
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام
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 شغل یك از بیش تصدی ممنوعیت قانون
 ۱۴/۱۰/۱۳۷۳ مصوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 / شغل یك از بیش تصدی ممنوعیت قانون

 

 

تواند تنها يك شغل دولتي را  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران هر شخص مي ۱۴۱با توجه به اصل  -ماده واحده 

 .دار شود عهده

 باشند. ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي هاي آموزشي در دانشگاه سمت -۱تبصره  

طور منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به -۲تبصره  

 شود. تمام وقت انجام مي

هاي  ات و شركتهاي مديره و شوراهاي مؤسس الي، مجامع عمومي، هيأتشركت و عضويت در شوراهاي ع -۳تبصره  

هاي پست و يا  نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت دولتي كه به عنوان

يا  گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و نمي  گيرد شغل ديگر محسوب شغل سازماني صورت مي

 عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

يا مؤسسات  تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و -۴تبصره  

مجلس شوراي اسالمي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عمومي است و نمايندگي 

هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي كاركنان دولت  شركت  هاي خصوصي جز ه انواع شركتعضويت در هيأت مدير

 ممنوع است.

گردد و وجوه دريافتي از  سال محكوم ميماه تا يك 6ن قانون به انفصال خدمت موقت از متخلف از اي -۵تبصره  

گردد. در صورت  ي وي مسترد ميجز حقوق و مزاياي شغل اصلرا داشته است به يك زمان تصدي آنمشاغلي كه در 

 گردد. انفصال دائم از مشاغل محكوم مي تكرار در مرتبه دوم، عالوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به

 گردند. آمر و صادركننده احكام در صورت اطالع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي -۶تبصره  

هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر،  مالي دستگاهمسئولين ذيحسابي و واحدهاي  -۷تبصره 

 ماه محكوم خواهند گرديد. 6تا  ۳شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين  در صورت مطلع بودن از

گردند از  ميهاي مختلف منصوب  ي در دستگاهيها افرادي كه مستقيماً از سوي مقام معظم رهبري به سمت -۸تبصره  

 مستثني خواهند بود.مفاد اين قانون شمول 

ها و مؤسسات  نمايند و شركت ي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مييها ها، نهادها و ارگان كليه سازمان -۹تبصره 

 باشند. مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي  دولتي و وابسته به دولت و

هاي تابعه آنها و گانه و مؤسسات و سازمانيت همزمان كليه اشخاص شاغل در هر يك از قواي سهعضو -۱0تبصره 

دار ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقشركت

( و افراد موضوع ۱غل آموزشي موضوع تبصره )نمايند، در شوراي نگهبان به جز مشااز بودجه كل كشور استفاده مي

به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل  ۱۳۷۳( قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۸تبصره )

شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين ند نيز ميااين قانون انتخاب شدهاعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از 

 شوند.وراي نگهبان مستعفي شناخته مير شفاء ندهند از عضويت دقانون استع

هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس لسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يكقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در ج 

 .به تأييد شوراي نگبهان رسيده است ۱۴/۱۰/۱۳۷۳در تاريخ   شوراي اسالمي تصويب و


