالت اداري در رسيدگي به
دعاوي استخدامي كاركنان دولت و شکایات مشموالن قانون تأمين اجتماعي ،مطابق ماده 11
قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري ،مطالعه و بررسي رویه قضایي دیوان
عدالت اداري در خصوص كيفيت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظيفه بهعنوان سنوات
خدمت و سوابق بيمهپردازي ضروري بهنظر ميرسد .مطابق رویه قضایي دیوان عدالت اداري،
احتساب سابقه خدمت بهعنوان سنوات خدمت و بيمهپردازي به تفکيک كاركنان نيروهاي
مسلح ،بيمهپردازان صندوق بازنشستگي كشوري و مشموالن قانون تأمين اجتماعي قابل مطالعه
است كه در این پژوهش با استفاده از روش توصيفي تحليلي ،كيفيت احتساب سابقه خدمت
وظيفه در سوابق بيمهپردازي با نقد و تحليل آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري و قوانين
و مقررات مربوط ،بررسي شده است.
واژگان کلیدی :احتساب سابقه ،دیوان عدالت اداري ،سخت و زیان آور ،خدمت وظيفه ،كسورات بازنشستگي.
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مقدمه
حق بر تأمين اجتماعي بهمنزله یکي از حقوق اساسي و بنيادین بشري ،در اسناد بينالمللي مانند
اعالميه جهاني حقوق بشر مصوب  1991بهعنوان نسل دوم حقوق بشر شناسایي شده است.
اصل  29قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران نيز برخورداري از تأمين اجتماعي و بازنشستگي
را حق همگاني اعالم كرده است كه دولت مکلف است طبق قوانين ،از درآمدهاي عمومي و
درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ،تأمين اجتماعي را براي تمامي افراد كشور تأمين كند و در
جهت گسترش بيمههاي اجتماعي،قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در سال
1111به تصویب رسيده است.
در راستاي تضمين همگاني بودن حق بر تأمين اجتماعي ،دیوان عدالت اداري نيز در آراي
مختلف از جمله رأي شماره  911مورخ  1111/3/1هيأت عمومي ،با استناد به حمایتي بودن
حق تأمين اجتماعيِ مذكور در اصل  29قانون اساسي ،بر استحقاق شهروندان در برخورداري از
تأمين اجتماعي و بازنشستگي تأكيد كرده است .از جمله مباحث كاربردي و مبتال به در
خصوص تأمين اجتماعي و بازنشستگي كمّ و كيف احتساب ایام خدمت وظيفه بهعنوان سابقه
خدمت و بيمهپردازي است كه در رویه قضایي دیوان عدالت اداري قابل مطالعه است.
از زمان پيشبيني قانون خدمت وظيفه عمومي ،تمامي مشموالن قانون خدمت وظيفه عمومي،
مکلف به گذراندن مدت  29ماهه دوره خدمت ضرورت هستند كه این الزام قانوني مطابق ماده
 1قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  1131مبتني بر این باور است كه دفاع از استقالل و
تماميت ارضي و نظام جمهوري اسالمي ایران و جان ،مال و ناموس مردم ،وظيفه دیني و ملي
هر فرد ایراني است و در اجراي این وظيفه ،همه اتباع ذكور دولت جمهوري اسالمي ایران،
مکلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات این قانون هستند و هيچ فرد مشمول
خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرحه در قانون ،نميتوان از خدمت معاف كرد.
در تاریخ ایران ،براي اولين بار مطابق قانون خدمت نظام اجباري مصوب سال  ،1119خدمت
سربازي براي كليه اتباع ذكور ایراني پایهگذاري شد .تصویب این قانون بهمنظور تأمين نيروي
انساني الزم و ایجاد حس وفاداري ملي در مقابله با تهدیدات عليه استقالل ،حاكميت و
تماميت ارضي كشور انجام گرفت (حليمي جلودار و پاتيار .)111 :1191 ،مجلس پنجم شوراي
ملي در سال  1119ضمن لغو بنيچه تصویب كرد كه تمامي اتباع ذكور ایران اعم از سکنه شهر
و قصبات و قراء و ایالت و متوقفين در خارج از ایران از اول  21سالگي به مدت دو سال
تحت تعليمات نظامي در ارتش قرار ميگيرند (فربد.)121 :1111 :
پس از پيروزي انقالب اسالمي ،خدمت وظيفه عمومي به موجب قانون ادامه یافت و براساس
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ماده  2قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  1131و اصالحي  ،1191هر فرد ذكور ایراني در
ماهي كه طي آن ماه به هجده سالگي تمام ميرسد ،مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي
قرار ميگيرد .با توجه به اینکه پس از سپري شدن مدت خدمت وظيفه ،افراد در بخش
خصوصي یا دولتي مشغول به كار ميشوند ،از مسائل مهم در خصوص خدمت وظيفه ،امکان
و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازي جزو سنوات خدمت و بيمهپردازي است كه كمتر بدان
پرداخته شده است .با عنایت به اینکه رسيدگي به دعاوي استخدامي كاركنان دولت و مشموالن
قانون تأمين اجتماعي به موجب ماده  11قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري
مصوب  1192در صالحيت دیوان عدالت اداري قرار دارد ،كثرت دعاوي مطروحه در دیوان
عدالت اداري در خصوص موضوع احتساب سابقه خدمت وظيفه در سوابق بيمهپردازي ،به
صدور آراي متعدد در هيأت عمومي دیوان عدالت اداري منجر شده است ،ازاینرو بهمنظور
مطالعه كيفيت محاسبه ایام خدمت وظيفه در سنوات خدمت و بيمهپردازي ،مطالعه رویه
قضایي دیوان عدالت اداري ضروري است .در پژوهش حاضر ،نحوه احتساب سابقه ایام
خدمت وظيفه به تفکيک قوانين و مقررات استخدامي حاكم ،مطالعه شده است.

 .1سابقه پیشبینی امکان احتساب سابقه خدمت وظیفه عمومی
در اولين قانون مربوط به خدمت وظيفه عمومي كه با عنوان قانون خدمت نظام اجباري در سال
 1119به تصویب رسيد ،هيچگونه اشارهاي به امکان احتساب سابقه خدمت وظيفه عمومي
نشده بود و براي اولين بار قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب  1111به امکان محاسبه
سابقه خدمت وظيفه اشاره داشت.
تبصره  2ماده  5قانون مذكور مقرر ميداشت« :مدتي را كه خدمتگزاران رسمي و خدمتگزاران
جزء قبل از تاریخ اجراي این قانون انجام خدمت زیر پرچم نمودهاند و یا بعداً بنمایند جزو مدت
خدمت آنها محسوب شده و وزارتخانهها و ادارات مربوطه مکلفاند آنها را پس از دوره
خدمت زیر پرچم به خدمت خود بپذیرند» .تبصره  9ماده  39قانون خدمت نظام وظيفه عمومي
نيز در خصوص مشموالني كه خدمت زیر پرچم خود را انجام دادهاند و در حين اجراي این
قانون مشغول خدمت دولت هستند ،اشعار ميداشت« :مدت خدمت زیر پرچم آنها خواه قبل از
قبول خدمت دولت بوده و یا بعد از آن باشد در صورت پرداخت كسور بازنشستگي (تقاعد)
بمأخذ پایهاي كه دارا هستند جزء مدت خدمت رسمي آنان محسوب ميشود».
قانون در خصوص تفسير تبصره  9ماده  35قانون اصالح قانون نظام وظيفه مصوب  1122در
مقام رفع ابهام از تبصره مذكور بيان كرد« :مدت خدمت زیر پرچم كارمنداني كه قبل از شروع
انجام خدمت زیر پرچم در خدمت دولت بودهاند .طبق مفاد تبصره  2ماده  5قانون نظام وظيفه
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عمومي مصوب  29خرداد  1111جزو خدمت رسمي محسوب بوده و هست و براي این امر
پرداخت كسور تقاعد ضرورتي نداشته و بر فرض دریافت باید استرداد شود .پرداخت كسور
تقاعد بابت مدت خدمت زیر پرچم یکجا یا به اقساط بر عهده كساني خواهد بود كه خدمت
زیر پرچم خود را پيش از ورود بخدمت دولت انجام دادهاند» .بر این اساس مطابق قانون
خدمت وظيفه عمومي مصوب  1111سابقه خدمت وظيفه كارمنداني كه قبل از فراخواندن به
خدمت عمومي و گذراندن آن هم كارمند دولت بودهاند ،بدون پرداخت كسور بازنشستگي
مدت خدمت وظيفه جزء خدمت رسمي آنان محسوب ميشد و كارمنداني كه خدمت وظيفه
خود را قبل از ورود به خدمت دولتي انجام دادهاند ،بهمنظور احتساب سابقه خدمت وظيفه
ميبایست كسور بازنشستگي مدت خدمت وظيفه را بهصورت نقد یا اقساط بپردازند.
پس از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب  ،1111قانون خدمت وظيفه عمومي جدید در
سال  1151به تصویب رسيد و قانون سابق را نسخ كرد كه در این قانون هيچگونه اشارهاي به
نحوه محاسبه سنوات خدمتي نشده است .پس از پيروزي انقالب اسالمي در 1131/11/29
قانون خدمت وظيفه عمومي جدید به تصویب رسيد كه در این قانون نيز به موضوع امکان
احتساب سابقه خدمت سربازي پرداخته نشده و تنها برخي از مواد به مسائل حوزه بيمه درمان
مشموالن وظيفه اختصاص یافته است.

 .2وضعیتهای احتساب سابقه خدمت وظیفه بهعنوان سنوات خدمت و
بیمهپردازی
قطع نظر از قوانين مرتبط با حوزه نظام وظيفه عمومي ،احتساب سابقه خدمت وظيفه در سایر
قوانين و مقررات ،بهخصوص قوانين عام استخدامي و قوانين تأمين اجتماعي نيز مورد اشاره قرار
گرفته است كه مهمترین این قوانين بهترتيب تاریخ تصویب عبارتاند از :ماده  125قانون
استخدام كشوري مصوب  ،1195ماده  95قانون تأمين اجتماعي مصوب 111159ماده  19قانون
استخدام كشوري اصالحي  ،1151ماده  115قانون مدیریت خدمات كشوري  ،1113قانون اصالح
تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن مصوب  111111و قانون استفساریه قانون
اصالح قانون تبصره ماده  19قانون كار مصوب  .1115نسبت و ارتباط قوانين مربوط به احتساب
سابقه خدمت نظام وظيفه ،كه بعضاً داراي آیيننامههاي اجرایي و بخشنامههاي مرتبط نيز هستند،
نيازمند تحليل و بررسي است كه به تفکيک حاكم بر صندوق بازنشستگي متبوع و دستگاه
استخدامي مستخدم قابل تقسيمبندي است.

 .1-2احتساب سابقه خدمت وظیفه کارکنان نیروهای مسلح
احتساب سابقه خدمت وظيفه كاركنان نيروهاي مسلح ،به دو دسته قابل تفکيک و تقسيم است؛
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دسته اول كاركناني هستند كه بدون انجام خدمت وظيفه به استخدام نيروهاي مسلح درآمدهاند
كه مطابق تبصره  1ماده  11قانون ارتش جمهوري اسالمي ایران مصوب  ،1133تبصره  1ماده
 21قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مصوب  1111و تبصره  1ماده 21
قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران مصوب  ،1112گذراندن دوره خدمت
پيماني كاركنان نيروهاي مسلح بهمنزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي ميشود و
درصورتيكه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي یا بركنار شوند ،برابر قانون
خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد .ضمن اینکه مواد  19 ،11و  15قانون خدمت
وظيفه عمومي مصوب  1131اصالحي  1191نيز به جزئيات و نحوه محاسبه خدمت رسمي
محصالن دانشگاههاي نظامي ،كاركنان ثابت و كارمندان نيروهاي مسلح اشاره دارد .ازاینرو
طرح موضوع احتساب سابقه خدمت وظيفه در خصوص این دسته از كاركنان سالبه بانتفاء
موضوع است.
دسته دوم ،كاركناني هستند كه قبل از ورود به خدمت و استخدام در نيروهاي مسلح ،دوره
خدمت وظيفه عمومي خود را گذراندهاند و سپس به استخدام یکي از نيروهاي مسلح
جمهوري اسالمي ایران درآمدهاند ،كه بهمنظور مطالعه و شرح وضعيت این دسته از كاركنان
نيروهاي مسلح بيان مقدمات زیر ضروري است.

 .1-1-2وضعیت استخدامی و پرداخت حق بیمه کارکنان وظیفه
تمامي سربازان وظيفه در دوراني كه ایام خدمت وظيفه عمومي خود را طي ميكنند ،بهعنوان
كاركنان نظامي شناخته ميشوند و با توجه به نظامي بودن ،حق بيمه ایام خدمت وظيفه نيز
متعاقباً از سوي محل خدمت به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واریز ميشود .در
همين زمينه مطابق ماده  21قانون ارتش جمهوري اسالمي ایران كاركنان ارتش كساني هستند
كه برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظيفه عمومي به خدمت
پذیرفته ميشوند كه طبق بند «ب» همين ماده ،یکي از كاركنان ارتش را كاركنان وظيفه تشکيل
ميدهند و مطابق ماده  23قانون ارتش ،كاركنان وظيفه كساني هستند كه مطابق قانون خدمت
وظيفه عمومي در یکي از دورههاي ضرورت ،احتياط یا ذخيره مشغول خدمت هستند .بند «ب»
ماده  3قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب و بند «ج» ماده  9قانون استخدام نيروي
انتظامي هم سربازان وظيفه را كه طبق قانون خدمت وظيفه عمومي بهكار گرفته ميشوند ،در
عداد كاركنان نيروهاي مسلح دانسته است .اداره حقوقي قوه قضائيه نيز با توجه به مستندات
قانوني مذكور طي نظریه شماره  1921/95/1مورخ 1195/1/11سربازان وظيفه را جزء كاركنان
نيروهاي مسلح قلمداد كرده است.
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دليل دیگري كه نشان ميدهد سربازان وظيفه در دوران خدمت وظيفه از كاركنان نيروهاي
مسلح تلقي ميشوند ،ماده  1قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب  1112است كه
مطابق آن دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامي و انتظامي تمامي افراد
زیر كه در این قانون «نظامي» خوانده ميشوند رسيدگي ميكنند و برابر بند «و» ماده  1قانون
مذكور ،جرائم مرتبط كليه كاركنان وظيفه ،از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن بهعنوان یک
نيروي نظامي در صالحيت دادگاه نظامي قرار دارد .همچنين براساس ماده  15آیيننامه اجرایي
قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  1191هيأت وزیران ،مشموالن وظيفه از تاریخي كه
توسط واحدهاي وظيفه عمومي براي اعزام به مراكز آموزش پذیرش ميشوند ،بهعنوان كاركنان
وظيفه یگان تعيينشده محسوب ميشوند .بنابراین ،مطابق مستندات قانوني ،سربازان در دوره
خدمت وظيفه جزء كاركنان و كاركنان نظامي یگان محل خدمت محسوب ميشوند و
عليالقاعده ميبایست حق بيمه ایام خدمت سربازي به صندوق مربوطه واریز شود ،كه مطابق
ماده  1اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ،مصوب  1111اصالحي  ،1191مرجع
بيمهپردازي تمامي كاركنان نيروهاي مسلح ،سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح است.
با اینکه ميبایست حق بيمه ایام خدمت كاركنان وظيفه نيز مانند سایر كاركنان نيروهاي مسلح
به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح پرداخت شود ،اما مطابق ماده  11الحاقي  1191به
قانون خدمت وظيفه عمومي ،كاركنان وظيفه و عائله تحت تکفل آنها صرفاً تحت پوشش بيمه
خدمات درماني نيروهاي مسلح قرار دارند و براساس تبصره  9ماده  99الحاقي  1191حق
بازنشستگي از حقوق ماهانه كاركنان وظيفه كسر نميشود ،ازاینرو با اینکه كاركنان وظيفه در
عداد مستخدمان نيروهاي مسلح قرار دارند ،صرفاً از خدمات بيمه درمان نيروهاي مسلح
استفاده ميكنند و با توجه به عدم كسر كسورات بازنشستگي از حقوق آنان ،هيچگونه حق بيمه
بازنشستگي در مورد كاركنان وظيفه به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واریز نميشود
و مطابق بند  25ماده  1آیيننامه اجرایي تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح كه طي گردش كار
شماره  15312مورخ  1191/19/21به تأیيد فرماندهي معظم كل قوا رسيده است ،حق بيمه
خدمات درماني صرفاً ناظر بر بيمه درمان پایه است و ارتباطي با كسور بيمه بازنشستگي سهم
مستخدم ندارد.

 .2-1-2نحوه احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه کارکنان نیروهای مسلح
با مشخص شدن وضعيت خدمتي و بيمهپردازي سربازان وظيفه در دوران خدمت سربازي،
ضروري است نحوه احتساب سابقه ایام خدمت وظيفه آن دسته از كاركنان نيروهاي مسلح كه
قبل از استخدام ،خدمت وظيفه خود را انجام داده و به پایان رسانيدهاند مورد بررسي قرار گيرد.

نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه بهعنوان سوابق بیمهپردازی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

111

با اینکه براي كاركنان وظيفه در دوران دوساله خدمت سربازي ،هيچگونه كسورات بازنشستگي
به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح واریز نشده است ،اما با عنایت به اینکه این دسته از
كاركنان مسلح ،قبل از استخدام در نيروهاي مسلح دوران سربازي خود را گذراندهاند و در
دوران سربازي بهصورت قانوني یکي از كاركنان نيروهاي مسلح تلقي شدهاند ،پس از استخدام
این افراد بهعنوان كاركنان پيماني یا رسمي نيروهاي مسلح ،بدون نياز به هرگونه نقل و انتقال
حق بيمه پرداختي ،سابقه ایام خدمت سربازي عيناً بهعنوان سابقه خدمت در نيروهاي مسلح و
سابقه بيمهپردازي به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح لحاظ ميشود .بدینشرح كه
مطابق ماده  13قانون ارتش جمهوري اسالمي ایران سابقه خدمت وظيفه و پيماني كاركنان كادر
ثابت از نظر پایه حقوقي و سنوات بازنشستگي احتساب ميشود .ماده  199قانون مذكور نيز در
خصوص كاركناني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام دادهاند ،تصریح كرده است كه مدت
خدمت وظيفه آنان از نظر پایه حقوقي و احتساب سنوات بازنشستگي منظور خواهد شد .بند
«د» ماده  21قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي نيز ،از جمله سنوات
خدمتي كاركنان سپاه ،بهمنظور محاسبه ،سنوات و محاسبه زمان بازنشستگي را مدت خدمت
وظيفه عمومي پرسنلي ذكر كرده است ،كه قبل از استخدام ،دوران خدمت وظيفه را گذراندهاند.
همچنين در قانون استخدام نيروي انتظامي ،مطابق ماده  ،215سوابق خدمتي كاركناني را كه
سابقه خدمت در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي یا وابسته دولت یا نهادهاي انقالب اسالمي
داشته باشند ،قابل انتقال به سوابق خدمتي در نيروي انتظامي اعالم كرده است ،كه برابر ماده 11
دستورالعمل نحوه احتساب خدمت كاركنان نيروي انتظامي ،موضوع تبصره ماده  215قانون
استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران مصوب  1119هيأت وزیران ،مدت خدمت
وظيفه عمومي كاركنان پایور (كاركناني كه بهصورت انتظامي یا كارمند ،پس از طي آموزشهاي
الزم در یکي از درجات یا رتبههاي پيشبينيشده در قانون استخدامي نيروي انتظامي به كار
گرفته ميشوند) صرفاً جزو سنوات خدمتي مؤثر در بازنشستگي آنان محسوب خواهد شد.
بنا به مراتب ،مطابق مستندات قانوني ذكرشده ،هرچند براساس بند  23ماده  1آیيننامه اجرایي
تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مصوب  1191فرماندهي معظم كل قوا احتساب سابقه خدمت
وظيفه در بازنشستگي با پرداخت كسور قانوني پيشبيني شده است ،ليکن در خصوص آن
دسته از كاركنان نيروهاي مسلح ،كه قبل از استخدام در نيروهاي مسلح ،دوران خدمت وظيفه
خود را گذراندهاند ،با توجه به اینکه كاركنان وظيفه نيز در عداد كاركنان نيروهاي مسلح قرار
دارند و سربازي بهعنوان یکي از انواع رابطه استخدامي در نيروهاي مسلح تلقي ميشود ،پس
از استخدام در نيروهاي مسلح ،سابقه خدمت وظيفهشان ،بدون نياز به پرداخت حق بيمه و
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كسورات بازنشستگي بهمنزله سوابق خدمت و بيمهپردازي آنان محسوب ميشود .در واقع
نيروهاي مسلح در رویه عملي پذیرفتهاند كه مدت خدمت سربازي را بهعنوان سابقه دولتي
براي كاركناني كه قبل از استخدام خدمت وظيفه را انجام دادهاند ،بدون پرداخت حق بيمه ایام
خدمت وظيفه محاسبه كنند.

 .2-2احتساب سابقه خدمت وظیفه کارکنان دولت
ماده  125قانون استخدام كشوري مصوب  1195براي نخستين بار در قوانين استخدامي ،به
موضوع احتساب سابقه خدمت وظيفه كاركنان دولت پرداخت و مطابق با آن ،درصورتيكه
مستخدم رسمي به خدمت زیر پرچم احضار ميشد ،مدت خدمت زیر پرچم جزو سابقه
خدمت او محاسبه ميشد .همچنين برابر ذیل ماده  19قانون استخدام كشوري اصالحي ،به
موجب قانون اصالح و حذف بعضي از مواد قانون استخدام كشوري و الحاق مواد و
تبصرههایي به آن مصوب  ،1151مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعي زنان جزو سابقه
خدمت دولتي مستخدم محسوب ميشوند و حکم این ماده شامل تمامي مستخدماني كه طبق
مقررات این قانون به استخدام رسمي پذیرفته شدهاند نيز خواهد بود.
در خصوص نحوه احتساب سابقه دو سال خدمت وظيفه كاركنان دولت ،هرچند مطابق ماده
 151قانون استخدام كشوري الحاقي  1151خدمت تمام وقت دولتي بهعنوان خدمت دولتي
محسوب و منظور ميشد ،لکن برابر مفاد ماده  115قانون مدیریت خدمات كشوري« ،منظور از
سابقه خدمت در این قانون براي بازنشستگي ،آن مدت از سوابق خدمت كارمندان ميباشد كه
در حالت اشتغال بهصورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده یا
مينماید» ،ازاینرو احتساب هرگونه سابقه خدمت دولتي ،از جمله ایام خدمت وظيفه ،منوط به
پرداخت كسور مربوط است و همانگونهكه بيان شد ،با عنایت به اینکه كسورات بيمه و
بازنشستگي ایام خدمت وظيفه سربازان به هيچ صندوقي ،از جمله صندوق تأمين اجتماعي
نيروهاي مسلح واریز نشده است ،بنابراین ضروري است كسورات مربوط توسط شخص
متقاضي به صندوق بازنشستگي متبوع ،پرداخت شود .ازاینرو پرداخت هزینه احتساب سابقه
خدمت سربازي به این دليل است كه براي این دوره كسورات بازنشستگي به هيچ صندوقي
واریز نشده است.
با توجه به اینکه كاركنان وظيفه از انواع رابطه استخدامي با نيروهاي مسلح تلقي ميشود ،عدم
پرداخت كسور بازنشستگي ایام خدمت وظيفه محل انتقاد بهنظر ميرسد ،اما شایان ذكر است
كه حتي در صورت واریز كسورات بازنشستگي سربازان وظيفه به صندوق تأمين اجتماعي
نيروهاي مسلح ،كارمندان دولت طبق مفاد قانون نقل و انتقال حق بيمه یا بازنشستگي مصوب
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 1135و آیيننامههاي مرتبط با آن ،بهمنظور انتقال سوابق حق بيمه مکلف به پرداخت
مابهالتفاوت نقل و انتقال حق بيمه از صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به صندوق
بازنشستگي كشوري ميبودند.
با عنایت به تفاوت قواعد و مقررات حاكم بر صندوق بازنشستگي كشوري و صندوق تأمين
اجتماعي نحوه محاسبه مابهالتفاوت و پرداخت هزینه نقل و انتقال دو سال سابقه خدمت وظيفه به
نسبت اینکه صندوق كارمند ،صندوق بازنشستگي یا صندوق تأمين اجتماعي باشد ،متفاوت است.
مستفاد از ماده  111قانون مدیریت خدمات كشوري تمامي كارمندان پيماني دستگاههاي
اجرایي از لحاظ برخورداري از مزایاي تأمين اجتماعي مانند بازنشستگي ،ازكارافتادگي ،فوت،
بيکاري و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي ،هستند ،ازاینرو عمده
كارمندان بيمهپرداز به صندوق تأمين اجتماعي را كارمندان پيماني موضوع بند «ب» ماده 95
قانون مدیریت خدمات كشوري تشکيل ميدهند كه با توجه به شمول قانون تأمين اجتماعي بر
این دسته از كارمندان نحوه محاسبه و انتقال سوابق خدمت وظيفه آنها مانند سایر مشموالن
قانون تأمين اجتماعي است كه در بخش سوم این پژوهش مطالعه شده است.
صندوق بازنشستگي كشوري ،به موجب ماده  11قانون استخدام كشوري ایجاد شده است.
مشموالن این صندوق اغلب كارمندان دولت هستند (نعيمي و پرتو .)192 :1191 ،براساس ماده
 1اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب  1159و سایر قوانين مرتبط ،عمده بيمهپردازان
این صندوق را مستخدمان رسمي مشمول قانون مدیریت خدمات كشوري ،مستخدمان رسمي
مشمول آیيننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،قضات
قوه قضائيه و دادگستري مشمول مقررات استخدامي قضات ،مستخدمان رسمي (كادر سياسي)
وزارت امور خارجه مشمول مقررات استخدامي وزارت امور خارجه ،مستخدمان ثابت
شهرداريهاي سراسر كشور به استثناي شهرداري تهران ،مستخدمان پيماني دستگاههاي اجرایي
(متقاضي استفاده از مقررات بازنشستگي و وظيفه صندوق بازنشستگي كشوري ،مطابق مواد
 111و  112قانون مدیریت خدمات كشوري) ،خویشفرمایان (مستخدمان بازخریدي وزارت
راه وترابري و ماده  191قانون برنامه چهارم توسعه) تشکيل ميدهند.
براساس ماده  11قانون استخدام كشوري اصالحي  1119وزارتخانهها و مؤسسات دولتي
مکلفاند هر ماه هشتونيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزایاي مستمر و
فوقالعادههاي مستخدمان رسمي و مستخدمان آزمایشي را به استثناي فوقالعاده تضمين و
اضافهكار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده  5قانون نظام هماهنگ پرداخت
كاركنان دولت مصوب  1111كم كنند و بابت سهم مستخدمان به صندوق بازنشستگي بپردازند
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كه این  1/5درصد مطابق ماده 12قانون اصالح پارهاي از مقررات مصوب  1119و تصویبنامه
شماره /55111ت  21151هـ مورخ  1119/12/11به  9درصد بهعنوان سهم مستخدم افزایش
پيدا كرده است .ازاینرو براي مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري ،كسورات بازنشستگي به
ميزان  9درصد از جمع حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر مذكور در ذیل تبصره ماده 13
قانون مدیریت خدمات كشوري كسر ميشود.
براي احتساب سابقه خدمت وظيفه در خدمت دولتي ،مستفاد از ذیل تبصره  2ماده  15قانون
استخدام كشوري اصالحي  ،1131اولين حقوق گروه و پایه رسمي و تفاوت تطبيق و فوقالعاده
شغل كه در بدو خدمت رسمي به آنان تعلق ميگيرد ،مالک پرداخت كسور بازنشستگي است كه
به ازاي هر ماه سابقه خدمت وظيفه به مأخذ  9درصد حق بيمه سهم مستخدم محاسبه و جهت
احتساب سابقه دولتي به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت ميشود.

 .3-2احتساب سابقه خدمت وظیفه کارگران و سایر مشموالن قانون تأمین
اجتماعی
بهمنظور اجرا و تعميم و گسترش بيمههاي اجتماعي و به موجب ماده  1قانون تأمين اجتماعي
مصوب  1159سازمان و بهعبارتي صندوق تأمين اجتماعي ایجاد شد كه مشموالن و
بيمهپردازان این صندوق تحت شمول قانون تأمين اجتماعي قرار دارند.
قانون تأمين اجتماعي در وهله نخست ،قانوني است براي بيمه اجتماعي كارگران ،كه مواد 15
تا  11قانون ،مؤید این مطلب است .قانونگذار در این قانون بيمهشده را شخصي ميداند كه
داراي كارفرماست و حتي ارائه برخي حمایتها را بر عهده كارفرما قرار داده است (عراقي و
همکاران .)915 :1113 ،اما به مرور زمان ،دستههاي جدید به بيمهشدگان مشمول این قانون
اضافه شد و حتي مشموالن نظامهاي اختياري نيز جزو بيمهشدگان قرار گرفتند .بيمهشدگان
سازمان تأمين اجتماعي در دستهبندي كلي به دو گروه بيمهشدگان اجباري و بيمهشدگان
اختياري ،تقسيم ميشوند (پرتو و نعيمي.)121 :1191 ،
مطابق ماده  191قانون كار مصوب  1139/11/29كارفرمایان كارگاههاي مشمول قانون كار
مکلفاند براساس قانون تأمين اجتماعي كارگران واحد خود را بيمه كنند .عمده بيمهپردازان
صندوق قانون تأمين اجتماعي را مشموالن قانون كار تشکيل ميدهند ،اما همانگونهكه بيان
شد ،كارمندان پيماني نيز اگر مطابق ذیل ماده  111قانون مدیریت خدمات كشوري ،پس از
تبدیل وضعيت از پيماني به رسمي نسبت به تغيير صندوق بيمهاي ،از صندوق تأمين اجتماعي
به صندوق بازنشستگي كشوري اقدام نکنند ،كماكان بيمهپرداز صندوق تأمين اجتماعي و
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مشمول قانون خاص تأمين اجتماعي خواهند بود .ازاینرو ضروري است نحوه احتساب سابقه
خدمت سربازي تمامي مشموالن قانون تأمين اجتماعي بهصورت مجزا بررسي شود كه با توجه
به سير تغيير و تحول قوانين و مقررات حاكم بر مشموالن قانون تأمين اجتماعي ،نحوه
احتساب سابقه مشموالن قانون مذكور به تفکيک زیر قابل مطالعه است:

 .1-3-2احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمهپردازی با معافیت از
پرداخت حق بیمه متعلقه
مطابق ماده  95قانون تأمين اجتماعي ،مدت خدمت وظيفه مشموالن این قانون ،پس از پایان
خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها
منظور خواهد شد .استفاده از عبارت «مؤسسات مشمول این قانون» در ماده  95قانون تأمين
اجتماعي نيز مؤید این نکته است كه بيمهپردازي شخص ميبایست در قالب نظام بيمه اجباري
صورت گرفته باشد و از عبارت «اشتغال مجدد» نيز برداشت ميشود كه بهمنظور بهرهمندي از
ماده  95قانون تأمين اجتماعي ،الزم است بيمهشده ،قبل و بعد از انجام خدمت وظيفه،
بيمهپرداز سازمان تأمين اجتماعي باشد و پس از خدمت سربازي مجدداً در كارگاهها و
مؤسسات مشمول قانون تأمين اجتماعي اشتغال به خدمت داشته باشد .همچنين مطابق جزء
«ب» بند  9بخشنامه شماره  15مشترک فني و درآمد مورخ  1195/9/3سازمان تأمين اجتماعي،
چنانچه شرط بيمهپردازي قبل و بعد از انجام خدمت وظيفه در خصوص بيمهپردازان فراهم
باشد ،در این صورت متقاضيان صرفنظر از اینکه در تاریخ تقاضا ،بيمهپرداز باشند یا نباشند،
مشمول ماده  95قانون تأمين اجتماعي بوده و از پرداخت حق بيمه دوره سربازي معاف
خواهند بود.
بنابراین طبق مفاد ماده  95قانون تأمين اجتماعي ،در صورت حصول شرایط ذكرشده ،سابقه
خدمت وظيفه بدون لزوم پرداخت حق بيمه بهعنوان سابقه محاسبه ميشود .با تصویب
قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن مصوب  ،1111این قانون
مقرر داشته است« :مدت خدمت نظام وظيفه شاغلين مشمول قانون كار یا شركت داوطلبانه آنان
در جبهه قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزو سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي
محسوب ميگردد .اعتبار مورد نياز براي اجراي این قانون از محل دریافت ميانگين حق بيمه
دو سال آخر فرد بيمهشده تأمين ميگردد» ،ازاینرو بهمنظور احتساب سابقه خدمت نظام
وظيفه مشموالن قانون كار ،متقاضي احتساب سابقه ،ميبایست حق بيمه دو سال خدمت
سربازي را به تأمين اجتماعي بپردازد.
در سال  1115قانون استفساریه قانون اصالح قانون تبصره ماده  19قانون كار در تاریخ
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 15/1/21تصویب شد و مطابق آن ،منظور قانونگذار در قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار
و الحاق یک تبصره به آن مصوب  ،1111/1/11شمول قانون مذكور بر تمامي مشموالن قانون
تأمين اجتماعي كه به هر نحو به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه خود را ميپردازند ،ذكر شد.
با توجه به تاریخ آگهي روزنامه رسمي استفساریه مذكور كه در تاریخ  1115/19/22انجام
گرفته است و با عنایت به ماده  9قانون مدني ،كه قوانين را بعد از  15روز از تاریخ انتشار
الزماالجرا دانسته است ،از تاریخ  1115/1/1احتساب سابقه خدمت وظيفه مشموالن قانون
تأمين اجتماعي ،صرفاً با پرداخت حق بيمه متعلقه به دوران خدمت وظيفه صورت ميگيرد.
بنابراین به موجب قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و استفساریه آن ،احتساب سابقه
خدمت نظام وظيفه مشموالن قانون تأمين اجتماعي ،مطابق مقررات قانون اصالح تبصره ماده
 19قانون كار و استفساریه آن صورت ميپذیرد .همچنين نظر به اینکه قانون اصالح تبصره ماده
 19قانون كار و استفساریه مربوط ،نسبت به مفاد ماده  95قانون تأمين اجتماعي قانون مؤخر
محسوب ميشود ،در نتيجه مقررات مؤخرالتصویب مالک عمل است و عمالً مفاد ماده 95
قانون تأمين اجتماعي از تاریخ الزماالجرا شدن استفساریه مذكور ،بالاثر شده است .ازاینرو
احتساب سوابق خدمت نظام وظيفه یا حضور در جبهه تمامي مشموالن قانون تأمين اجتماعي
كه حق بيمه به سازمان ميپردازند ،اعم از اینکه خدمت سربازي یا حضور در جبهه آنان قبل از
اشتغال انجام یافته باشد ،تابع قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن
و استفساریه مربوط است و ماده  95قانون تأمين اجتماعي منسوخ شده است و طبق ماده 1
آیيننامه اجراي قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره بـه آن و استفساریه
قانون مذكور ،صرفاً مادهواحده قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار قابليت اجرا دارد و در
صورت طرح تقاضاي احتساب سابقه خدمت زیر پرچم بهعنوان سابقه پرداخت حق بيمه ،بعد
از تاریخ تصویب استفساریه ،سازمان تأمين اجتماعي موظف به اجراي مادهواحده قانون اصالح
تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن و استفساریه مربوط است كه این موضوع
طي دادنامه شماره  921مورخ  1113/3/11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري مورد تأیيد قرار
گرفته است .همچنين رأي شماره  1111مورخ  1113/11/2هيأت عمومي دیوان عدالت اداري
نيز مقرر ميدارد« :طبق ماده  95قانون تأمين اجتماعي مصوب  ،1159مدت خدمت وظيفه
مشمولين قانون مزبور پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول قانون تأمين
اجتماعي جزو سابقه پرداخت حق بيمه آنها منظور گردیده است ،و به موجب تبصره یک ماده
 19قانون كار و قانون استفساریه قانون اصالح تبصره ماده  19قانون مذكور ،مدت خدمت نظام
وظيفه و همچنين مدت شركت داوطلبانه در جبهه شاغلين مشمول قانون كار و مشمولين قانون
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تأمين اجتماعي كه حق بيمه آن به سازمان ميپردازند قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزو
سوابق خدمتي آنان نزد سازمان تأمين اجتماعي محسوب ميگردد و اعتبار مورد نياز براي
اجراي قانون اخيرالذكر از محل دریافت ميانگين حق بيمه دو سال آخر فرد بيمهشده تأمين
ميگردد» كه بهصورت ضمني بر لزوم پرداخت حق بيمه متعلقه جهت احتساب سابقه خدمت
وظيفه ،مطابق قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و استفساریه آن داللت دارد.
نتيجه اینکه با توجه به نسخ ضمني ماده  95قانون تأمين اجتماعي بهواسطه استفساریه قانون
اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن مصوب  ،1115احتساب سابقه
خدمت وظيفه با معافيت از پرداخت حق بيمه متعلقه صرفاً نسبت به بيمهپردازاني صورت
ميگيرد كه قبل و بعد از خدمت سربازي بيمهپرداز اجباري صندوق تأمين اجتماعي باشند و با
توجه به تاریخ الزماالجرا شدن قانون استفساریه قانون اصالح قانون تبصره ماده  19قانون كار
ضروري است مراحل یادشده تماماً قبل از تاریخ  15/5/1صورت پذیرفته باشد و این افراد در
صورت حصول شرایط (صرفنظر از بيمهپردازي و تاریخ تقاضا) مشمول ماده  95قانون تأمين
اجتماعي بوده و از پرداخت حق بيمه معاف هستند .اما آن دسته از متقاضيان احتساب سابقه
خدمت نظام وظيفه كه وضعيت آنان منطبق با شرایط مذكور نيست ،از شمول ماده  95قانون
خارج هستند و احتساب سابقه خدمت وظيفه آنان ،تابع ضوابط مقرر در قانون اصالح تبصره
ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن مصوب  11/1/11و قانون استفساریه مصوب
 15/1/21و با پرداخت حق بيمه متعلقه ،انجام خواهد گرفت.

 .2-3-2احتساب مدت خدمت وظیفه در سوابق بیمهپردازی با پرداخت حق
بیمه متعلقه
از تاریخ الزماالجرا شدن قانون استفساریه قانون اصالح قانون تبصره ماده  19قانون كار
( ،)1115/5/1تمامي مشموالن قانون تأمين اجتماعي ،كه شرایط معافيت از پرداخت حق بيمه
را جهت احتساب سابقه خدمت وظيفه ندارند ،ميبایست مطابق مفاد قانون اصالح قانون
تبصره ماده  19قانون كار مصوب  15/1/21با پرداخت حق بيمه متعلقه به ایام خدمت سربازي
نسبت به احتساب و تجميع سوابق اقدام كنند .مطابق ذیل قانون اصالح تبصره ماده  19قانون
كار و الحاق یک تبصره به آن ،اعتبار مورد نياز براي اجراي این قانون از محل دریافت ميانگين
حق بيمه دو سال آخر فرد بيمهشده تأمين ميشود.
مطابق ماده  1آیيننامه اجرایي ماده  19قانون كار مصوب  1119احتساب حق بيمه براي مدت
خدمت سربازي یا حضور داوطلبانه در جبهه مشموالن قانون كار با داشتن حداقل دو سال
سابقه پرداخت حق بيمه بهصورت زیر خواهد بود :ميزان حق بيمه متعلقه ×  11درصد × مدت
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× ميانگين حقوق و مزایا مبناي كسر حق بيمه ظرف آخرین دو سال قبل از تقاضا كه مطابق

تبصره  1ماده  1آیيننامه اجرایي 7/03آن سهم بيمهشده بوده و/03

30

آن توسط دولت،

پرداخت ميشود.
ازاینرو مستفاد از تبصرههاي  1و  2ماده  1آیيننامه اجرایي قانون اصالح تبصره ماده  19قانون
كار و الحاق یک تبصره به آن مصوب  1119و ماده  21قانون تأمين اجتماعي ،متقاضي
احتساب سابقه مشمول قانون تأمين اجتماعي ميبایست  1درصد حق بيمه سهم بيمهشده را
بپردازد و  21درصد باقيمانده حق بيمه و بار مالي ناشي از احتساب محاسبه سابقه خدمت
وظيفه ،در هر سال برحسب تعداد استفادهكنندگان توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و در
الیحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد .بنابراین در خصوص كساني كه شرایط معافيت از
پرداخت حق بيمه متعلقه جهت احتساب سابقه سربازي را ندارند ،مطابق ماده  1آیيننامه
اجرایي ماده  19قانون كار مصوب  1119ضروري است اوالً حق بيمه متعلقه را برابر نحوه
محاسبه ذكرشده در آیيننامه اجرایي بپردازند؛ ثانياً قبل از ارائه درخواست احتساب سابقه،
حداقل  2سال سابقه پرداخت حق بيمه جهت محاسبه نزد سازمان تأمين اجتماعي داشته باشند
كه این دو شرط طي دادنامه شماره  131مورخ  1119/5/9هيأت عمومي دیوان عدالت اداري
تأیيد شده است .همچنين دادنامه شماره  1191تا  1191مورخ  1113/11/21هيأت عمومي
دیوان عدالت اداري تصریح كرده است كه احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون
پرداخت حق بيمه به حکم قانون و مقررات مربوط مجوزي ندارد.
در خصوص امکان درخواست سابقه خدمت وظيفه در سوابق خدمتي در دوران بازنشستگي،
رأي شماره  1151مورخ  1113/9/21هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،شمول مقررات
آیيننامه اجرایي قانون اصالح ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن در خصوص افراد
متقاضيِ احتساب مدت خدمت نظام وظيفه یا شركت داوطلبانه در جبهه قبل یا حين اشتغال را
منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون از جمله شمول قانون كار و بيمهپرداز بودن و
اشتغال به كار آنان در زمان درخواست ،اعالم كرده است .درحاليكه هيأت عمومي دیوان
عدالت اداري طي رأي وحدت رویه شماره  215مورخ  1111/1/1بازنشستگي مشموالن قانون
تأمين اجتماعي را سالب حق مکتسب قانوني مندرج در تبصره یک اصالحي ماده  19قانون كار
مصوب  1111و استفساریه قانون مذكور ندانسته است كه با توجه به مفاد ماده  19قانون
تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت اداري ،مبني بر الزماالتباع بودن آراي وحدت رویه،
ميبایست رأي وحدت رویه سال  1111را الزماالجرا دانست ،ضمن اینکه رأي شماره -215
 ،1111/1/1مؤخر از دادنامه شماره  1113/9/21 -1151صادر شده است ،ازاینرو بازنشستگي،
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مانع بهرهمندي مشموالن قانون كار و تأمين اجتماعي در زمينه احتساب سابقه خدمت وظيفه
نخواهد بود ،اخيراً هيأت عمومي دیوان عدالت اداري طي دادنامه شماره  1991مورخ
 ،1199/11/13ضمن پذیرش اعمال ماده  91قانون تشکيالت و آیين دادرسي دیوان عدالت
اداري نسبت به رأي شماره  1113/9/21-1151مفاد رأي وحدت رویه شماره 1111/1/1-215
هيأت عمومي را موافق قوانين و مقررات تشخيص داد ،ازاینرو بهطور كلي ،بازنشستگي
مشموالن قانون تأمين اجتماعي ،سالب حق مکتسب قانون مذكور در تبصره  1اصالحي ماده
 19قانون كار مصوب  1111مبني بر احتساب سابقه مدت خدمت نظام وظيفه جزو سوابق
خدمتي نخواهد بود.

 .3-3-2احتساب سابقه ایام خدمت سربازی در جبهه بهعنوان مشاغل
سخت و زیانآور
براساس تبصره  2قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن ،مصوب
 1111آن دسته از بيمهشدگاني كه مشمول اصالحيه تبصره  2ماده  13قانون تأمين اجتماعي
مصوب  1111هستند ،به شرط آنکه خدمت نظام وظيفه خود را در جبهههاي نبرد حق عليه
باطل طي نموده (از تاریخ  1159/3/11لغایت  )1131/5/29یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته
باشند ،سوابق خدمتي آنان جزء كارهاي سخت و زیانآور محسوب ميشود .اثر محاسبه ایام
حضور در جبهه به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور این است كه مطابق قانون تفسير جزء  1بند
«ب» تبصره  2ماده  13قانون تأمين اجتماعي مصوب  1191و ماده  21قانون جامع
خدماترساني به ایثارگران مصوب  1191هر سال سابقه خدمت و پرداخت حق بيمه در
كارهاي سخت و زیانآور به ازاي هر سال سابقه ،یکونيم ( )1/ 5سال محاسبه خواهد شد.
ماده  9آیيننامه اجرایي ماده  19قانون كار ،مصوب  1119نيز مقرر ميدارد« :بيمهشدگاني كه
در كارهاي سخت و زیانآور اشتغال دارند بهشرط آنکه تمام یا قسمتي از خدمت نظام وظيفه
خود را در جبهههاي نبرد حق عليه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند
سوابق خدمتي آنها براساس قانون اصالح تبصره  2الحاقي ماده  13قانون اصالح مواد  12و 11
تبصره ماده  13قانون تأمين اجتماعي مصوب  1119بهعنوان سوابق اشتغال در كارهاي سخت و
زیانآور محسوب ميشود» ،ازاینرو با توجه به اینکه تبصره  2قانون اصالح تبصره ماده 19
قانون كار و الحاق یک تبصره به آن ،احتساب خدمت وظيفه در جبهه ،بهعنوان مشاغل سخت
و زیانآور را مختص «بيمهشدگاني كه مشمول اصالحيه تبصره  2ماده  13قانون تأمين
اجتماعي مصوب  »1111اعالم كرده است و مشموالن اصالحيه تبصره  2ماده  13قانون تأمين
اجتماعي نيز ،كارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآورند ،ازاینرو بهمنظور احتساب سابقه
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ایام خدمت وظيفه در جبهه مشموالن قانون كار بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور ،اشتغال
بعدي در مشاغل سخت و زیانآور ،پس از اتمام دوران خدمت وظيفه در جبهه ضروري است
كه بر این موضوع در ماده  9آیيننامه اجرایي ماده  19قانون كار نيز تأكيد شده است.
تأیيد اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور براساس ماده  1و بند  1ماده  9آیيننامه
مشاغل سخت و زیانآور مصوب  ،1111اصالحي  1115و دادنامههاي شماره  919مورخ
 91 ، 11/1/21مورخ  19/1/11و  95مورخ  19/1/11توسط كميته تطبيق مشاغل سخت و
زیانآور استاني صورت ميگيرد و وفق بند  1ماده  11آیيننامه اجرایي مشاغل سخت و
زیانآور مصوب  1115و آراي شماره  91مورخ  1119/1/11و  95مورخ  19/1/11هيأت
عمومي دیوان عدالت اداري ضروري است ،اشتغال بعدي كارگر متقاضي ،در مشاغل سخت
و زیانآوري كه مورد تأیيد كميته استاني تطبيق مشاغل سخت و زیانآور قرار گرفته است،
احراز شود.
از طرف دیگر استناد به ماده  11آیيننامه مشاغل سخت و زیانآور مصوب  1115و استدالل به
اینکه «الزمه احتساب سابقه ایام خدمت سربازي در جبهه ،بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور،
داشتن سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور قبل از اعزام به سربازي است» ،فاقد وجاهت
قانوني است ،زیرا ماده  11آیيننامه مشاغل سخت و زیانآور صرفاً به نحوه توالي و تناوب
اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور اشاره دارد و اساساً در مقام بيان اینکه الزمه احتساب
سابقه ایام خدمت سربازي در جبهه ،بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور ،داشتن سابقه اشتغال در
مشاغل سخت و زیانآور قبل از اعزام به سربازي است ،نيست .مطابق قانون ،صرفاً اشتغال
بعدي در مشاغل سخت و زیانآور بهمنظور احتساب سابقه خدمت وظيفه بهعنوان مشاغل
سخت و زیانآور ضروري است .دادنامه قطعي شماره  9519911911311331شعبه شانزدهم
دیوان عدالت اداري مؤید این استدالل است .شعبه  13تجدیدنظر طي دادنامه مزبور ،در
خصوص شاكي كه بدون سابقه اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور درخواست احتساب
سابقه ایام خدمت وظيفه بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور را داشته است ،حکم به رد شکایت
صادر كرده است.
مطابق قانون استفساریه قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن
مصوب  ،1115قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1111
به مشموالن قانون كار اختصاص ندارد و تمامي مشموالن قانون تأمين اجتماعي را كه حق بيمه
به آن سازمان ميپردازند ،در برميگيرد .درحاليكه تبصره  2قانون اصالح تبصره ماده  19قانون
كار و الحاق یک تبصره به آن ،مصوب  1111و ماده  9آیيننامه اجرایي ماده  19قانون كار،
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مصوب  1119بهصورت ضمني ،اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور براساس اصالحيه تبصره
 2ماده  13قانون تأمين اجتماعي مصوب  1111را بعد از دوران خدمت وظيفه ،شرط احتساب
سابقه ایام خدمت وظيفه در جبهه بهعنوان سابقه اشتغال سخت و زیانآور اعالم كرده است،
دادنامههاي شماره  312مورخ  995 - 13/1/1مورخ  92/12/5و  911مورخ  93/5/1هيأت
عمومي دیوان عدالت اداري و ماده  111قانون كار ،مفيد حصر تسري بهرهمندي از مزایاي
اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور مذكور در بندهاي  1و  2تبصره  2اصالحي ماده  13قانون
تأمين اجتماعي به مشموالن قانون كار است و سایر بيمهپردازان صندوق تأمين اجتماعي كه
تحت شمول قانون كار قرار ندارند ،از حکم تبصره  2ماده  13قانون تأمين اجتماعي خارج
هستند .بنابراین بهنظر ميرسد در این خصوص باید قائل به تفکيک شد ،با این توضيح كه در
خصوص مشموالن قانون كار ،احتساب دوران خدمت وظيفه در جبهه بهعنوان اشتغال سخت
و زیانآور ،منوط به اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور پس از دوران سربازي است،
لکن در خصوص غيرمشموالن قانون كار ،رعایت این شرط ضروري نيست و دوران خدمت
وظيفه عمومي سپريشده در جبهه بهطور مطلق ،قابل احتساب بهعنوان مشاغل سخت و
زیانآور است.
دليل تفکيک مذكور ،این است كه حکم تبصره  2قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و
الحاق یک تبصره به آن ،مصوب  1111و ماده  9آیيننامه اجرایي ماده  19قانون كار مبني بر
احتساب سابقه حضور در جبهه بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور ناظر بر مشموالن تبصره 2
ماده  13قانون تأمين اجتماعي است كه بعد از گذراندن ایام خدمت وظيفه در جبهه ،در مشاغل
سخت و زیانآور مورد تأیيد كميتههاي استاني تطبيق مشاغل سخت و زیانآور اشتغال یافتهاند،
اما برابر آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،اساساً امکان طرح درخواست بررسي و
تطبيق عناوین شغلي سایر مشموالن قانون تأمين اجتماعي كه مشمول قانون كار نيستند ،در
كميتههاي استاني مشاغل سخت و زیانآور وجود ندارد .البته تفکيک ميان مشموالن قانون كار
و سایر مشموالن قانون تأمين اجتماعي و لزوم شرط اشتغال بعدي جهت مشموالن قانون كار،
تبعيضآميز بهنظر ميرسد كه دليل آن پيشبيني برخورداري تمامي مشموالن قانون تأمين
اجتماعي ،از مزایاي مذكور در تبصره  2قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک
تبصره به آن ،در قالب قانون استفساریه است ،چراكه اصوالً نظام حقوقي حاكم بر مشموالن
قانون كار با سایر مشموالن قانون تأمين اجتماعي متفاوت است  ،ازاینرو تصویب استفساریه
در قالب قانون كار براي تمامي مشموالن قانون تأمين اجتماعي كه لزوماً تحت شمول قانون كار
قرار ندارند ،امري ناصواب بهنظر ميرسد و در خصوص مشموالن قانون تأمين اجتماعي
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ميبایست تعيين تکليف احتساب خدمت وظيفه ،در قالب اصالح ماده  95قانون تأمين
اجتماعي صورت ميگرفت .از طرفي مطابق ماده  21قانون جامع خدماترساني به ایثارگران
مصوب « :1191/11/12مدت خدمت داوطلبانه جانبازان ،رزمندگان ،آزادگان و شهدا در جبهه
قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بيمه و بازنشستگي
به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور (یک به یک و نيم) محسوب ميگردد .دولت مکلف است
مابهالتفاوت كسور بيمه و بازنشستگي سهم كارمند و یا كارگر و كارفرما را براي مدت مذكور
به مأخذ آخرین وضعيت استخدامي (حقوق و مزایاي مشمول كسور بيمه و بازنشستگي)
محاسبه و یکجا به صندوقهاي مربوط واریز نماید» ،ازاینرو با تصویب ماده  21قانون جامع و
با توجه به اطالق ماده  21و مؤخر بودن آن نسبت به حکم تبصره  2قانون اصالح تبصره ماده
 19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن ،مصوب  1111بهمنظور احتساب سابقه حضور
داوطلبانه در جبهه بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور ،وجود سابقه بعدي اشتغال در مشاغل
سخت و زیانآور ضروري نيست ،اما در خصوص كساني كه ایام خدمت وظيفه خود را در
جبهه حضور داشتهاند و نوع حضور آنان داوطلبانه نبوده است ،احتساب این سابقه بهعنوان
مشاغل سخت و زیانآور بدون نياز به سابقه اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور و
مستند به ماده  21قانون جامع خدماترساني به ایثارگران محل ابهام است.
ماده  1ابالغيه شماره /213/91/11ط مورخ  1111/11/21ستاد كل نيروهاي مسلح مقرر داشته
است« :سهچهارم مدت خدمت كاركنان پایور و وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسالمي ایران،
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،كميته ،شهرباني و ژاندارمري (نيروي انتظامي) ،وزارت سپاه،
وزارت دفاع (وزارت دفاع و پشتيباني ن.م) و جهاد سازندگي سابق به جبهه و مناطق عملياتي
دوران دفاع مقدس اعزام شدهاند خدمت داوطلبانه تلقي ميگردد» .در همين زمينه معاونت
مدیریت و سرمایه انساني رئيسجمهوري طي نامه شماره  222/91/11911مورخ 1191/11/5
با توجه به ابالغيه سال  1111ستاد كل نيروهاي مسلح اعالم كرده است« :با توجه به اینکه
اعطاي فوقالعاده ایثارگري موضوع بند  2ماده  31قانون مدیریت خدمات كشوري ،ناظر بر
افراد با سابقه حضور داوطلبانه در جبهه است لذا گواهيهاي صادر شده از مراجع ذيصالح
مؤید حضور داوطلبانه افراد در جبهه در مقطع زماني جنگ تحميلي ،براي بهرهمندي از
فوقالعاده یادشده مالک عمل است .ضمن اینکه برخورداري از امتياز مذكور از تاریخ اعالم
ستاد كل نيروهاي مسلح در ارتباط با محاسبه سهچهارم مدت خدمت كاركنان وظيفه بهعنوان
داوطلبانه با رعایت سایر مقررات و ضوابط امکانپذیر ميباشد».
بر همين اساس و با توجه به داوطلبانه تلقي شدن سهچهارم خدمت وظيفه گذراندهشده در
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جبهه ،برخي از شعب دیوان ،از جمله شعبه  12دیوان عدالت اداري طي دادنامه شماره
 ،9119911911511395مستند به ابالغيه ستاد كل نيروهاي مسلح و ماده  21قانون جامع
خدماترساني به ایثارگران ،حکم به احتساب سهچهارم مدت خدمت وظيفه در جبهه بهعنوان
سابقه مشاغل سخت و زیانآور صادر ميكردند ،در تاریخ  1191/1/19هيأت عمومي دیوان
عدالت اداري با صدور دادنامه شماره  2191مستدل به اینکه براساس قانون خدمت نظام وظيفه
عمومي مصوب سال  1131و اصالحات بعدي آن خدمت كاركنان وظيفه جنبه تکليفي داشته و
داوطلبانه محسوب نميشود و بند  2ماده  31قانون مدیریت خدمات كشوري ،پرداخت
فوقالعاده ایثارگري را براي ایثارگراني مقرر داشته كه خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند،
بنابراین رزمندگان وظيفه را در برنميگيرد و بند  1آیيننامه اجرایي نحوه تعيين فوقالعاده
ایثارگري ،نشانها و خدمات اداري در مناطق جنگزده (موضوع بند  2ماده  31قانون مدیریت
خدمات كشوري) ستاد كل نيروهاي مسلح كه در آن مقرر شده« :سهچهارم مدت خدمت
كاركنان پایور و وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسالمي ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي،
كميته ،شهرباني و ژاندارمري (نيروي انتظامي) ،وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگي
سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شدهاند ،خدمت داوطلبانه تلقي
ميگردد .به جهت اخذ تأیيدیه خاص از فرماندهي معظم كل قوا صرفاً در سطح نيروهاي
مسلح قابليت اجرا دارد و قابل تسري به سایر دستگاههاي اجرایي نيست» ابالغيه ستاد كل
نيروهاي مسلح را از این نظر كه احتساب سهچهارم خدمت وظيفه كاركنان در جبهه را بهطور
مطلق داوطلبانه مقرر كرده است ،ابطال كرد.
اما رأي اخيرالذكر هيأت عمومي در راستاي اعمال ماده  91قانون تشکيالت و آیين دادرسي
دیوان عدالت اداري اصالح شد و براساس رأي  251مورخ  ،1199/2/13با توجه به اینکه بند
 1آیيننامه اجرایي نحوه تعيين فوقالعاده ایثارگري ،نشانها و خدمات اداري در مناطق
جنگزده (موضوع بند  2ماده  31قانون مدیریت خدمات كشوري) كه جهت اجرا در نيروهاي
مسلح به تصویب فرماندهي معظم كل قوا رسيده ،مقرر داشته است« :سهچهارم مدت خدمت
كاركنان پایور و وظيفه كه توسط ارتش جمهوري اسالمي ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي،
كميته شهرباني و ژاندارمري (نيروي انتظامي) ،وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگي
سابق به جبهه و مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام شدهاند ،خدمت داوطلبانه تلقي
ميگردد» و با عنایت به اینکه افراد در طي دوره خدمت وظيفه ،جزء كاركنان نيروهاي مسلح
محسوب ميشوند ،بنابراین تعيين ميزان داوطلبانه بودن مدت خدمت كاركنان وظيفه حاضر در
جبهههاي دفاع مقدس كه از سوي مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح اعالم ميشود ،مشمول
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بند  1آیيننامه اجرایي نحوه تعيين فوقالعاده ایثارگري ،نشانها و خدمات اداري در مناطق
جنگزده (موضوع بند  2ماده  31قانون مدیریت خدمات كشوري) است و از آنجا كه
اختيارات مقام فرماندهي معظم كل قوا در ارتباط با نيروهاي مسلح محدود به قوانين نميشود
و اجراي دستورهاي معظمله براي نيروهاي مسلح الزماالجراست ،دادنامه شماره -191
 1191/1/19هيأت عمومي دیوان عدالت اداري كه مفاد بند  1آیيننامه مذكور را شامل سربازان
وظيفهاي كه متعاقباً در دستگاههاي اجرایي خارج از نيروهاي مسلح اشتغال پيدا كردهاند
ندانسته است ،مغایر قانون شناخته شد.
فارغ از موضوع داوطلبانه تلقي شدن سهچهارم خدمت سربازي ،مطابق تبصره  9ماده 1
دستورالعمل تعيين افراد واجد شرایط استفاده از سهميه رزمندگان مصوب  1119/9/5فرماندهي
معظم كل قوا «از مجموع مدت خدمت كاركنان وظيفه در جبهه ،مدت یک سال آن در اجراي
بند  5قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  1135/1/23بهعنوان خدمت
موظف و مازاد آن بهعنوان حضور داوطلبانه محسوب ميگردد» ،ازاینرو قدر متيقن براساس
تبصره  9ماده  1دستورالعمل تعيين واجدین شرایط استفاده از سهميه رزمندگان مصوب
فرماندهي معظم كل قوا مازاد بر یک سال سابقه خدمت وظيفه در جبهه ،داوطلبانه محسوب
ميشود و مطابق ماده  21قانون جامع خدماترساني به ایثارگران ،بهعنوان سابقه مشاغل سخت
و زیانآور قابل احتساب است .با توجه به صدور آراي متعارض از شعب دیوان عدالت اداري
در خصوص احتساب ایام خدمت وظيفه در جبهه بهعنوان سابقه خدمت در مشاغل سخت و
زیانآور ،هيأت عمومي دیوان عدالت اداري با صدور رأي وحدت رویه شماره 1591-1593
مورخ  1199/11/11به ابهامات موجود پایان داد ،براساس رأي مذكور ،مفاد ماده  1آیيننامه

اجرایي ابالغيه شماره 213/91/11؍ط 1111/11/21-ستاد كل نيروهاي مسلح به تمامي افرادي
كه خدمت وظيفه خود را در جبهه گذراندهاند ،فارغ از اینکه جزو كاركنان پایور و وظيفه
نيروهاي مسلح باشند یا نباشند ،تسري یافته است .بنابر مراتب مذكور علياالطالق تمام مدت
حضور داوطلبانه افراد در جبهه از لحاظ بيمه و بازنشستگي به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور
(یک به یکونيم سال) محسوب ميشود .همچنين سهچهارم مدت خدمت وظيفه افراد در
جبهه ،خدمت داوطلبانه تلقي شده و متعاقب آن جزء سنوات قابل قبول به مأخذ مشاغل سخت
و زیانآور (یک به یکونيم سال) محاسبه ميشود و این امـر منوط به وجـود سابقه اشتغال در
مشاغل سخت و زیانآور قبل و بعد از حضور در جبهه نشده است.

بهعنوان جمعبندي ،با توجه به آیيننامه اجرایي ابالغيه شماره 213/91/11؍ط1111/11/21-
ستاد كل نيروهاي مسلح ،حکم تبصره  2قانون اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک
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تبصره به آن ،مصوب  1111و استفساریه مربوطه مصوب  ،1115ماده  9آیيننامه اجرایي ماده
 19قانون كار مصوب  1119و ماده  21قانون جامع خدماترساني به ایثارگران مصوب 1191
در مورد احتساب سابقه خدمت وظيفه به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور باید گفت:
الف) بهمنظور احتساب سابقه ایام خدمت وظيفه به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور در
خصوص مشموالن قانون كار كه خدمت وظيفه خود را در جبهه گذراندهاند؛ با عنایت به
داوطلبانه تلقي شدن سهچهارم خدمت وظيفه ،مستند به ماده  21قانون جامع خدماترساني به
ایثارگران ،سهچهارم ایام خدمت سربازي در جبهه ،بهعنوان مشاغل سخت و زیانآور قابل
احتساب است ،لکن جهت احتساب ،یکچهارم باقيمانده خدمت وظيفه كه داوطلبانه محسوب
نميشود ،اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور و تأیيد آن توسط كميتههاي تطبيق استاني
مشاغل سخت و زیانآور ضروري است.
ب) در خصوص احتساب سابقه خدمت وظيفه در جبهه به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور
سایر مشموالن قانون تأمين اجتماعي كه تحت شمول قانون كار قرار ندارند ،سابقه بعدي
اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور بهدليل عدم امکان طرح موضوع در كميتههاي استاني
مشاغل سخت و زیانآور ،بدون نياز به اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور به مأخذ
اشتغال مشاغل سخت و زیانآور قابل محاسبه است.

نتیجهگیری
هرچند مطابق ماده  99قانون نظام وظيفه به كاركنان وظيفه حقوق پرداخت ميشود ،اما برابر
تبصره  9ماده  99الحاقي  1191همان قانون ،حق بازنشستگي از حقوق ماهانه كاركنان
وظيفه كسر نميشود ،ازاینرو با اینکه كاركنان وظيفه در عداد مستخدمان نيروهاي مسلح
قرار دارند ،صرفاً از خدمات بيمه درمان نيروهاي مسلح استفاده ميكنند و با توجه به عدم
كسر كسورات بازنشستگي از حقوق آنان ،هيچگونه حق بيمه بازنشستگي به صندوق تأمين
اجتماعي نيروهاي مسلح واریز نميشود .ازاینرو جز در مواردي كه اشخاص پس از خدمت
وظيفه به استخدام نيروهاي مسلح درآمدهاند ،ضروري است بهمنظور احتساب سابقه خدمت
وظيفه نسبت به پرداخت حق بيمه سهم كارمند یا كارگر به صندوق بازنشستگي مربوط اقدام
كنند كه عدم پرداخت كسورات بازنشستگي براي كاركنان وظيفه كه در ایام خدمت در عداد
كاركنان نيروهاي مسلح قرار دارند ،محل ایراد است.
در خصوص مشموالن صندوق بازنشستگي كشوري كه بيمهپردازان آن را اغلب كارمندان
رسمي دولت تشکيل ميدهند ،بهمنظور احتساب سابقه خدمت وظيفه ميبایست معادل 9
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درصد حقوق و مزایاي مستمر مطابق ذیل ماده  115قانون مدیریت خدمات كشوري و
تبصره ماده  15قانون استخدام كشوري ،به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت شود.
مطابق آراي هيأت عمومي دیوان عدالت اداري ،مشموالن قانون تأمين اجتماعي درصورتيكه
قبل و بعد از خدمت سربازي بيمهپرداز سازمان تأمين اجتماعي باشند ،چنانچه مراحل
یادشده تماماً قبل از تاریخ ( 1115/5/1تاریخ الزماالجرا شدن استفساریه قانون اصالح قانون
تبصره ماده  )19انجام گرفته باشد ،مشمول ماده  95قانون تأمين اجتماعي بوده و از پرداخت
حق بيمه معاف خواهند بود ،اما آن دسته از متقاضيان احتساب سابقه خدمت نظام وظيفه كه
وضعيت آنان منطبق با شرایط مذكور نيست ،با توجه به نسخ ضمني ماده  95قانون تأمين
اجتماعي بهواسطه استفساریه قانون تبصره ماده  19قانون كار تابع ضوابط مقرر در قانون
اصالح تبصره ماده  19قانون كار و الحاق یک تبصره به آن مصوب  1111بوده و احتساب
سابقه وظيفه با پرداخت حق بيمه متعلقه ،صورت ميگيرد .نسبت به احتساب سابقه خدمت
وظيفه در جبهه به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور نيز ،بهطور كلي باید گفت در مورد
مشموالن قانون كار ،با توجه به داوطلبانه تلقي شدن سه چهارم خدمت وظيفه ،مستند به ماده
 21قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران ،سه چهارم ایام خدمت سربازي در جبهه ،بهعنوان
مشاغل سخت و زیان آور قابل احتساب است ،اما به منظور احتساب سابقه ،یکچهارم
باقيمانده خدمت وظيفه در جبهه كه داوطلبانه محسوب نمي شود ،اشتغال بعدي در مشاغل
سخت و زیان آور و تأیيد آن توسط كميته هاي تطبيق استاني مشاغل سخت و زیانآور
ضروري است .در مورد سایر مشموالن قانون تأمين اجتماعي نيز كه تحت شمول قانون كار
قرار ندارند ،با توجه به عدم امکان طرح و تأیيد مشاغل آنها در كميتههاي استاني تطبيق
مشاغل سخت و زیانآور ،شرط اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور منتفي است و
ایام خدمت وظيفهاي كه در جبهه انجام گرفته باشد ،به مأخذ مشاغل سخت و زیانآور به
ازاي هر سال خدمت ،یکونيم سال قابل محاسبه است .در این زمينه ضرورت احراز شرط
اشتغال بعدي در مشاغل سخت و زیانآور جهت مشموالن قانون كار در مقایسه با سایر
بيمهپردازان صندوق تأمين اجتماعي تبعيضآميز است و دليل آن را باید تسري حکم مختص
مشموالن قانون كار مندرج در تبصره الحاقي ماده  19قانون كار ،به تمامي مشموالن قانون
تأمين اجتماعي دانست.
نکته اساسي و قابل انتقاد در خصوص احتساب سابقه خدمت سربازي در سوابق بيمهپردازي
این است كه مطابق ماده  99قانون خدمت وظيفه الحاقي  1191حقوق سربازان وظيفه حداقل
 31درصد و حداكثر  91درصد حداقل حقوق كاركنان نيروهاي مسلح مبتني بر قانون
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مدیریت خدمات كشوري تعيين شده است ،ازاینرو پيش بيني عدم كسر حق بازنشستگي از
سربازان وظيفه مطابق تبصره  9ماده مزبور نافي حقوق قانوني سربازان بهشمار ميرود و
مي توان با اصالح قوانين و م قررات موجود سازوكاري را پيش بيني كرد كه طبق آن ،حق بيمه
سهم بيمه شده از حقوق سربازان كسر شود و دولت نيز با توجه به اینکه كاركنان وظيفه در
عداد نيروهاي مسلح قرار دارند ،حق بيمه سهم خود را به صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي
مسلح بپردازد و با مستثنا كردن سربازان وظيفه از قانون نقل و انتقال حق بيمه یا بازنشستگي
مصوب  ، 1135سربازان وظيفه بتوانند بعد از پایان خدمت ،حسب صندوقي كه در آینده
بيمه پرداز آن خواهند شد یا سابق بر خدمت وظيفه بيمه پرداز آن بوده اند ،بدون پرداخت
هرگونه كسورات حق بيمه و هزینه نقل و انتقال صندوق ،نسبت به احتساب ایام خدمت
سربازي در سنوات بيمه پردازي اقدام كنند (همانند امتيازي كه براي ایثارگران به منظور انتقال
سوابق بيمه اي به صندوق دیگر با معافيت از پرداخت مابه التفاوت نقل و انتقال در بند ماده
 95قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1119و بند «خ» ماده  11قانون برنامه ششم مصوب
 1195پيش بيني شده است) .به خصوص اینکه با توجه به خدمت تمام وقت دوساله در ایام
سربازي براي دولت و مستفاد از مالک ماده  151قانون استخدام كشوري ،علياالصول
مي بایست خدمت تمام وقت جزء سوابق خدمتي محاسبه شود و لزوم پرداخت حق بيمه
جهت احتساب سابقه خدمت سربازي مغایر خدمت تماموقت انجام شده در ایام وظيفه و
حقوق مکتسب سربازان بهنظر مي رسد و هر صورت اصالح قوانين و مقررات بهمنظور
احتساب سابقه خدمت سربازي بدون پرداخت هرگونه كسورات امري ضروري است كه
مي بایست مورد توجه مقنن قرار گيرد .همچنين احتساب بدون هزینه ایام خدمت وظيفه در
سوابق آن دسته از كاركنان نيروهاي مسلح كه خدمت وظيفه را قبل از استخدام در نيروهاي
مسلح گذرانده اند ،در مقایسه با بيمه پردازان سایر صندوقها كه ميبایست به منظور احتساب
سابقه كسورات مربوط را بپردازد ،تبعيض آميز است و مغایر بند  9اصل  1قانون اساسي
بهنظر ميرسد.
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منابع
الف :کتابها و مقاالت
 .1حليمي جلودار ،حبيباهلل؛ پاتيار ،عزتاهلل (« ،)1191خدمت سربازي حرفهاي منظر قرآن و
نهجالبالغه» ،مجله سیاست دفاعی ،سال بيست و دوم ،ش  ،13ص .211-111
 .2عراقي ،عزتاهلل و همکاران ( ،)1113درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی ،تهران :مؤسسه
عالي پژوهش تأمين اجتماعي.
 .1فربد ،ناصر ( ،)1111نقش ارتش در تحوالت تاریخی ایران ،تهران :كومش ،چ اول.
 .9نعيمي ،عمران؛ پرتو ،حميدرضا ( ،)1191حقوق تأمین اجتماعی با تأکید بر حوزه
بیمهای ،تهران :سمت ،چ اول
ب :آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
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 .1دادنامه شماره 919مورخ  1111/1/21هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
 .1دادنامه شماره  215مورخ  1111/1/1هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
 .9دادنامه شماره  91مورخ  1119/1/11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
 .11دادنامه شماره  95مورخ  1119/1/11هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
 .11دادنامه شماره  995مورخ  1192/12/5هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
 .12دادنامه شماره  911مورخ  1193/5/1هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
 .11دادنامه شماره  2191مورخ  1191/1/19هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
 .19دادنامه شماره  251مورخ  1199/2/13هيأت عمومي دیوان عدالت اداري.
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