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چکیده

در نظــام اســتخدامی ایــران ،عــاوه بــر حاکمیــت دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری (بــرای
بخــش دولتــی) و قانــون کار (بــرای بخــش خصوصــی) ،بــا انــواع نظامهــای اســتخدامی خــاص روب ـهرو
هســتیم کــه پرسـشهای متعــددی را مطــرح میســازد :قلمــرو شــمول ایــن دو قانــون عــام و اســتثنائات
آنهــا چیســت؟ از جهــت قلمــرو شــمول چــه نســبتی بیــن آنهــا برقــرار اســت؟ نســبت ایــن دو قانــون
بــا حوزههــای مستثنیشــده چگونــه اســت و از منظــر عدالــت و کارآیــی ،چــه آســیبهایی در نظــام
اســتخدامی ایــران وجــود دارد؟
خ بگویــد .برآینــد
ایــن نوشــتار میکوشــد بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی بــه ایــن پرس ـشها پاس ـ 
مقالــه ایــن اســت کــه نظامهــای اســتخدامی خــاص کــه مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات نیســتند،
بایــد بــا در نظــر گرفتــن دالیــل موجــه و عقالنــی در مــاده  117ایــن قانــون تصریــح شــوند ،نــه اینکــه
بــه موجــب مقــررات داخلــی ســازمانها ،از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات مســتثنی شــوند .نکتــه دوم
آن اســت کــه مســتثنی شــدن کارگاههــای کوچــک کمتــر از ده نفــر از قانــون کار لغــو شــود .نکتــه ســوم،
مبنــا و نــرخ حــق بیمــه ،کســور بازنشســتگی ،حداقــل حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق بیمــه،
کســور بازنشســتگی و حداقــل حقــوق در همــه انــواع نظامهــای اســتخدامی عــام و خــاص بایــد یکســان
تعییــن شــوند تــا ضمــن تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی ،بــرای صندوقهــای بازنشســتگی چالش
ایجــاد نشــود .نکتــه چهــارم ایــن اســت کــه مقــررات اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه مغایــر
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیســت ،بایــدروزآمــد گــردد و در قانــون مدیریــت خدمــات گنجانــده
شــود .در ایــن صــورت ،قانــون عــام و جامــع اســتخدامی در بخــش عمومــی و دولتــی خواهیــم داشــت.
کلیدواژهها :قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری ،قلمرو شمول و استثنائات قانون کار،
عدالت اجتماعی ،کارآمدی ،اثربخشی.

* .استا دیار گروه حقوق عمومی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات دا دگستری ،تهران ،ایران ( .نویسنده مسئول)
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مقدمه

مدیریــت مطلــوب امــور عمومــی و خدمــات عمومــی امــروزه بحــث «بِهزمــامداری اداری» یــا
«حکمروایــی مطلــوب اداری» را مطــرح کــرده اســت« :بِهزمــامداری ،مشــارکتی شــفاف و پاســخگو،
کارآمــد و برابــر اســت و حاکمیــت قانــون و عدالــت برابــر را بــر اســاس قانــون ترویــج میکنــد.
بِهزمــامداری تضمیــن میکنــد کــه اولویتهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی مبتنــی بــر
یــک اجمــاع گســترده در جامعــه بــوده و صــدای فقیرتریــن و آســیبپذیرترین افــراد در فرآینــد
تصمیمگیــری در طــول تخصیــص منابــع توســعه شــنیده شــود 1».بــدون شــفافیت و اطالعــات هیــچ
گفتوگویــی بیــن شــهروندان و حکومــت وجــود نــدارد و فســاد و ســوء اســتفاده از قــدرت میتوانــد
بــدون چالــش اتفــاق بیافتــد .از ایــن رو ،شــفافیت و اطالعــات میتوانــد بــه عنــوان مانعــی فــراروی
2
فســاد و عامــل حمایتــی بــرای زمــامداری پاســخگو عمــل کنــد.
نهادهــای عمومــی از طریــق حفــظ قانــون و نظــم در خدمــت مــردم هســتند .از ایــن رو ،مقامــات
عمومــی بایــد در قبــال اقدامــات خودشــان ،از نظــر سیاســی و مالــی پاس ـخگو باشــند .پــس مفهــوم
پاس ـخگویی کام ـ ً
ا بــا مفهــوم حاکمیــت قانــون مرتبــط اســت .پیگیــری منافــع اقتصــادی فــردی در
یــک موضــوع تخییــری ،مطابــق بــا حاکمیــت قانــون نخواهــد بــود .نقطــه کلیــدی ،جلوگیــری از فســاد
و ســوء اســتفاده بعــدی از منابــع بــه همــراه اســتفاده کارآمــد از منابــع موجــود اســت .فســاد تنهــا
یــک عمــل کیفــری نیســت ،بلکــه اســتفاده ناکارآمــد (ســوء اســتفاده) از منابــع عمومــی هــم بــه شــمار
3
مـیرود.
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــا هــدف تحقــق حکمرانــی خــوب اداری تدویــن شــده بــود.
ایــن قانــون را میتــوان بــه لحــاظ ماهــوی بــه ســه قســمت تقســیم کــرد :یــک قســمت از ایــن قانــون
بــه نحــوه مدیریــت امــور عمومــی مربــوط اســت کــه از جملــه در فصلهــای دوم ،چهــارم ،پنجــم
و چهاردهــم آمــده اســت و بایــد متناســب بــا تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و
فنــاوری و در راســتای کارآمــدی و اثربخشــی اصــاح شــوند کــه از موضــوع مقالــه حاضــر خــارج اســت.
قســمت دوم بــه حقــوق شــهروندی مربــوط اســت کــه بســیار ناقــص اســت و بایــد بــا الهــام از مقرراتــی
چــون مصوبــه شــورای عالــی اداری در خصــوص حقــوق شــهروندی در نظــام اداری تکمیــل شــود.
1-United Nations Development Program, Governance for Sustainable Human Development, A United Nations Development Program Policy Document, 1997, p. 3

 .2همتی ،مجتبی ،حقوق شهروندی و نسل دوم حقوق بشر ،تهران :خرسندی ،1393 ،ص .130
3-Koch, Ida Elisabeth, “Good Governance and The Implementation of Economic, Social and Cultural Rights”, in:
Hans_Otto Sano, Gudmundur Alfredsson and Robin Clapp, Human Rights and Good Governance, Martinus Nijhoff
Publishers, 2002, p. 89
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قســمت دیگــر ،بــه نظــام اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت .ایــن مــواد کــه قســمت عمــده
قانــون مدیریــت اســت ،بــه لحــاظ دسـتیابی بــه اهــداف مقــرر و نیــز تعییــن نســبت آن بــا قانــون کار
نیازمنــد بحــث و بررســی اســت کــه موضــوع مقالــه حاضــر اســت.
در نظــام حقوقــی ایــران ،شــاید در نــگاه اول ایــن گونــه بــه نظــر برســد کــه قانــون مدیریــت بــر
بخــش دولتــی و عمومــی و قانــون کار بــر بخــش خصوصــی حاکــم اســت و قلمــرو آن دو مشــخص
و شــفاف اســت .بــا ورود تخصصیتــر ،ابهامهــا و اشــکالها عیانتــر میشــود و ایــن پرســشها
مطــرح میگــردد کــه قلمــرو شــمول ایــن دو قانــون عــام و اســتثنائات آنهــا چیســت؟ از جهــت قلمــرو
شــمول چــه نســبتی بیــن آنهــا برقــرار اســت؟ نســبت ایــن دو قانــون بــا حوزههــای مستثنیشــده
چگونــه اســت و از منظــر عدالــت و کارآیــی ،چــه آســیبهایی در نظــام اســتخدامی ایــران وجــود دارد؟
هــدف ایــن مقالــه ،پاس ـخگویی بــه ایــن پرس ـشها بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی اســت .ابتــدا
بــه قلمــرو شــمول ایــن قوانیــن و ســپس بــه اســتثنائات هــر دو و در نهایــت بــه نســبت ایــن دو قانــون
بــه لحــاظ قلمــرو میپردازیــم .قوانیــن و مقــررات اســتخدامی بــه صــورت مســتقیم بــر حــوزه تأمیــن
اجتماعــی و صندوقهــای بازنشســتگی اثرگــذار اســت و اصــاح و بازنگــری قانــون مدیریــت خدمــات
هــم از جملــه دغدغههــای دولتهــا ،مجلــس و جامعــه حقوقــی بــوده و هســت .پرداختــن بــه ایــن
مســائل هــم اهمیــت موضــوع را نشــان میدهــد و هــم بــا تشــریح مســتدل مســائل و ارائــه راهکارهــای
پیشــنهادی ،بــه تصمیمگیــری بهتــر تصمیمگیــران کمــک اساســی میکنــد.

گفتار اول ـ قلمرو شمول قانون مدیریت و قانون کار
در این بحث به قلمرو شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار میپردازیم:

بند اول ـ قلمرو شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

سیاســت کلــی خدمــات کشــوری آن اســت کــه ایــن قانــون شــامل همــه کارمنــدان دســتگاههای
اجرایــی کشــور شــود و از تنــوع قوانیــن و مقــررات اســتخدامی و تبعیــض جلوگیــری بــه عمــل آیــد،
مگــر در مــواردی کــه برخــی از ســازمانها بــه دلیــل سیاســی یــا فنــی یــا بنــا بــه مقتضیــات خــاص
خــود از شــمول آن خــارج هســتند 1.کارکنــان دولــت وظایــف متفاوتــی دارنــد و همگــی از نظــر رابطــه
حقوقــی و قانونــی بــا دولــت در وضــع یکســانی نیســتند .گروهــی از آنــان در بخشهایــی انجــام
وظیفــه میکننــد کــه بــه صورتــی ،اعمــال حاکمیــت دولــت شــمرده میشــود .گــروه دیگــر بــه
ـدی نــام دارنــد .بــا ایــن وصــف ،مشــکل اساســی در تقســیم
فعالیتهایــی مشــغولند کــه اعمــال تصـ ّ
 .1طباطبایی مؤتمنی ،منوچهر ،حقوق اداری تطبیقی ،تهران :ســمت ،1387 ،ص .175

245

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

فعالیتهــا و وظایــف کارکنــان دولــت و نــوع مشــاغل آنــان نیســت .اشــکال از آن جــا ناشــی میشــود
کــه رابطــه اســتخدامی همــه افــرادی کــه از صنــدوق دولــت حقــوق میگیرنــد ،تابــع مقــررات یکســانی
نیســت .گــروه بســیاری از آنــان تابــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و گــروه بــزرگ دیگــری تابــع
ی هســتند .در کنــار ایــن دو دســته کــه
قوانیــن اســتخدامی مربــوط بــه نیروهــای نظامــی و انتظام ـ 
عمدهتریــن بخــش کارکنــان دولــت را تشــکیل میدهنــد ،گروههــای دیگــری هســتند کــه تابــع
1
مقــررات اســتخدامی جداگانهانــد.
در زمــان تهیــه و تنظیــم پیشنویــس الیحــه مدیریــت خدمــات کشــوری و قبــل از آنکــه ایــن
الیحــه جامــه قانــون بــر تــن کنــد ،قــرار بــود همــه دســتگاههای اجرایــی کشــور بــدون هیــچ اســتثنایی
مشــمول مقــررات ایــن قانــون باشــند 2.بــر اســاس مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری،
«کلیــه دســتگاههای اجرایــی بــه اســتثنای ...مشــمول مقــررات ایــن قانــون میشــوند».
بــر اســاس مــاده  5آن قانــون ،همــه وزارتخانههــا ،مؤسســات دولتــی ،مؤسســات یــا نهادهــای
عمومــی غیــر دولتــی ،شــرکتهای دولتــی و همــه دســتگاههایی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم
ذکــر یــا تصریــح نــام اســت ،از قبیــل شــرکت ملــی نفــت ایــران ،ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع
ایــران ،بانــک مرکــزی ،بانکهــا و بیمههــای دولتــی ،دســتگاه اجرایــی نامیــده میشــوند.
بــا توجــه بــه تعریــف مــاده  5قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مفهــوم وســیعی کــه اصطــاح
«دســتگاه اجرایــی» از نظــر ایــن قانــون دارد و شــامل مؤسســات دولتــی و عمومــی غیــر دولتــی
هــم میشــود ،میتــوان گفــت هــر کســی کــه بــه موجــب حکــم یــا قــرارداد بــه خدمــت یــک
دســتگاه حکومتــی جمهــوری اســامی پذیرفتــه شــود ،کارمنــد محســوب میشــود .از ایــن نظــر،
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را بایــد قانــون مــادر و بنیادیــن ناظــر بــر اســتخدام در دســتگاههای
دولتــی (دولــت بــه مفهــوم عــام) محســوب کــرد .در نتیجــه ،اگــر فــردی ،کارمنــد دســتگاه اجرایــی
باشــد ،طبــق مــاده  117ایــن قانــون ،اصــل بــر ایــن اســت کــه مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات
3
کشــوری اســت و مســتثنیات آن در مــواردی اســت کــه در قانــون تصریــح شــده باشــد.
گفتنــی اســت کــه اگــر فــردی بــر اســاس قوانیــن اســتخدام کشــوری بــه خدمــت یکــی از
دســتگاههای اجرایــی از جملــه شــرکت دولتــی درآمــده باشــد ،بــا خصوصــی شــدن شــرکتهای
4
دولتــی ســابق ،حقــوق و تکالیــف کارفرمــای دولتــی بــه کارفرمــای خصوصــی جدیــد انتقــال مییابــد
و روابــط کار بعــد از خصوصیســازی آن شــرکتها ،تابــع قانــون کار خواهــد بــود.
 .1عراقی ،سید عزتالله ،حقوق کار ،تهران :سمت ،چاپ پانزدهم ،1393 ،ج  ،1ص .151
 .2موسیزاده ،ابراهیم ،حقوق اداری ،تهران :دادگستر ،چاپ اول ،1391 ،ص .383

 .3رفیعی ،احمد ،حقوق کار (دفتر یکم) ،تهران :نگاه بینه ،چاپ اول ،1392 ،ص .97
 .4دادنامه شماره  9309970955400408مورخ  1393/03/24شعبه  18دیوان عدالت اداری.
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بــا توجــه بــه مــواد  52 ،45و  124و تبصــره مــاده  32قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری میتــوان
کارکنــان دســتگاههای اجرایــی را در یکــی از ایــن دو دســته قــرار داد :دســته اول ،کارمنــد دســتگاه
اجرایــی کــه رســمی یــا پیمانــی یــا قــراردادی(کار ســاعتی یــا کار معیــن موضــوع تبصــره مــاده 32
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) باشــند و مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند
و رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی آنهــا در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری اســت .دســته دوم،
کارگــران موضــوع مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه مشــمول قانــون کارند و رســیدگی
بــه شــکایات اســتخدامی آنهــا ابتــدا در صالحیــت نهادهــای حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی
(هیئــت تشــخیص و هیئــت حــل اختــاف) و ســپس در مقــام تجدیــد نظــر در صالحیــت دیــوان
عدالــت اداری اســت.
نکتــه قابــل ذکــر ،تبصــره مــاده  32قانــون یادشــده در خصــوص اســتخدام افــراد بــه صورت ســاعتی
و کار معیــن اســت کــه مقــرر مـیدارد« :دســتگاههای اجرایــی میتواننــد در شــرایط خــاص بــا تأییــد
ســازمان ،تــا ده درصــد پس ـتهای ســازمانی مصــوب ،بــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات
مصــوب ،افــرادی را بــه صــورت ســاعتی یــا کار معیــن بــرای حداکثــر یــک ســال بــه کار گیرنــد».
چــون در حقــوق کار هــم قــرارداد کار معیــن وجــود دارد ،ممکــن اســت ایــن تردیــد ایجــاد شــود کــه
مســتخدمین مشــمول ایــن تبصــره ،مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود.
بــا ایــن حــال ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اعــام م ـیدارد« :نظــر بــه حکــم مقنــن در
مــاده  157قانــون کار ،مصــوب  1369/8/29مبنــی بــر صالحیــت هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف
در رســیدگی بــه اختــاف فــردی میــان کارگــر و کارفرمــا کــه ناشــی از اجــرای قانــون کار ،قــرارداد
کارآمــوزی و موافقتنامههــای کارگاهــی یــا ســایر پیماننامههــای دســتهجمعی اســت ،اشــخاصی
کــه مطابــق مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،مصــوب  1386/7/8بــر اســاس قانــون
کار بــه کارگیــری میشــوند ،در صــورت بــروز اختــاف بــا کارفرمــا ،مرجــع صالــح بــرای رســیدگی
بــه شــکایات ،هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی خواهــد بــود .از ایــن رو،
قبــل از رســیدگی بــه شــکایت در هیئتهــای مذکــور ،دیــوان عدالــت اداری ،صالحیــت رســیدگی بــه
شــکایات را نــدارد .بدیهــی اســت در ســایر مــوارد کــه اشــخاص مطابــق تبصــره ذیــل مــاده  32قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،مصــوب  1386/7/8بــه کارگیــری شــدهاند ،بــه لحــاظ عــدم شــمول قانــون
کار بــر روابــط آنهــا بــا ســازمان متبــوع ،هیئتهــای تشــخیص و حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی
1
صالحیــت رســیدگی بــه شــکایات اشــخاص را ندارنــد».
رویکــرد دیــوان عدالــت اداری صحیــح اســت؛ چــون اگــر کارکنــان موضــوع تبصــره  32قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری مشــمول قانــون کار بودنــد ،نیــازی نبــود قانونگــذار در دو مــاده جداگانــه
بــه ایــن دو دســته از کارکنــان بپــردازد ،بــه ویــژه آنکــه بــرای درک نــوع رابطــه اســتخدامی بــا دولــت
 .1دادنامه شماره  336مورخ  1391/06/20هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

یــا مؤسســات عمومــی ،متــن قــرارداد یــا حکــم اســتخدامی مــاک اســت.
بــر اســاس مــاده  ۱۸قانــون رســیدگی بــه تخلّفــات اداری (مصــوب ســال  ...« :)۱۳۷۲مشــموالن
قانــون کار از شــمول ایــن قانــون خــارج بــوده و تابــعمقــررات مربــوط بــه خــود خواهنــد بــود ».در
نتیجــه ،بــر مبنــای حکــم یادشــده ،مشــموالن قانــون کار علیاالطــاق از شــمول مقــررات قانــون
رســیدگی بــه تخلّفــات اداری خــارج هســتند .بنــا بــر ایـــن ،بخشنامــه شمـــاره ۲۶۷۴۵۱ـ۱۳۹۹/۵/۲۶
سـازمـــان اداری و اســتخدامی کشــور کــه متضمــن رســیدگی هیئــت رســیدگی بــه تخلّفــات اداری بــه
تخلّفــات افــرادی اســت کــه بــا قراردادهــای موضــوع قانــون کار در ســمتهای اداری یــا مدیریتــی
اشــتغال دارنــد ،خــاف قانــون و خــارج از حــدود اختیــار اســت 2.رســیدگی بــه شــکایت کارکنــان غیــر
مشــمول قانــون کار در دســتگاههای اجرایــی مبنــی بــر برخــورداری از مزایــای بازنشســتگی در مشــاغل
ســخت و زیــانآور نیــز در صالحیــت شــورای اداری و اســتخدامی اســت.
عــاوه بــر ایــن ،تشــریفات حاکــم بــر نحــوه اســتخدام هــم متفــاوت اســت :بــه کارگیــری نیــرو
در دســتگاههای اجرایــی چــه بــه صــورت قــراردادی (موضــوع تبصــره مــاده  32قانــون مدیریــت
خـــدمات کشــوری) و چــه بــه صــورت پیمانــی و رســمی (موضــوع مــاده  44قانــون یادشــده) ،مســتلزم
دریافــت مجــوز از ســازمان اداری و اســتخدامی اســت و هــر گونــه بــه کارگیــری نیــروی انســانی در
دســتگاههای اجرایــی خــارج از مجــوز اســتخدامی خــاف قانــون اســت 3.پــس بهکارگیــری کارمنــد
قــرارداد کار معیــن در دســتگاههای اجرایــی مســتلزم دریافــت تأییدیــه از ســازمان اداری و اســتخدامی
کشــور و حداکثــر تــا  10درصــد پسـتهای ســازمانی ،بــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات
مصــوب اســت و صــرف اعــام نیــاز یــا بهکارگیــری فــرد از ســوی دســتگاه اجرایــی یــا انعقــاد قــرارداد
بــا وی بــدون رعایــت ایــن شــرایط و دریافــت مجــوز از ســازمان اداری و اســتخدامی ،حــق مکتســب
یــا مجــوزی بــرای کارمنــد محســوب شــدن فــرد و بــه تبــع آن ،صــدور شناســه کارمنــدی بــه وجــود
4
نم ـیآورد.
چــون کارمنــدان مشــمول تبصــره مـــاده  32قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــدون تعهــد
اســتخدامی ،بــه طــور موقــت و بــه صــورت ســاعتی یــا بــرای انجــام کار معیــن بــه کار گرفتــه میشــوند
و مســتخدم دســتگاه اجرایــی بــه موجــب مــاده  45قانــون یادشــده محســوب نمیشــوند ،از شــمول
مقــررات فصــل دهــم قانــون کــه مســتفاد از مــواد متعــدد آن ،مربــوط بــه ضوابــط پرداخــت حقــوق
و مزایــا بــه کارمنــدان اســتخدامی (رســمی و پیمانــی) مبتنــی بــر ارزشیابــی عوامــل شــغل و شــاغل
1

 .1رســتمی ،ولــی و ســمیرا اصغــری« ،مراجــع صالــح جهــت رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی در نظــام حقوقــی
ایــران (ابهامــات و راهکارهــا)» ،فصلنامــه پژوهــش حقــوق عمومــی ،ســال هفدهــم ،1394 ،شــماره  ،48ص .31

 .2دادنامه شماره ۱۳۲۵ـ ۱۳۲۴مورخ  1400/05/12هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3رأی وحدت رویه شماره  9909970905811745مورخ  1399/11/18هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4رأی وحدت رویه شماره  9909970905810524مورخ  1399/04/10هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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اســت ،خــارج هســتند .پــس پرداختــی بــه آنهــا بــر اســاس مــاده  7قانــون یادشــده تابــع قــرارداد بــا
دســتگاه اجرایــی اســت .چــون بــه کارگیــری ایــن افــراد بــا تأییــد ســازمان اداری و اســتخدامی مجــاز
شــناخته شــده اســت ،ســازمان یادشــده میتوانــد بــا توجــه بــه اختیــارات حاصــل از مــاده  118قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،ضوابطــی را بــرای بــه کارگیــری و روش تعییــن حقــوق و مزایــای ایــن
1
افــراد تعییــن کنــد.
بهکارگیــری افــراد بازنشســته در دســتگاههای اجرایــی ،احــکام متفاوتــی از مســتخدمین شــاغل
در ایــن دســتگاهها دارد .احــکام متفــاوت حاکــم بــر بهکارگیــری افــراد بازنشســته نیــز ناشــی از حکــم
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری (مــاده  2)95و قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان کشــوری و
لشــکری در دســتگاههای اجرایــی (تبصــره  2مــاده واحــده) و احــکام مشــابه ایــن دو قانــون در قوانیــن
و مقــررات خــاص اســتخدامی اســت و قانــون کار بــر افــراد بازنشســته شــاغل در دســتگاههای اجرایــی
حاکــم نیســت.
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را بــه لحــاظ ماهــوی بــه دو قســمت میتــوان تقســیم کــرد:
یــک قســمت از ایــن قانــون بــه مدیریــت و نحــوه اداره بخــش عمومــی ،ســاختار ســازمانی ،حــدود و
انــدازه دولــت ،تعییــن اهــداف ،راهبردهــا و تکنیکهــا در بخــش عمومــی مربــوط اســت کــه از جملــه
در فصلهــای دوم ،چهــارم ،پنجــم و چهاردهــم آمــده اســت .قســمت دیگــر بــه نظــام اســتخدامی و
تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت .مــوادی از ایــن قانــون کــه بــه نحــوه مدیریــت امــور عمومــی مربــوط
اســت ،بایــد متناســب بــا تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و فنــاوری و در راســتای
کارآمــدی و اثربخشــی اصــاح شــوند .مــواد و فصلهــای مربــوط بــه نظــام اســتخدامی کــه بــا حقــوق
کارمنــدان مرتبــط اســت ،بایــد از ثبــات و اســتحکام برخــوردار باشــند و الزمــه امــر آن اســت کــه
ایــن مــواد ابتــدا در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی و رفــع تبعیــض استانداردســازی
شــوند تــا زمینــه تثبیــت آنهــا فراهــم شــود .در مقــام مقایســه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و
قانــون اســتخدام کشــوری ،مباحــث قانــون اســتخدام کشــوری خیلــی کاملتــر و مفصلتــر از قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری اســت .پــس الزم اســت مباحــث اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه
بــا قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مغایــر نیســت ،روزآمــد گــردد و در قانــون مدیریــت خدمــات
گنجانــده شــود .در ایــن صــورت ،قانــون عــام و جامــع اســتخدامی در بخــش عمومــی و دولتــی پدیــد
خواهــد آمــد.
اصــل کلــی و راهبــردی ایــن اســت کــه قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری بــر حــوزه عمومــی
و دولتــی حاکــم باشــد و مــوارد اســتثنا بــر شــمول ایــن قانــون بایــد متکــی بــر دالیــل موجــه و عقالنــی
 .1رأی وحدت رویه شماره  9610090905800598مورخ  1396/06/28هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2ماده  95قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نسخ شد.
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باشــد و بــه صراحــت در خــود ایــن قانــون ذکــر شــود .در غیــر ایــن صــورت ،فلســفه وجــودی وضــع
آنکــه تأمیــن برابــری و رفــع تبعیــض از یــک طــرف و مدیریــت کارآمــد و اثربخــش امــور عمومــی از
طــرف دیگــر اســت ،زیــر ســؤال خواهــد رفــت.

بند دوم ـ قلمرو شمول قانون کار

هــر کارگــری کــه مشــمول تعریــف منــدرج در قانــون کار باشــد یعنــی کار خــود را بــه فرمــان
کارفرمــا در مقابــل دریافــت مــزد انجــام دهــد ،زیــر پوشــش قانــون کار قــرار خواهــد گرفــت .بــه عبــارت
دیگــر ،هــر کــس بــرای دیگــری و بــه امــر او کار کنــد ،اصــل بــر شــمول قانــون کار نســبت بــه اوســت و
هــر جــا قانــون دیگــری از نیــروی کار تابــع حمایــت نکنــد ،لزومـاً فــرد تحــت پوشــش قانــون کار خواهد
بــود .پــس در مقــام تردیــد ،الزم نیســت بــرای اثبــات شــمول قانــون کار بــر کارگــر تابــع دنبــال دلیــل
بگردیــم؛ چــون قانــون کار ،خودبهخــود ،دربرگیرنــده تمــام روابــط شــغلی مبتنــی بــر تبعیــت کارگــر از
ـرح در متــون قانونــی ،تحــت پوشــش دیگــر مقــررات
کارفرماســت ،مگــر آنکــه بــه دالیــل متقــن و مصـ ّ
1
اســتخدامی باشــد یــا موانعــی از شــمول قانــون کار نســبت بــه آن ممانعــت کنــد.
در خصــوص شــمول قانــون کار بــر روابــط کاری افــراد شــاغل در دســتگاههای اجرایــی ،بــه
داللــت مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری و مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،کارکنــان
دســتگاههای اجرایــی صرف ـاً در صورتــی کــه در مشــاغل کارگــری اعالمشــده از ناحیــه ســازمان اداری
2
و اســتخدامی کشــور مشــغول خدمــت باشــند ،مشــمول قانــون کار میشــوند.
ســؤالی کــه ممکــن اســت در ذهــن ایجــاد شــود ،ایــن اســت کــه آیــا روابــط کاری ایرانیــان خــارج از
کشــور نیــز تابــع قانــون کار ایــران اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه طبــق اصــل ســرزمینی بــودن قانــون،
3
روابــط کار در خــارج از کشــور ایــران ،تابــع قانــون کار ایــران نخواهــد بــود.
مــزد و مزایــای کارگرانــی کــه بــه صــورت نیمهوقــت یــا کمتــر از ســاعت قانونــی تعیینشــده
بــه کار اشــتغال دارنــد ،بــه نســبت ســاعتهای کار انجامشــده محاســبه و پرداخــت میشــود .پــس
کارگــران پارهوقــت نیــز مشــمول قانــون کار هســتند .اگــر شــخصی شــغل دولتــی یــا کار آزاد دارد و
بعــد از اتمــام کار اداری یــا شــغل اصلــی خــود ،بــه صــورت تماموقــت یــا پارهوقــت در مؤسســهای
شــاغل شــود ،مث ـ ً
ا کارمنــد دولــت در اوقــات بعــد از ظهــر یــا وکیــل دادگســتری عــاوه بــر شــغل
وکالــت بــه موجــب قــرارداد ،چنــد ســاعتی را بــرای شــرکتی کار کنــد ،آیــا در ســاعات کار کــردن،
 .1نــک :عراقــی ،پیشــین ،ص 150؛ رنجبــری ،ابوالفض ـل« ،بررســی وضعیــت اســتخدامی کارگــران شــاغل در بخــش
عمومــی» ،دانشــگاه تبریــز ،دوفصلنامــه فقــه و حقــوق اســامی ،ســال ســوم ،1391 ،شــماره  ،5ص 48؛ موحدیــان ،غالمرضــا،
حقــوق کار ،تهــران :فکرســازان ،چــاپ ششــم ،1392 ،ص .48
 .2رأی وحدت رویه شماره  9610090905800417مورخ  1396/05/03هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .3دادنامه شماره  9309970905200075مورخ  1393/03/25شعبه یک تجدید نظر دیوان عدالت اداری.
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مشــمول قانــون کار اســت یــا خیــر؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه کارمنــد دولــت ،خــارج از وقــت اداری (بــه جــز مشــاغل
درجشــده در اصــل  141قانــون اساســی) یــا افــراد بازنشســته در مؤسسـهای خصوصــی بــه صــورت غیــر
مســتمر اشــتغال داشــته باشــند ،ممنوعیــت قانونــی نــدارد و بــدون در نظــر داشــتن میــزان ســاعات
کار ،در زمــان کارکــرد مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود 1.دیگــر شــاغالنی کــه مشــاغل دیگــری دارنــد،
مثــل وکیــل دادگســتری کــه عــاوه بــر اشــتغال بــه وکالــت دادگســتری ،ســاعاتی را در مؤسســه
خصوصــی اشــتغال دارد ،همیــن وضعیــت را دارنــد و اصلــی و فرعــی بــودن شــغل در مشــمول قانــون
2
کار شــدن یــا نشــدن اثــری نــدارد و همــه در قلمــرو قانــون کار قــرار میگیرنــد.
بــا توجــه بــه مــواد  5 ،1و  188قانــون کار روشــن اســت کــه ایــن قانــون بــه عنــوان قانــون عــام و
مــادر بــر همــه اشــخاصی حاکــم اســت کــه اطــاق عنــوان کارگــر بــر آنهــا صــادق باشــد (و مشــمول
قوانیــن خــاص و عــام اســتخدام کشــوری نباشــند یــا از شــمول کارگــران کارگاههــای خانوادگــی خــارج
باشــند) .هنــگام تردیــد در شــمول یافتــن یــا نیافتــن قانــون کار بــه شــخصی کــه کار تبعیتــی انجــام
میدهــد ،اصــل بــر شــمول و حاکمیــت مقــررات ایــن قانــون بــر وی خواهــد بــود و ایــن قانــون،
گســتردهترین چتــر حمایــت شــغلی از افــرادی اســت کــه بــرای دیگــری کار میکننــد و از حقــوق
3
اســتخدامی ایــن افــراد صیانــت میکنــد.
تابعیــت ایــران نیــز شــرط شــمول قانــون کار بــر کارگــران نیســت .پــس اتبــاع خارجــی دارای پروانه
کار شــاغل در ایــران نیــز کــه در خدمــت اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی یــا حقــوق خصوصــی
هســتند ،اگــر مشــمول مقــررات اســتخدامی خاصــی نباشــند ،هماننــد کارگــران شــاغل ایرانــی (در
مــدت اعتبــار پروانــه کارشــان) مشــمول قانــون کار شــناخته میشــوند .آنــان از مزایــای مقــرر در ایــن
قانــون بــه جــز مــواردی کــه بــه موجــب صریــح قانــون مســتثنی شــده باشــند ،برخــوردار خواهنــد
4
بــود.

 .1رویــه دســتگاههای اجرایــی و نهادهــای عمومــی خصوصــی (از جملــه دانشــگاههای آزاد و غیــر انتفاعــی) ایــن اســت کــه
بازنشســتگان شــاغل درآن دســتگاهها بــا ارائــه مــدارک بازنشســتگی یــا ارائــه ســند واریــزی بیمــه یــا کســور بازنشســتگی ،از
حکــم مــاده  148قانــون کار مبنــی بــر پرداخــت حــق بیمــه شــاغالن مشــمول قانــون توســط کارفرمایــان و کســور بازنشســتگی
معــاف میشــوند.
 .2موحدیان ،پیشین ،صص 61ـ.62
 .3رفیعی ،پیشین ،صص 97ـ.98
 .4رفیعی ،احمد ،قانون کار در نظم حقوق کنونی ،تهران :نگاه بینه ،چاپ دوم ،1396 ،ص .1371
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گفتــار دوم ـ اســتثنائات (افــراد غیــر مشــمول) قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری و قانــون کار
در ایــن بخــش ،از اســتثنائات مشــترک هــر دو قانــون ،اســتثنائات خــاص قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری و اســتثنائات خــاص قانــون کار ســخن خواهیــم گفــت.

بند اول ـ استثنائات مشترک قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار

اســتثنائات قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار کــه مشــمول قوانیــن خــاص اســتخدامی
اســت و از شــمول هــر دو قانــون خــارج شــده اســت ،بــر اســاس مــاده  117قانــون مدیریــت و مــاده
 188قانــون کار عبارتنــد از:
الف) دستگاههای مستثنیشده
 .1نهادهــا ،مؤسســات ،تشــکیالت و ســازمانهایی کــه زیــر نظــر مســتقیم مقــام والیــت اداره
میشــوند
بــا توجــه بــه اصــل  57قانــون اساســی کــه همــه قــوای حاکــم در جمهــوری اســامی ایــران زیــر
نظــر والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت اعمــال میشــود ،منظــور از نهادهــا ،مؤسســات ،تشــکیالت
و ســازمانهای زیــر نظــر مســتقیم مقــام والیــت منــدرج در مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،کــدام نهادهــا و مؤسســات اســت؟ آیــا شــامل ســازمانهایی چــون صــدا و ســیما ،نیروهــای
مســلح و قــوه قضاییــه نیــز میشــود یــا صرفـاً دفترهــا و نهادهایــی اداری هســتد کــه بــه طــور مســتقیم
تحــت امــر ایشــان اداره میشــوند؟ بــه عبــارت بهتــر ،شــاخص اصلــی بــرای تفکیــک نهادهــای زیــر
نظــر مســتقیم مقــام والیــت از دیگــر نهادهــا و قــوای حاکــم منــدرج در اصــول  57و  110قانــون
اساســی کــدام اســت؟
بــه نظــر میرســد منظــور قانونگــذار از نهادهــا و تشــکیالت زیــر نظــر مســتقیم مقــام والی ـت،
صرفــاً شــامل نهادهــا ،ســازمانها و دســتگاههایی اداری میشــود کــه بــه طــور مســتقیم و بــدون
هیــچ واســطهای ،ترکیــب ،فعالیــت و عملکــرد آنهــا بــه موجــب صالحیــت و فرمــان اداری مقــام
والیــت ایجــاد میشــوند ،مثــل دفتــر رســیدگی بــه شــکایات مردمــی ،دفتــر بازرســی ویــژه رهبــری و
نهادهــای ایجادشــده در دفتــر رهبــری .پــس شــامل نهادهــا و ســازمانهای غیــر اداری نمیشــود .در
غیــر ایــن صــورت ،لزومــی نداشــت کــه قانونگــذار بــه نهادهایــی مثــل مجمــع تشــخیص مصلحــت
نظــام ،نیروهــای نظامــی و انتظامــی و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی کــه برخــی از آنهــا نهــاد انقالبــی
و وابســته بــه مقــام والیــت هســتند ،بــه طــور مســتقل تصریــح کنــد .از ایــن رو ،ایــن معیــار کــه هــر
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نهــادی کــه عالیتریــن مقــام آن بــه موجــب قانــون توســط مقــام معظــم رهبــری انتخــاب و تعییــن
میشــود ،آن نهــاد را بــه عنــوان نهــاد زیــر نظــر مســتقیم مقــام والیــت قــرار میدهــد ،معیــار درســتی
1
نخواهــد بــود.
 .2وزارت اطالعات
کارکنــان ایــن وزارتخانــه مشــمول قانــون اســتخدامی وزارت اطالعــات (مصــوب )1374/4/25
هســتند .حقــوق و مزایــای کارکنــان ایــن وزارتخانــه میتوانــد در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
تعییــن شــود.
 .3شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
چــون ســازوکار انتخــاب یــا انتصــاب اعضــای ایــن نهادهــا در قانــون اساســی مشــخص شــده،
طبیعــی اســت کــه اعضــای ایــن نهادهــا مشــمول مقــررات اســتخدامی قانــون مدیریــت کشــوری
نباشــند .البتــه اگــر اعضــای ایــن نهادهــا از محــل منابــع عمومــی حقــوق دریافــت میکننــد ،بایــد در
مــورد میــزان حقــوق و مزایــای آنهــا در قانــون تعییــن تکلیــف شــود کــه در مــاده  71قانــون نســبت
بــه حقــوق اعضــای شــورای نگهبــان بیــان شــده اســت .اگــر منظــور از ذکــر نــام ایــن نهادهــا در بخــش
مســتثنیات ،شــمول نیافتــن قانــون بــر کارکنــان آنهــا باشــد ،ایــن امــر پذیرفتنــی نیســت؛ چــون هیــچ
دلیــل و مبنــای حقوقــی بــرای شــمول نیافتــن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــر کارکنــان ایــن
دســتگاهها وجــود نــدارد .پــس مســتثنی کــردن کارکنــان ایــن دســتگاهها بــا اصــول حقوقــی و هــدف
اصلــی در وضــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تعــارض دارد .ایــن در حالــی اســتکــه کارکنــان
مجلــس شــورای اســامی کــه از نظــر شــکلی ،نهــادی شــبیه مجلــس خبــرگان اســت ،مشــمول قانــون
2
مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند.
 .4نهادهای عمومی غیر دولتی
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی بــا تعریــف منــدرج در مــاده  3قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
از شــمول ایــن قانــون مســتثنی شــدهاند .بــر اســاس ایــن مــاده ،واحــد ســازمانی مشــخصی اســت کــه
دارای اســتقالل حقوقــیاســت و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی ایجــاد شــده اســت یــا میشــود
و بیــش از پنجــاه درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل منابــع غیــر دولتــی تأمیــن گــردد و عهــدهدار
وظایــفو خدماتــی اســت کــه جنبــه عمومــیدارد .مســتفاد از مفهــوم مخالــف ایــن مــاده آن اســت
کــه اگــر پنجــاه یــا بیــش از پنجــاه درصــد بودجــه آنهــا از محــل منابــع دولتــی تأمیــن شــود ،نهــاد
 .1موسیزاده ،پیشین ،صص 385ـ.386
 .2امامی ،محمد و کورش استوار سنگری ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،چاپ نوزدهم ،1394 ،ج  ،1ص .222
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عمومــی غیــر دولتــی محســوب نمیشــود و مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری خواهنــد بــود.
بــه لحــاظ عملــی و روی ـهای ،نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی را بــه ســه دســته میتــوان تقســیم
کــرد :دســته اول ،مؤسســاتی هســتند کــه تابــع قوانیــن کلــی اســتخدام در ایــن زمینــه هســتند ،ماننــد
جمعیــت هــال احمــر کــه امــور اســتخدامی کارکنــان ثابــت و حقوقبگیــر آن تابــع قوانیــن و مقــررات
اســتخدام کشــوری اســت 1و مشــاغل کارگــری آن نیــز مشــمول قانــون کار اســت.
دســته دوم ،مؤسســاتی هســتند کــه تابــع نظــام اســتخدامی ویــژه خودنــد .نظــام اســتخدامی ایــن
قبیــل مؤسســات بــه دلیــل برخــورداری از جایــگاه خاصــی کــه دارنــد ،توســط مراجــع صالحی ـتدار
مرکــزی (بــه جــز ارکان مؤسســات یادشــده) تعییــن شــده اســت ،ماننــد مقــررات اداری و اســتخدامی
بنیــاد شــهید انقــاب اســامی کــه هیئــت وزیــران در تاریــخ  1376/4/18بــه اســتناد اســاسنامه
بنیــاد شــهید ،بــه پیشــنهاد آن بنیــاد و تأییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــه تصویــب
رســاند.
دســته ســوم ،مؤسســاتی هســتند کــه در زمینــه امــور اســتخدامی تابــع مقرراتــی هســتند کــه
ارکان خــود ایــن مؤسســات بــا ســازوکاری متفــاوت تصویــب کردهانــد .قســمت عمــده ایــن مؤسســات،
بنیادهــا و نهادهــای انقالبــی هســتند کــه مقــررات اســتخدامی بیشتــر ایــن بنیادهــا تابــع مقرراتــی
بــه جــز قوانیــن عمومــی اســتخدام یــا قانــون کار اســت .اصــوالً هــر یــک از ایــن بنیادهــا و نهادهــا
دارای مقــررات اســتخدامی ویــژه خــود هســتند کــه مقامهــا و ارکان مســئول ایــن مؤسســات آنهــا را
تصویــب کردهانــد ،ماننــد آییننامــه اســتخدامی کمیتــه امــداد امــام خمینــی کــه بــه تصویــب شــورای
2
مرکــزی ایــن کمیتــه رســیده اســت.
در قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی (مصــوب  1373بــا الحاقــات بعــدی)،
دو دســته نهــاد بــا ماهیــت متفــاوت ذکــر شــده اســت:
دســته اول ،نهادهــای انقالبــی هســتند کــه از منظــر برخــی قوانیــن از جملــه قانــون تشــکیالت
و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری (مصــوب  ،)1392هماننــد نهادهــای دولتــی بــا آنهــا رفتــار
میشــود و مشــمول صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه شــکایات اشــخاص ذکــر شــدهاند .مســتثنی
کــردن مســتخدمان نهادهــای انقالبــی بــه موجــب «مــاده واحــده الیحــه قانونــی عــدم شــمول مقــررات
قانــون کار دربــاره کارکنــان نهادهــای انقالبــی» (مصــوب  1359/4/13شــورای انقــاب) از قانــون کار
شــاید موجــه باشــد .بــه موجــب ایــن مــاده واحــده ،نهادهــای انقالبــی بــه ارگانهایــی اطــاق میشــود
کــه بنــا بــه نیــاز دوران بعــد از انقــاب اســامی ایــران ( 22بهمــن  1357بــه بعــد) بــا تصویــب مراجــع
قانونگــذاری بــه وجــود آمــده اســت.
 .1رأی وحدت رویه شماره  9909970905810689مورخ  1399/05/21هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .2نک :حسینیپور اردکانی ،مجتبی ،نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات عمومی غیر دولتی ،تهران :جنگل جاودانه،1389 ،
صص 128ـ ،133به نقل از :رستمی و اصغری ،پیشین ،صص 34ـ.35
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ایــن اســتثنا شــامل کارمنــدان اصلــی نهادهــای انقالبــی میشــود؛ چــون برابــر تبصــره یــک مــاده
واحــده قانــون شــمول مقــررات قانــون کار و حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در مــورد کارکنــان و اتبــاع
خارجــی نهادهــای انقــاب و مؤسســاتی کــه تولیــدات غیــر تســلیحاتی دارنــد (مصــوب ،)1369/9/19
مجلــس ،کارکنــان واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی و خدماتــی وابســته بــه نهادهــای انقــاب یــا دیگــر
مؤسســاتی کــه تولیــدات غیــر تســلیحاتی دارنــد ،مشــمول همــه مقــررات قانــون کار خواهنــد بــود.
برابــر خــود مــاده واحــده قانــون یادشــده ،از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون ،همــه قوانیــن و مقــررات
مربــوط بــه حفاظــت فنــی و بهداشــت کار و نیــز مقــررات مربــوط بــه اشــتغال اتبــاع خارجــیدر مــورد
آن دســته از کارکنانــی کــه در نهادهــای انقالبــی بــه کار اشــتغال دارنــد و مشــمول مقــررات اســتخدامی
خــاص نیســتند ،الزماالجــرا خواهــد بــود .اگــر نهــاد یــا نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی دارای قانــون
اســتخدامی خاصــی نباشــند ،بــه دلیــل تصریــح قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مبنــی بــر مســتثنی
شــدن ایــن نهادهــا از شــمول ایــن قانــون ،مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود.
چــون تقریب ـاً تمــام بودجــه ســاالنه نهادهــای انقالبــی کــه در قانــون فهرســت نهادهــای عمومــی
غیــر دولتــی ذکــر شــدهاند ،از محــل بودجــه عمومــی تأمیــن میشــود ،بــه لحــاظ ماهیتــی ،جــزو
نهادهــای حکومتــی محســوب میشــوند و مســتثنی کــردن ایــن نهادهــا از شــمول قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری ،موجــه بــه نظــر نمیرســد .بــر همیــن اســاس ،رســیدگی بــه تصمیمــات و اقدامــات
تشــکیالت و نهادهــای انقالبــی و مؤسســات وابســته بــه آنهــا و نیــز مأمــوران آن نهادهــا بــه موجــب
بنــد  1از مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در صالحیــت ایــن دیــوان
ذکــر شــده اســت.
در خصــوص نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی کــه کمتــر از  50درصــد بودجــه آنهــا از محــل
بودجــه عمومــی تأمیــن میشــود ،اقتضــای امــر آن اســت کــه بــه صــورت خودگــردان و مســتقل و بــا
اســتفاده از اصــول و روشهــای مدیریــت خصوصــی ســازماندهی و مدیریــت شــوند تــا کارآمدیشــان
تأمیــن و تضمیــن شــود .بــا ایــن حــال ،ضابطهمنــد کــردن روش اســتخدام ،تعییــن نظاممنــد حقــوق
و تکالیــف و تأمیــن اجتماعــی مســتخدمین آنهــا بــر اســاس قانــون عــام و جامــع مدیریــت خدمــات
کشــوری و نیــز قانــون جامــع تأمیــن اجتماعــی کشــوری ،بیشتــر عدالــت اســتخدامی و تأمیــن
اجتماعــی را تأمیــن میکنــد .پــس ایــن نهادهــا نیــز از لحــاظ اســتخدامی بایــد تابــع قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری باشــند.
ب) مقامات مستثنیشده
مــاده  71قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،ســمتهای سیاســی را کــه بــه عنــوان «مقــام»
شــناخته میشــوند ،رؤســای ســه قــوه ،معــادن اول رییــس جمهــوری ،نــواب رییــس مجلــس شــورای
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اســامی ،اعضــای شــورای نگهبــان ،وزیــران ،نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،معاونــان رییــس
جمهــوری،اســتانداران ،ســفیران و معاونــان وزیــران اعــام کــرده اســت .تبصــره  4مــاده  54ایــن
قانــون ،بــه غیــر از مدیــران منــدرج در مــاده  ،71بقیــه را مدیــران حرفـهای اعــام کــرده و انتخــاب و
انتصــاب افــراد بــه پسـتهای مدیریــت حرفـهای را از مســیر ارتقــای شــغلی الزامــی دانســته اســت .از
طــرف دیگــر ،بنــد ب مــاده  54قانــون یادشــده ،عــزل و نصــب متصدیــان پسـتهای سیاســی (موضــوع
مــاده  )71را بــدون الــزام بــه رعایــت مســیر ارتقــای شــغلی (مقــرر در قانــون) از اختیــارات مقامــات
باالتــر بیــان کــرده اســت .پــس عــزل و نصــب و بــه طــور کلــی ،وضعیــت حقوقــی مقامــات سیاســی
مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیســت و ایــن مقامــات صرفـاً از نظــر حقــوق و مزایــا تابــع
1
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند.
مســتثنی کــردن حقــوق و مزایــای مقامــات از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری خــاف فلســفه
وجــودی قانــون جامــع اســتخدامی (قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) و خــاف اقتضائــات عدالــت
اســتخدامی فراگیــر اســت کــه از جملــه شــقوق عدالــت اجتماعــی بــه شــمار مـیرود .بهتــر بــود قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری بــه جــای مســتثنی کــردن دســتگاهها ،روش اســتخدام و بهکارگیــری
افــراد و مقامــات را از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مســتثنی میکــرد ،امــا حقــوق و
مزایــای افــراد و مقامــات را بــدون اســتثنا در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تعییــن میکــرد تــا از
عدالــت اســتخدامی و بــه تبــع آن ،عدالــت اجتماعــی عــدول نشــود.
ج) مشاغل مستثنیشده
مشاغل مستثنیشده از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار عبارتند از:
 .1اعضای هیئت علمی
در مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،اعضــای هیئــت علمــی از ایــن قانــون مســتثنی
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،بــه موجــب بنــد «ب» مــاده  20قانــون برنامــه پنجم توســعه (منقضیشــده)
کــه در مــاده یکــم «قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه کشــور» کــه قانــون الزماالجراســت،
تکــرار شــده ،دانشــگاهها از شــمول قوانیــن عمومــی از جملــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری

 .1امامی و استوار سنگری ،پیشین ،صص 222ـ.223
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مســتثنی شــده اســت و بــه دلیــل اطــاق ،ایــن حکــم ،همــه دانشــگاههای دولتــی 1،آزاد 2و غیــر
انتفاعــی را دربرمیگیــرد.
بــر ایــن اســاس ،روش اســتخدام ،حقــوق و مزایــا و بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی و اعضــای
غیــر هیئــت علمــی دانشــگاهها بــه ترتیــب ،مشــمول آییننام ـه اســتخدام هیئــت علمــی و آییننامــه
اســتخدام اعضــای غیــر هیئــت علمــی و دیگــر مقــررات وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری میشــود
کــه بــه تصویــب هیئــت امنــای هــر دانشــگاه میرســد .شــیوه مدیریــت دانشــگاهها و اســتقالل
عملکــردی آنهــا و نیــز جــذب (اســتخدام) ،حقــوق و مزایــا و بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی از
جملــه اقتضائــات رشــد و توســعه علمــی اســت.
 .2قضات
علــت مســتثنی شــدن قضــات از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،تأمیــن بهتــر اســتقالل
آنهاســت و قانــون شــرایط انتخــاب قضــات دادگســتری (مصــوب  1361/12/14مجلــس شــورای
اســامی) ،آییننامــه اجرایــی قانــون گزینــش و اســتخدام قضــات (مصــوب  )1379/1/31و قانــون
نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت (مصــوب  1370/6/13مجلــس شــورای اســامی) بــر آنهــا
حاکــم اســت .اگــر بنــا باشــد حقــوق و مزایــای قانونــی قضــات تابــع قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت
کارکنــان دولــت ،مصــوب ( 1370موضــوع تبصــره  1مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری)
 .1هــر گونــه اصــاح ســاختار و مقــررات مالــی ،اداری ،معامالتــی ،اســتخدامی و تشــکیالتی دانشــگاهها و فرهنگســتانهای
تخصصــی در صالحیــت هیئــت امنــای دانشگاههاســت (رأی وحــدت رویــه شــماره  9010090905800012مــورخ
 1399/12/12هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری) و وزارت علــوم بــدون دریافــت مصوبــه هیئــت امنــا اجــازه اصــاح
آییننامــه اســتخدامی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاهها را نــدارد (رأی وحــدت رویــه شــماره 9210090905800231
مــورخ  1392/04/10هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری).
 .2رأی وحدت رویه شماره  9909970905811819مورخ  1399/11/21هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
الف) «بند (ح) ماده  12اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب  1389/1/28یکی از وظایف و اختیارات هیئت امنای
دانشگاه آزاد اسالمی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیئت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعـالم کرده و بند  6سـومین
صـورتجلسـه کمیسیون دایمی هیئت امنـای دانشگاه ،مصوب آذر  ،1392اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
را صرفاً تابع آییننامههای خاص اداری استخدامی مصوب هیئت امنا اعالم کرده است .طبق ماده  188قانون کار نیز مقرر شده
است که اشخاص مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی ،مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود .بنا بر این ،اعضای هیئت
علمی و کارکنان اداری دانشگاه آزاد از شمول مقررات قانون کار خارجند و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره
155ـ 1393/2/29نیز مؤید این امر است.
ب) با توجه به ماده  5اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی ،اصالحی  ،1389/8/11دانشگاه ،مؤسسهای غیر خصوصی و غیر دولتی
است و با این وصف ،از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  103آن خارج میباشد».
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باشــد ،پیــروی حقــوق و مزایــای آنهــا از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای حفــظ جامعیــت این
قانــون و پاسداشــت فلســفه وجــودی وضــع آن ،بهتــر و مناســبتر و موافــق عدالــت بــود.
 .3نیروهای مسلح
شــیوه و شــرایط جــذب و اســتخدام ،شــرایط شــغلی نیروهــای مســلح (مشــاغل نظامــی) بــه صــورت
موجــه ،ایــن نیروهــا را از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مســتثنی میســازد ،امــا حقــوق و مزایــا
و تأمیــن اجتماعــی ایــن نیروهــا میتوانــد تابــع احــکام قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری باشــد .ایــن
امــر در تبصــره ســه مــاده  117آن قانــون هــم پیشبینــی شــده اســت.
 .4مشاغل سیاسی
بــر اســاس تبصــره  5مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،کارمنــدان سیاســی و کارمندان
شــاغل در پس ـتهای سیاســی وزارت امــور خارجــه مشــمول مقــررات تشــکیالتی ،اســتخدامی ،مالــی
و انضباطــی وزارت امــور خارجــه (مصــوب  )1352هســتند و کارمنــدان غیــر سیاســی شــاغل در
پســتهای پشــتیبانی از ایــن قانــون پیــروی میکننــد.
د) ایثارگران
ایثارگــران از جملــه اقشــاری هســتند کــه بــه دلیــل ایثارگــری و از جــان گذشــتگی و وضعیــت
جســمی و روحــی ناشــی از جانبــازی خــود ،نیازمنــد و ســزاوار حمایتهــای شایســته و ویــژه هســتند
کــه در قالبهــای اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی عــام امکانپذیــر نیســت .در ایــن راســتا ،قانــون
جامــع خدماترســانی بــه ایثارگــران (مصــوب  1391/10/2مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام)،
حمایتهــای اســتخدامی ،تأمیــن اجتماعــی و رفاهــی منصفانـهای را بــرای ایــن قشــر فــداکار و ایثارگــر
مقــرر کــرده اســت کــه در راســتای تبصــره  3مــاده  42قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه تصویــب
رســید .ایــن تبصــره مقــرر مــیدارد« :اســتخدام ایثارگــران و خانوادههــای آنــان بــر اســاس قوانیــن
مصــوب مربــوط بــه خــود خواهــد بــود».
هـ) مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
بــر اســاس بنــد الــف مــاده  ۶۵قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه کشــور (مصــوب
 ،)۱۳۹۵/۱۱/۱۰ســازمانهای مناطــق آزاد منحصــراً بــر اســاس قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری
1
ـ صنعتــی و اصالحــات بعــدی آن و قانــون كار اداره میشــوند .هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
 .1دادنامــه شــماره  9909970905811028مــورخ  ۱۳۹۹ /۹/12و دادنامــه شــماره  140009970906010833مــورخ
 1400/06/23هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری.
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مقــرر کــرده اســت« :بــا توجــه بــه فلســفه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری و جــذب ســرمایه و نیــروی
انســانی و نظــر بــه اینکــه مناطــق مذکــور از شــمول حاکمیــت قوانیــن ســرزمینی خــارج بــوده و تابــع
مقــررات خــاص اشــتغال میباشــند و مطابــق مــاده  ۱۲قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی ،مصــوب  ،۱۳۷۲اختیــار وضــع مقــررات مربــوط بــه اشــتغال نیــروی انســانی ،بیمــه و تأمیــن
اجتماعــی بــه موجــب آییننامههــای مصــوب هیئــت وزیــران خواهــد بــود و هیئــت وزیــران مطابــق
اختیــار قانونــی ،مصوبــه مــورد شــکایت را تصویــب کــرده اســت ،بنــا بــر ایــن ،مــاده  ۱۱و بنــد «ث»
مــاده  ۱۲۴قانــون اســتخدام کشــوری و بنــد «د» مــاده  ۱۲۰قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و
نیــز مــاده  ۵آییننامــه اجرایــی تبصــره  ۲مــاده  ۲۱و مــاده  ۱۲۱قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
(مصــوب  ۱۳۸۸ /۱۰/۱۳هیئــت وزیــران) ،مأموریــت را حالــت اســتخدامی بیــان کــرده کــه مســتخدم
بــه طــور موقــت ،مأمــور بــه انجــام وظیفــه خاصــی گردیــده و مأموریــت کارمنــدان مشــمول قانــون بــه
دســتگاههای دیگــر مشــمول قانــون بــا حفــظ پســت ســازمانی در دســتگاه متبــوع و پرداخــت حقــوق
و فوقالعــاده از دســتگاه متبــوع مجــاز دانســته شــده اســت و در قوانیــن و مقــررات ،هیــچ گونــه
اختیــاری راجــع بــه تغییــر قانــون مشــمول مســتخدم مأمــور در دســتگاه دیگــر از جملــه در خصــوص
حقــوق و مزایــا مــورد تصریــح قــرار نگرفتــه کــه در مــوارد ســکوت قانــون ،اصــل بــر عــدم اختیــار
اســت و مطابــق مــاده  ۱۸۸قانــون کار ،اشــخاص مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری یــا ســایر قوانیــن و
مقــررات خــاص اســتخدامی مشــمول مقــررات قانــون کار نیســتند .بنــا بــر مراتــب بنــد  ۳مصوبــه مــورد
اعتــراض ،مغایــر قانــون بــه شــرح فوقالذکــر اســت و مســتند بــه بنــد  ۱مــاده  ۱۲و مــاده  ۸۸قانــون
تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال  ۱۳۹۲ابطــال میشــود».
البتــه «نظــر بــه اینکــه در مــوارد اجمــال و ابهــام و ســکوت مقــررات منطق ـهای ،قانــون عــام و
ســرزمینی و آمــره بــر موضــوع حاکمیــت دارد و در خصــوص پرداخــت مزایــای انگیزشــی از جملــه
عیــدی و پــاداش ســنوات ،در مقــررات منطقــه ویــژه اقتصــادی پیشبینــی نشــده اســت ،بنــا بــر ایــن،
1
مقــررات قانــون کار در ایــن مــوارد اعمــال خواهــد شــد».
نکتــه قابــل تأمــل در خصــوص شــیوه تنظیــم و کنتــرل امــور حاکمیتــی در مناطــق آزاد تجــاری ـ
صنعتــی و ماهیــت دخالــت دولــت در ایــن مناطــق اســت .بــه عبارتــی ،مناطــق آزاد صنعتــی ـ تجــاری،
بخشــی از ســرزمین کشــور و تابــع حاکمیــت ملــی اســت و نهــاد اعمالکننــده حاکمیــت موضــوع مــاده
 8قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه غیــر قابــل واگــذاری هســتند ،ســازمان یــا ادارات مناطــق
آزاد صنعتــی ـ تجــاری اســت .در ایــن صــورت ،کارکنــان ایــن ســازمان یــا ادارات از کارمنــدان دولــت
خواهنــد بــود کــه یــا تابــع قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری یــا تابــع قوانیــن خــاص حاکــم بــر
بخــش دولتــی هســتند.
 .1رأی وحدت رویه شماره  ۳۶۶مورخ  1397/3/8هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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بــه همیــن دلیــل ،بنــد «الــف» مــاده  65قانــون احــکام دایمــی برنامههــای توســعه بــه عنــوان
آخریــن قانــون در ایــن خصــوص ،ابهــام اساســی دارد کــه ابهــام آن بــه ابهــام در رأی دیــوان هــم دامــن
زده اســت .البتــه خــارج از ســازمان یــا ادارات مناطــق آزاد صنعتــی ـ تجــاری کــه کار حاکمیتــی انجــام
میدهنــد و کارمنــدان آن نیــز کارمنــد دولــت محســوب میشــوند ،فعالیــت اشــخاص حقیقــی و
حقوقــی داخلــی و بینالمللــی و کارگــران آنهــا ،مشــمول مقــررات اســتخدامی عــام و خــاص کشــوری
نیســتند و تابــع مقــررات خــاص بخــش خصوصــی (مقــررات خــاص حاکــم بــر ایــن مناطــق) اســت کــه
در مــوارد ســکوت ،اجمــال و ابهــام ،قانــون عــام کار بــر قضیــه حاکــم خواهــد بــود.
بــه جــز مــوارد یادشــده کــه مشــموالن قوانیــن و مقــررات خــاص اســتخدامی بودنــد و صریحـاً در
قانــون مدیریــت خدمــات مســتثنی شــدهاند (صــرف نظــر از اشــکالهای متعــددی کــه بــر ایــن حکــم
وارد اســت و بیــان شــد) یــا بــه موجــب دو قانــون مصــوب مجلــس (هــر چنــد مســتثنی کــردن مــواردی
از قلمــرو شــمول قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری یــا قانــون کار بــه موجــب قوانیــن متعــدد و
ـدی اســت) وضــع شــدهاند ،در عمــل ،دســتگاههای متعــددی صرفــا بــه
پراکنــده هــم مــورد ایــراد جـ ّ
اســتناد قوانیــن و مقــررات یــا اســاسنامه خــاص خــود ،از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
خــارج شــدهاند .بــه ایــن صــورت ،قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از جامعیــت مــورد انتظــار و از
فلســفه وجــودی خــود دور شــده و مدیریــت امــور عمومــی از اصــول حکمرانــی خــوب کــه قانــون
مدیریــت مبتنــی بــر آن بــود ،منحــرف گشــته اســت.
نظــر بــه اینکــه وضــع قواعــد آمــره در بــاب شــرایط اســتخدام افــراد در واحدهــای دولتــی و
عمومــی از وظایــف و اختیــارات قــوه مقننــه یــا مــأذون از قبــل قانونگــذار اســت و بــا عنایــت
بــه تبصــره مــاده  112قانــون اســتخدام کشــوری مبنــی بــر لــزوم موافقــت ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی کشــور بــا هــر نــوع وضــع و اصــاح و تغییــر تشــکیالت و مقــررات اســتخدامی در مؤسســات
دولتــی غیــر مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری ،بخشنامــه شــماره 31/30351ـ 1374/9/11ســازمان
تأمیــن اجتماعــی کــه متضمــن وضــع قواعــد آمــره در بــاب شــرایط اســتخدام داوطلبــان ورود بــه
خدمــت در آن ســازمان اســت ،مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات معاونــت یادشــده تشــخیص
داده میشــود و مســتنداً بــه قســمت دوم مــاده  25قانــون دیــوان عدالــت اداری ابطــال میگــردد1.
یکــی از نهادهایــی کــه بــر اســاس مــاده  114قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،بــه منظــور ایجــاد
تحــول در نظــام اداری کشــور در ابعــاد ،نقــش و انــدازه دولــت ،ســاختار تشــکیالتی و نظامهــای
اســتخدامی،مدیریــت منابــع انســانی ،روشهــای انجــام کار و فنــاوری اداری و ارتقــا و حفــظ کرامــت
مــردم و نیــل بــه نظــام اداری و مدیریتــی کارآ ،بهــرهور و ارزشافــزا ،پاســخگو ،شــفاف و عــاری از
فســاد و تبعیــض ،اثربخــش ،نتیجهگــرا و مردمســاالر اســت ،شــورای عالــی اداری اســت کــه دارای
صالحیــت مقرراتگــذاری اســت و «اعطــای صالحیــت تصویــب دســتورالعمل بــه شــورای عالــی اداری...
 .1دادنامه شماره  85/224مورخ  1385/04/18هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

260

فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال چهارم  /شمـــاره یازدهم  /تابستان 1401

صرفــاً مربــوط بــه تصویــب دســتورالعمل واحــد نمیباشــد و شــورای مذکــور ،صالــح بــه تصویــب
1
دســتورالعملهای متعــدد مطابــق بــا شــرایط و اختیــارات متفــاوت مشــمولین میباشــد».
البتــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای دســتگاههای اجرایــی (مشــمول و غیــر مشــمول)
احــکام تشــکیالتی (مــواد  34 ،33،31 ،29و  ،)35الــزام بــه ارائــه کلیــه اطالعــات ،اســناد و مــدارک
مربــوط بــه ســازمان برنامــه و بودجــه (مــاده  )118و هماهنگــی در تعییــن حقــوق و مزایــای کارمنــدان
دســتگاههای اجرایــی از طریــق کســب موافقــت شــورای حقــوق و دســتمزد (مــاده  ،)74ایجــاد
تحــول در نظــام اداری از طریــق شــورای عالــی اداری (مــاده  ،)114تنظیــم و ارائــه بودجــه دســتگاههای
اجرایــی در صــورت رعایــت مفــاد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،بــه ویــژه مــاده  16ایــن قانــون
مبنــی بــر اســتقرار نظــام کنتــرل نتیجــه و محصــول و کنتــرل مراحــل انجــام کار (تبصــره  2مــاده ،)16
نظــارت دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی کل کشــور بــر اجــرای احــکام و مفــاد مقــررات قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوریدر دســتگاههای اجرایــی (تبصــره  3مــاده  ،)24تعییــن مجمــوع مجوزهــای
اســتخدام دســتگاههای اجرایــی بــا رعایــت فصــل دوم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوریدر قوانیــن
برنامههــای پنجســاله و تصویــب ســهم هــر یــک از وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی توســط هیئــت
وزیــران بــا پیشــنهاد ســازمان اداری و اســتخدامی و ممنوعیــت هــر گونــه بهکارگیــری نیــرو خــارج از
ایــن مجوزهــا (مــاده  51قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری) را مقــرر داشــته اســت 2.بــه جــز شــورای
توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی ،مقــام و مرجــع دیگــری صالحیــت اظهــار نظــر و پاسـخگویی بــه
اســتعالمها و ابهامهــای اداری و اســتخدامی دســتگاههای اجرایــی را در مــورد اجــرای مفــاد قانــون
3
مدیریــت خدمــات کشــوری نــدارد.
پرسشــی کــه ایــن جــا مطــرح میشــود ،ایــن اســت کــه یکــی از مهمتریــن دالیــل تصویــب قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری ،ایجــاد عدالــت در پرداختهــا و جلوگیــری از اعمــال و اجــرای قوانیــن
متعــدد و پراکنــده اســتخدامی در دســتگاههای اجرایــی بــود .آیــا بــه راســتی الزم بــود کــه ایــن قانــون،
ایــن همــه اســتثنا داشــته باشــد؟
بــرای مســتثنی کــردن دســتگاهها و مشــاغل همیشــه میتــوان بــه راحتــی بهانههــای سیاســی ،فنــی
و قضایــی پیــدا کــرد .تنــوع و تعــدد قوانیــن اســتخدامی ،موضــوع را پیچیــده میکنــد و بــر تبعیــض و
نابرابــری وضــع اســتخدامی مســتخدمان میافزایــد .وضــع و تصویــب قانــون جامــع اســتخدامی بــرای همــه
مســتخدمان کشــور دشــوار نیســت و در چارچــوب همــان قانــون جامــع میتــوان ویژگیهــای فنــی،
4
ی آنــان را نیــز در نظــر گرفت.
سیاســی و کاری برخــی مســتخدمان بــه ویــژه حقــوق و مزایــا و اســتقالل کار 
 .1دادنامه شماره  140009970906011190مورخ  1400/10/01هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری.
 .2نــک :عباســی ،بیــژن ،حقــوق اداری ،تهــران :دادگســتر ،چــاپ اول ،1381 ،ص 200؛ طباطبایــی مؤتمنــی ،پیشــین،
صــص 176ـ177؛ موســیزاده ،پیشــین ،صــص 386ـ.388
 .3دادنامه شماره  1171مورخ  1396/11/17هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
 .4موسیزاده ،پیشین ،ص .384
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قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

بند دوم ـ استثنائات مختص قانون مدیریت خدمات کشوری

بــر اســاس تبصــره  4مــاده  ،117کارمندانــی کــه بــا رعایــت مــاده  124مطابــق قانــون کار جمهوری
اســامی ایــران در دســتگاههای اجرایــی اشــتغال دارنــد ،از شــمول ایــن قانــون مســتثنی هســتند.
مــاده  124مقــرر کــرده اســت« :بهکارگیــری نیــروی انســانی در برخــی از مشــاغل کــه ســازمان اعــام
مــیدارد ،در ســقف پســتهای ســازمانی مصــوب و مجوزهــای اســتخدامیبــر اســاس قانــون کار
امکانپذیــر میباشــد».
بــه کار بــردن واژه «کارمنــد» بــرای افــراد شــاغل در دســتگاههای اجرایــی کــه مشــمول قانــون
کارنــد ،نادرســت اســت؛ چــون «کارمنــد» ،عنوانــی اســت بــرای شــاغالن دســتگاههای اجرایــی
مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات .بهتــر بــود قانونگــذار ،افــراد یــا نیــروی انســانی را جایگزیــن
«کارمنــد» در تبصــره  4مــاده  117و تبصــره مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری میکــرد.

بند سوم ـ استثنائات مختص قانون کار

بــه موجــب مــاده  188قانــون کار ،اشــخاص مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری و نیــز کارگــران
کارگاههــای خانوادگــی کــه انجــام کار آنهــا منحصــراً توســط صاحــبکار و همســر و خویشــاوندان
نســبی درجــه یــک از طبقــه اول وی انجــام میشــود ،مشــمول مقــررات ایــن قانــون نخواهنــد بــود.
الف) مشموالن قانون استخدام کشوری
قانــون الزماالجــرای اســتخدام کشــوری در حــال حاضــر ،قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
(مصــوب  )1386اســت کــه بــه موجــب مــاده  126آن قانــون ،جایگزیــن مــواد مغایــر قانــون
اســتخدام کشــوری شــده اســت .مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مقــرر م ـیدارد کــه
«کلیــه دســتگاههای اجرایــی بــه اســتثنای ...مشــمول مقــررات ایــن قانــون میشــوند» کــه تفصیــل
ایــن موضــوع بیــان شــد.
ب) کارگران کارگاههای خانوادگی
بر اساس ماده  188قانون کار ،کارگاه خانوادگی ،کارگاهی است که:
 .1کارگــران آن دارای رابطــه خویشــاوندی نزدیــک (پــدرـ فرزنــدی یــا مــادرـ فرزنــدی) یــا رابطــه
همســری باشــند؛
 .2کار را صاحبکار (پدر یا مادر) همراه با همسر و فرزندان انجام دهند؛
 .3فرد دیگری غیر از اعضای خانواده حضور ندارد.
از نظــر شــیوه قانوننویســی بهتــر بــود عبــارت «صاح ـبکار و همســر و فرزنــدان» ذکــر میشــد.
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آنچــه از شــمول قانــون مســتثنی شــده ،کارگاههــای خانوادگــی اســت ،نــه کارگــران آن و عبــارت
«کارگــران کارگاههــای خانوادگــی» صحیــح نیســت؛ زیــرا رابطــه کارگــری و کارفرمایــی در چنیــن
کارگاههایــی وجــود نــدارد 1.اگــر شــخص دیگــری در کارگاه خانوادگــی کار کنــد ،کارگاه از وضعیــت
خانوادگــی خــارج میشــود .همچنیــن کارگاه وقتــی خانوادگــی محســوب میشــود کــه کارفرمــا،
شــخص حقیقــی باشــد ،نــه شــخص حقوقــی.
مهمتریــن دالیــل خــروج کارگــران کارگاههــای خانوادگــی از شــمول موازیــن کار عبــارت اســت
از رعایــت حریــم و حرمــت خانــواده و پراکندگــی و دور از دســترس بــودن ایــن کارگاههــا 2.البتــه
کارگاههــای خانوادگــی از همــه مقــررات قانــون کار مســتثنی نشــدهاند .تبصــره مــاده  ،85ایــن
کارگاههــا را مشــمول مقــررات فصــل چهــارم قانــون کار (حفاظــت فنــی و بهداشــت کار) دانســته و
مقــرر داشــته اســت کــه کارگاههــای خانوادگــی مکلفنــد اصــول فنــی و بهداشــت کار را رعایــت کننــد.
بازرســان کار و کارشناســان بهداشــت کار در حــدود وظایــف خویــش حــق دارنــد بــدون اطــاع قبلــی
در هــر موقــع از شــبانهروز بــه مؤسســات مشــمول مــاده  ۸۵ایــن قانــون وارد شــوند و بازرســی کننــد.
بــا ایــن حــال ،بــه دلیــل مالحظــات حریــم خانــواده ،ورود بازرســان کار بــه کارگاههــای خانوادگــی بــه
اجــازه کتبــی دادســتان محــل نیــاز دارد( .مــاده  98و تبصــره آن)
ج) کارگران کشاورزی
ً
فعالیتهــای خــاص موضــوع مــاده  189قانــون کار کــه عمدتــا کشــاورزی و دامداری اســت ،بــا
پیشــنهاد شــورای عالــی کار و تصویــب هیئــت وزیــران میتوانــد از شــمول قســمتی از قانــون کار معــاف
شــود .در گذشــته ،فعالیتهــای موضــوع ایــن مــاده تابــع قانــون کار کشــاورزی (مصــوب  )1353بودنــد
کــه هــر چنــد مزایــای کمتــری را نســبت بــه قانــون کار مقــرر میداشــت ،بــه هــر حــال ،وضعیــت
آنهــا روشــن بــود .اکنــون کــه قانــون کار کشــاورزی ملغــی شــده اســت ،هــر گاه کارگــر کشــاورزی از
شــمول بخشهایــی از قانــون کار مســتثنی شــود ،چــه قانونــی از او حمایــت خواهــد کــرد؟
در ایــن خصــوص ،الزم اســت شــورای عالــی کار و هیئــت وزیــران در مقــام تعییــن معافیــت
فعالیتهــای موضــوع مــاده  189از شــمول قســمتی از قانــون کار ،حقــوق کارگــران را در کنــار
سیاســتهای توســعه بخــش کشــاورزی و حمایــت از فعالیتهــای کشــاورزی در نظــر بگیرنــد و
حقــوق افــراد را فــدای مصلحتــی دیگــر نســازند.
د) موضوعات مشمول ماده  190قانون کار
بــه موجــب مــاده  190قانــون کار ،مــدت کار ،تعطیــات و مرخصیهــا ،مــزد یــا حقــوق صیــادان،
 .1عراقی ،پیشین ،صص 155ـ.157
 .2رفیعی ،پیشین ،ص .1275
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کارکنــان حمــل و نقــل (هوایــی ،زمینــی و دریایــی) ،خدمــه و مســتخدمان منــازل ،معلــوالن و نیــز
کارگرانــی کــه طــرز کارشــان بــه صورتــی اســت کــه تمــام یــا قســمتی از مــزد و درآمــد آنهــا بــه
وســیله مشــتریان یــا مراجعــان تأمیــن میشــود و همچنیــن کارگرانــی کــه کار آنهــا نوعــاً در
ســاعتهای متنــاوب انجــام میگیــرد ،در آییننامههایــی تعییــن میشــود کــه شــورای عالــی کار
تدویــن میکنــد و بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد .در مــوارد ســکوت ،مــواد ایــن قانــون حاکــم
اســت.
در خصــوص یکــی از مشــموالن مــاده  ،190آییننامــه چگونگــی مــدت کار ،تعطیــات و
مرخصیهــا ،مــزد و حقــوق کارگرانــی کــه طــرز کارشــان بــه صورتــی اســت کــه تمــام یــا قســمتی از
مــزد آنهــا بــه وســیله مشــتریان یــا مراجعــان تأمیــن میشــود ،در شــورای عالــی کار تدویــن شــد و در
تاریــخ  1372/4/13بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید .در خصــوص معلــوالن ،قانــون جامــع حمایــت
از حقــوق معلــوالن در ســال  1383مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــده و در جهــت حمایــت از
معلــوالن ،مقرراتــی را مقــرر کــرده اســت .در خصــوص مــدت کار ،تعطیــات ،مرخصیهــا ،مزایــا و
حقــوق معلــوالن شــاغل ،مقرراتــی در ایــن قانــون پیشبینــی نشــده اســت و تصویــب آییننامــه
اختصاصــی بــرای معلــوالن در ایــن خصــوص ضــرورت دارد .در خصــوص بقیــه مشــموالن ایــن مــاده،
بــه تجویــز تبصــره مــاده  199قانــون کار ،آییننامــه  1349شــورای عالــی کار کــه در ارتبــاط بــا
تبصــره  2مــاده  6قانــون کار ســال  1337تصویــب شــده بــود ،همچنــان الزماالجراســت .در ایــن
آییننامــه ،خدمــه و مســتخدمان منــازل و معلــوالن ذکــر نشــده اســت 1.تــا تصویــب آییننامــه خــاص،
ایــن دو گــروه مشــمول قانــون کار هســتند.
هـ) کارگاههای کوچک
بــه موجــب مــاده  191قانــون کار ،کارگاههــای کوچــک کمتــر از ده نفــر را میتــوان بــر حســب
مصلحــت بــه طــور موقــت از شــمول بعضــی از مقــررات ایــن قانــون مســتثنی کــرد .تشــخیص مصلحــت
و مــوارد اســتثنا بــه موجــب آییننامـهای خواهــد بــود کــه بــا پیشــنهاد شــورای عالــی کار بــه تصویــب
هیئــت وزیــران خواهــد رســید.
بــر همیــن مبنــا و بــه پیشــنهاد شــورای عالــی کار ،مــوارد معافیــت کارگاههای کوچــک از شــمول برخی
از مــواد قانــون کار بــه موجــب تصویبنامــه شــماره /56392ت 27929ـ 1381/11/7بــه تأییــد هیئــت
وزیــران رســید .مــوارد استثناشــده دو گونــه اســت :گونــه اول ،مــوادی از قانــون کار که نســبت بــه کارگاههای
کوچــک مســتنثی شــده اســت و جایگزیــن دارنــد .گونــه دوم ،مــواردی اســت کــه بــه کلــی حــذف شــدهاند
و جایگزیــن ندارنــد .البتــه برخــی از مــواردی کــه در نــوع اول اســتثناهایی ذکــر شــده ،توســط هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت بــه موجــب دادنامــه شــماره 250ـ248ـ 1386/4/17ابطــال شــده اســت.
 .1عراقی ،پیشین ،ص .164
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مصلحــت مــورد نظــر قانونگــذار در مــاده  ،191حمایــت از اشــتغالزایی بــوده ،امــا ایــن
مصلحتســنجی درســت و واقعبینانــه نیســت؛ چــون کارگاههــای متوســط بــرای مســتثنی شــدن از
قانــون کار ممکــن اســت تعدیــل نیــرو داشــته باشــند یــا برخــی کارگاههــا بــرای اســتفاده از مزایــای
مــاده  ،191از بهکارگیــری و اســتخدام کارگــر بیشتــر از ده نفــر خــودداری کننــد .ایــن سیاســت
کارآمــد نیســت و بهتــر اســت از راهکارهــای دیگــری چــون پرداخــت حــق بیمــه کارگــران کارگاههــای
جدیــد توســط دولــت تــا مــدت معیــن ،معافیتهــای مالیاتــی یــا اعطــای وام بــا قائــل شــدن شــرطهای
خــاص بــرای کارگــران کارگاههــا و دیگــر سیاس ـتهای کارآمــد اســتفاده کــرد.

گفتار ســوم ـ نســبت قانــون کار و قانــون مدیریت خدمات کشــوری
از منظــر قلمرو شــمول
صــرف اشــتغال بــه کار فــرد در یــک مؤسســه دولتــی موجــب خــروج وی از شــمول قانــون کار
نیســت ،بلکــه مــاک آن اســت کــه مقــررات خــاص اســتخدامی آن دســتگاه از نظــر نــوع قــرارداد
و اشــتغال پســت مصــوب ســازمانی ،دریافتیهــا و احــکام حقوقــی و از ایــن قبیــل امــور در مــورد
وی رعایــت شــده باشــد 1.چــون تشــخیص مصــداق کارمنــد و کارگــر از یکدیگــر در بخــش عمومــی
و تعییــن مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی آنــان ،در برخــی مــوارد خالــی
از اشــکال نیســت ،در نتیجــه ،بررســی ضوابــط تمییــز ایــن دو طبقــه از کارکنــان دولــت بیفایــده
نخواهــد بــود .بــا توجــه بــه حاکمیــت قانــون در تنظیــم روابــط حقوقــی اشــخاص ،احــراز شــمول یافتــن
یــا نیافتــن موازیــن قانــون کار در روابــط اســتخدامی افــراد نیــزبایــد بــر اســاس معیارهــا و ضوابــط
2
قانونــی صــورت پذیــرد.
بــا توجــه بــه مــاده  2قانــون کار (درخواســت کارفرمــا) و مــاده  7قانــون مدیریــت خدمــات (پذیرش
خدمــت کارمنــد در دســتگاه اجرایــی) ،مهمتریــن تفــاوت بیــن کارگــر و کارمنــد ،تفــاوت در نقــش و
تأثیــر کارفرمــا و دولــت اســت 3.بــه عبارتــی ،اســتخدام کارگــر بــه وســیله کارفرمــا یــک عمــل حقوقــی
دوجانبــه مبتنــی بــر ایجــاب کارفرمــا و قبــول کارگــر اســت ،ولــی پذیــرش کارمنــد بــه خدمــت دولــت،
عملــی یکســویه یــا ایقــاع اداری اســت 4.روابــط بیــن کارگــر و کارفرمــا (حتــی اگــر کارفرمــا ،دولــت
باشــد) ،ماهیتــی دوگانــه دارد .از یــک ســو ،بــه دلیــل نقــش قانونگــذار در تعییــن بســیاری از شــرایط
 .1رفیعی ،پیشین ،ص .1371
 .2همان ،ص .1273
 .3رنجبری ،پیشین ،ص .55
 .4ابوالحمد ،عبدالحمید ،حقوق اداری ایران ،تهران :توس ،1370 ،ج  ،3ص .64
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کار دارای ماهیتــی قانونــی و از ســوی دیگــر ،بــه علــت مبنــا بــودن قــرارداد دوطرفــه در تنظیــم روابــط
1
کار ،دارای ماهیتــی قــراردادی اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه اســتخدام دولتــی و رابطــه بیــن کارمنــد و دولــت ،وضعیــت خــاص قانونــی
اســت کــه شــرایط ،احــکام و آثــار آن را قانونگــذار مشــخص میکنــد و اراده اشــخاص در تعییــن
و تغییــر آنهــا اثــر نــدارد 2و کارمنــد در شــکلگیری ،تکامــل ،تغییــر و پایــان ایــن رابطــه و شــرایط
آن ،نقشــی بیــش از اعــام رضایــت در آغــاز کار نــدارد .اگــر رابطــه بیــن کارمنــد و دولــت مبتنــی بــر
قــرارداد باشــد (آن گونــه کــه مــاده  7قانــون مدیریــت خدمــات تصریــح کــرده اســت) ،قــرارداد یادشــده
از نظــر ماهــوی از نــوع قراردادهــای کار نیســت.
بــر ایــن اســاس ،اگــر مســتخدم بــر مبنــای یــک رابطــه قانونــی بــه اســتخدام دولــت درآمــده باشــد،
کارمنــد و اگــر بــر اســاس یــک قــرارداد کار اســتخدام شــده باشــد ،کارگــر تلقــی میشــود .بــه عــاوه،
کارمنــدان دولــت یــا در اعمــال حاکمیــت دولــت مشــارکت دارنــد یــا تصدیگــری امــوری را بــر عهــده
دارنــد کــه بــرای تأمیــن منافــع عمومــی جامعــه ضــرورت دارد .در حالــی کــه کارگــران در بخشهایــی کار
میکننــد کــه در تصمیمگیریهــای اداری مشــارکتی ندارنــد و کارهــای یــدی و فیزیکــی را بــر عهــده
دارنــد کــه بیشتــر بــه نیــروی بدنــی و مهــارت بســتگی دارد تــا قــدرت خالقیــت و تصمیمگیــری.
البتــه مالکهــای یادشــده ،مالکهــای نظــری هســتند و احتمــال دارد کــه در همــه مــوارد ،بــا واقعیــت
3
انطبــاق کامــل نداشــته باشــد .بنــا بــر ایــن ،بــه معیارهــای قانونــی نیــز بایــد توجــه کــرد.
بــر اســاس مــاده  45قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،اســتخدام در دســتگاههای اجرایــی بــه دو
روش رســمی و پیمانــی انجــام میپذیــرد و مطابــق بــا مــاده  52ایــن قانــون ،هــر نــوع بهکارگیــری
افــراد در دســتگاههای اجرایــی بــه جــز حــاالت منــدرج در مــاده  45و تبصــره مــاده  32ممنــوع شــده
اســت .تبصــره مــاده  32ناظــر بــر بهکارگیــری افــراد بــه صــورت ســاعتی یــا کار معیــن طبــق شــرایط
خاصــی اســت .همچنیــن بــه موجــب مــاده  24آن قانــون ،بهکارگیــری نیــروی انســانی در برخــی از
مشــاغل کــه ســازمان اعــام م ـیدارد ،در ســقف پس ـتهای ســازمانی مصــوب و مجوزهــای اســتخدامی
بــر اســاس قانــون کار امکانپذیــر اســت .حکــم مــاده  124مبنــی بــر اعــام مشــاغل کارگــری توســط
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور شــبیه حکــم تبصــره مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری اســت.
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی هــر چنــد بــه اســتناد مــاده  124قانــون مدیریــت ،مشــاغل کارگــری
را اعــام نکــرد ،امــا در اجــرای تکلیــف تبصــره مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری ،در بخشنامــه شــماره
9/1301ـ 1364/6/6و ملحقــات بعــدی 32 ،عنــوان شــغلی را بــه عنــوان مشــاغل کارگــری معرفــی کــرد.
چــون بــا عنایــت بــه مــاده  127قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،همــه قوانیــن و مقــررات
 .1رنجبری ،پیشین ،ص .56
 .2امامی و استوار سنگری ،ص .218
 .3همان ،صص 56ـ.57
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عــام و خــاص مغایــر بــا ایــن قانــون ملغــی شــدند ،ایــن ابهــام وجــود داشــت کــه آیــا تبصــره مــاده 4
قانــون اســتخدام کشــوری و بخشنامــه مــورد اشــاره نیــز لغــو شــدهاند؟ در جــواب بایــد گفــت هــر
چنــد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،قانــون اســتخدام کشــوری را لغــو کــرده ،ایــن قانــون ،قانــون
اســتخدام کشــوری را در مــوارد مغایــر نســخ کــرده اســت .در آن مــواردی کــه هــر دو قانــون حکمــی
دارنــد ،قانــون ســابق نســخ شــده و قانــون جدیــد حاکــم اســت ،امــا در مــواردی کــه قانــون جدیــد
ســاکت اســت ،بــه قانــون ســابق میتــوان مراجعــه کــرد .در ضمــن ،هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری در رأی خــود بــه شــماره دادنامــه 594ـ 1389/12/9بــه صــورت تلویحــی بــه لغــو نشــدن تبصــره
1
مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری و بخشنامــه صادرشــده در ایــن زمینــه اشــاره کــرده اســت.
قــدر متیقــن ایــن اســت کــه حکــم مــاده  124قانــون مدیریــت و تبصــره مــاده  2قانــون اســتخدام
کشــوری مشــابه و یکســان بــوده و بخشنامــه موصــوف در اجــرای حکــم واحــد صــادر شــده اســت.
امــور عمومــی تعطیلبــردار نیســت و صــادر نشــدن بخشنامــه جدیــد توســط ســازمان بــه اســتناد
مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نمیتوانــد انجــام امــر عمومــی (تعییــن وضعیــت حقوقــی
و اســتخدامی کارگــران موضــوع ایــن مــاده و آثــار حقوقــی مترتــب بــر آن از جملــه نهادهــای صالــح
رســیدگی بــه شــکایات شــغلی ایــن افــراد) را معلــق یــا تعطیــل کنــد .پــس بخشنامــه موصــوف بــه
طــور قاطــع معتبــر و الزماالجراســت.
یکــی از ایرادهــای ایــن شــیوه تفکیــک کارگــران شــاغل در دســتگاههای اجرایــی از کارمنــدان
ایــن اســت کــه تشــخیص مشــاغل کارگــری را بــه خــود ســازمانها و وزارتخانههــا محــول نکــرده
اســت تــا آنهــا بتواننــد مقتضیــات ســازمان و وزارتخانــه یــا مؤسســه خــود را در تفکیــک مشــاغل در
نظــر بگیرنــد؛ چــون ممکــن اســت یــک شــغل واحــد ،در یــک وزارتخانــه یــا مؤسســه جــزو مشــاغل
2
کارگــری شــناخته شــود ،ولــی در جــای دیگــر ،شــاغل بــه آن ،کارمنــد رســمی بــه حســاب آیــد.
قانونگــذار حداقــل میتوانســت تشــخیص و پیشــنهاد فهرســت ایــن مشــاغل بــه وزارتخانههــا و
مؤسســات دولتــی و عمومــی و تأییــد آن را در صالحیــت ســازمان قــرار دهــد.
در مــواردی کــه شــمول مقــررات اســتخدامی (خــواه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و خــواه مقررات
اســتخدامی خــاص) نســبت بــه فــردی مسـلّم باشــد ،در شــمول یافتــن مقــررات کاری بــر او تردیــد وجــود
نــدارد؛ زیــرا بــا توجــه بــه اینکــه مقــررات اســتخدامی نوعـاً ســابقه بیشتــری دارنــد و نســبت به مشــموالن
3
خــود حمایــت بیشتــری را منظــور میکننــد ،نســبت بــه قانــون کار اولویــت دارنــد.
اگــر در قوانیــن و مقــررات خــاص اســتخدام عمومــی و دولتــی ،خــأ یــا ابهــام وجــود داشــته باشــد،
بــه حکــم اصــل ،احــکام و مقــررات قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه عنــوان قانــون جامــع حاکــم
 .1رستمی و اصغری ،پیشین ،صص 29ـ.30
 .2رنجبری ،پیشین ،ص .58
 .3عراقی ،پیشین ،صص 151ـ.152
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قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت

خدمات کشوری و قانون کار :چالشها و راهکارها

بــر اســتخدام بخــش عمومــی و دولتــی حاکــم خواهــد بــود .اگــر نــه در قوانیــن اســتخدامی خــاص و نــه
در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نســبت بــه افــرادی کــه در دســتگاههای اجرایــی بــه کار گرفتــه
شــدهاند ،حکمــی وجــود نداشــته باشــد ،مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود.
اگــر بیــن حاکمیــت و شــمول قانــون کار و قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نســبت بــه فــردی که
در دســتگاههای اجرایــی مشــغول بــه کار اســت ،بــه دلیــل تصریــح نداشــتن قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،تردیــد حاصــل شــود ،بــا توجــه بــه اطــاق و عمــوم مــاده  188قانــون کار بــه نظــر میرســد
شــمول ایــن قانــون نســبت بــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اعــم اســت و بایــد بــه شــمول قانــون
1
کار بــر فــرد یادشــده قائــل باشــیم.

 .1رفیعی ،حقوق کار ،ص .98
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نتیجهگیری
 .1در نظــام حقوقــی ایــران ،دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار بــه ترتیــب بــر
حــوزه عمومــی و دولتــی و حــوزه روابــط خصوصــی (کارگــری و کارفرمایــی) کار حاکــم هســتند کــه
اصــل بــر حاکمیــت هــر کــدام از ایــن قوانیــن بــر قلمــرو خــود اســت.
 .2اســتثنائات دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار در ایــن مقالــه بــه ســه دســته
اســتثنائات مشــترک هــر دو قانــون (موضــوع مــاده  117قانــون مدیریــت خدمات کشــوری) ،اســتثنائات
خــاص قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری (موضــوع مــاده  124قانــون یادشــده) و اســتثنائات خــاص
قانــون کار (موضــوع مــاده  188قانــون کار) تقســیم شــد.
 .3اســتثنائات قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در مــاده  117ایــن قانــون ذکــر شــده اســت.
هــر چنــد مصادیــق و قلمــرو مــوارد منــدرج در مــاده  117ایــن قانــون دارای ابهــام اساســی اســت کــه
قانونگــذار بایــد رفــع ابهــام کنــد .بــا ایــن حــال ،چالــش اساس ـیتر ایــن اســت کــه مــوارد اســتثنا
صرفــاً بــه مــوارد تصریحشــده در ایــن مــاده محــدود نیســت ،بلکــه خیلــی از نهادهــای عمومــی و
دولتــی صرفــاً بــا تصویــب مقــررات داخلــی ،خــود را از قلمــرو شــمول قانــون مدیریــت مســتثنی
کردهانــد .شــورای عالــی اداری بــا توجــه بــه رســالت قانونــی خــود (موضــوع مــواد  114و  115قانــون
مدیریــت خدمــات) بایــد بــرای ســاماندهی اســتثناهای قانونــی بــا دالیــل موجــه و منطقــی و عقالنــی
اقــدام کنــد .ســاماندهی اســتثناهای منــدرج در مــاده  117قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه
اســتثناهای مشــترک هــر دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار هــم محســوب
میشــود ،بــه اجــرای هــر چــه بهتــر هــر دو قانــون عــام و تحقــق حکمرانــی خــوب اداری کمــک
شــایانی خواهــد کــرد.
 .4قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را از نظــر ماهــوی بــه ســه قســمت میتــوان تقســیم
کــرد :یــک قســمت از ایــن قانــون بــه شــیوه مدیریــت امــور عمومــی مربــوط اســت کــه از جملــه
در فصلهــای دوم ،چهــارم ،پنجــم و چهاردهــم آمــده اســت و بایــد متناســب بــا تحــوالت سیاســی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و فنــاوری و در راســتای کارآمــدی و اثربخشــی اصــاح شــوند .قســمت
دوم بــه حقــوق شــهروندی مربــوط اســت کــه بســیار ناقــص اســت و بایــد بــا الهامگیــری از مقرراتــی
چــون مصوبــه شــورای عالــی اداری در خصــوص حقــوق شــهروندی در نظــام اداری تکمیــل شــود.
قســمت دیگــر بــه نظــام اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت .مــواد و فصلهــای مربــوط بــه
نظــام اســتخدامی کــه بــا حقــوق کارمنــدان مرتبــط اســت ،بایــد از ثبــات و اســتحکام برخــوردار باشــند
و الزمــه امــر ایــن اســت کــه ایــن مــواد ابتــدا بایــد در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی
و رفــع تبعیــض اســتاندارد شــوند.
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بــا ارتقــای ابعــاد سـهگانه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و استانداردســازی آنهــا ،حکمروایــی
خــوب اداری قابــل تحقــق اســت .در مقــام مقایســه قانــون مدیریت خدمــات کشــوری و قانون اســتخدام
کشــوری ،مباحــث قانــون اســتخدام کشــوری بســیار کاملتــر و مفصلتــر از قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری اســت .مباحــث اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه بــا قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری مغایــر نیســت ،بایــد روزآمــد گــردد و در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری گنجانــده شــود.
در ایــن صــورت ،قانــون عــام و جامــع اســتخدامی در بخــش عمومــی و دولتــی خواهیــم داشــت.
اصــل کلــی و راهبــردی ایــن اســت کــه قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری بــر حــوزه عمومــی
و دولتــی و قانــون عــام کار بــر حــوزه روابــط کار حــوزه خصوصــی حاکــم باشــد و مــوارد اســتثنا بــر
شــمول قوانیــن یادشــده بایــد بــر دالیــل موجــه و عقالنــی متکــی باشــد و بــه صراحــت ،در خــود ایــن
قوانیــن ذکــر شــود ،وگرنــه فلســفه وجــودی وضــع ایــن قوانیــن زیــر ســؤال خواهــد رفــت کــه تأمیــن
برابــری و رفــع تبعیــض از یــک طــرف و مدیریــت کارآمــد و اثربخــش امــور عمومــی از طــرف دیگــر
اســت.
 .5بــرای رفــع چالشهــای نظامهــای اســتخدامی متعــدد کــه در روابــط بیــن صندوقهــای
تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی رخ میدهــد ،منبــع حــق بیمــه /کســور بازنشســتگی ،نــرخ حــق
بیمــه /کســور بازنشســتگی ،حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق بیمــه /کســور بازنشســتگی و حداقــل
حقــوق و مزایــا در همــه انــواع نظامهــای اســتخدامی عــام (مشــمول قانــون مدیریــت و قانــون کار)
و نظامهــای اســتخدامی خــاص (کــه قلمــرو آن دقیقــاً مشــخص نیســت) در حوزههــای عمومــی،
دولتــی و خصوصــی یکســان تعییــن شــود و حداکثــر حقــوق و مزایــا در همــه حوزههــای اســتخدامی
عمومــی و دولتــی یکســان باشــد .ایــن امــر ،گام اساســی و در عیــن حــال ،کمهزینــه بــرای تحقــق
عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی اســت .عــاوه بــر ایــن ،نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه و بازنشســتگی
بــرای بیمهشــدگان ،دســتگاههای اجرایــی و حتــی نهادهــای دادرســی بــر خــاف وضعیــت کنونــی بــا
چالــش همــراه نخواهــد شــد
 .6بهتــر اســت همچنانکــه مباحــث تأمیــن اجتماعــی در قانــون کار نیامــده و همــه مباحــث
تأمیــن اجتماعــی در قانــون تأمیــن اجتماعــی بیــان شــده اســت ،فصــل ســیزدهم (تأمیــن اجتماعــی)
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از ایــن قانــون حــذف گــردد .قانــون تأمیــن اجتماعــی (مصــوب
 1354بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی) و همــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی نیــز
بــا در نظــر گرفتــن تحــوالت سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی و بــا توجــه بــه اقتضائــات
فنــاوری ،مطابــق بــا مقاولهنامههــای ســازمان بینالمللــی کار در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه صورتــی
بازنگــری ،اصــاح و تکمیــل شــوند کــه بحــث تأمیــن اجتماعــی بخــش عمومــی و دولتــی را هــم
دربربگیــرد تــا در نظــام حقوقــی ایــران ،تنهــا یــک قانــون عــام ،فراگیــر ،جامــع و اثربخــش تأمیــن
اجتماعــی داشــته باشــیم.
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در ایــن صــورت ،هــم مشــکل تعــدد قوانیــن و مقــررات در ایــن زمینــه و هــم چالــش صندوقهــای
تأمیــن اجتماعــی حــل میشــود ،چنانکــه در اصالحیــه مــاده  113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
هــم اولویــت و رویکــرد قانونگــذار ،حرکــت بــه ســمت وحــدت ســازمانی و سیاس ـتگذاری اجرایــی
صندوقهــای تأمیــن اجتماعــی اســت .ادغــام نظاممنــد صندوقهــای بیمــهای متعــدد در چهــار
دســته صندوقهــای دولتــی ،نیروهــای مســلح ،خصوصــی و عمومــی غیــر دولتــی بــا مدیریتهــای
کارآمــد و اثربخــش منابــع مالــی و انســانی (ســاختاری ســهجانبهگرا و تخصصمحــور و نــه ســاختار
دولتــی ناکارآمــد) و بــا نظــارت قــوی شــرکای اجتماعــی میتوانــد امنیــت فکــری ،اجتماعــی و
اقتصــادی شــرکای اجتماعــی را در درازمــدت محقــق ســازد.
منطــق حاکــم بــر مدیریــت صندوقهــای بازنشســتگی بایــد ایــن باشــد کــه چــون همــه مشــموالن
اعــم از کارمنــدان و کارگــران ،حــق بیمــه را پرداخــت کردهانــد ،مدیریــت ایــن صندوقهــا بایــد بــه
گونـهای باشــد کــه آینــده صندوقهــا و مشــموالن یــا ذینفعــان صندوقهــا بــه خطــر نیافتــد .افــزون
بــر آن ،بــا مدیریــت کارآمــد و اثربخــش منابــع ایــن صندوقهــا بایــد دریافتــی مســتمریبگیران،
متناســب بــا هزینههــای زندگــی بهبــود پیــدا کنــد.
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Scope and exceptions of the act of State Service and Labor act: Challenges and solutions
Mojtaba Hemati *
Abstract:
In Iran’s employment system, in addition to the rule of two general act of service
management (for the public sector) and labor acts (for the private sector), we are
faced with a variety of specific employment systems which raises several questions:
What is the scope of these two general acts and their exceptions? And what is the
relationship between them in terms of inclusiveness? What is the relationship of
these two acts with excluded areas? And in terms of justice and efficiency, what
challenges do we have in our employment system? The purpose of this article is to
address these questions descriptively-analytically. Conclusion of this essay is that
First, special employment systems that are not subject to the Service Management
act should be specified in Article 117 of this law, taking into account justified and
rational reasons and not be excluded from this act according to internal regulations;
Second, the exclusion of small workshops less than ten people from the labor act
should be abolished ; Third, in order to realization of social justice and solving of
the challenges of pension funds, the basis and rate of premiums/ pension deductions,
minimum wages and benefits subject to deduction of premiums/ pension deductions
and minimum wages in all types of general and special employment systems should
be determined equally; Fourth, it is necessary to update the employment regulations
of the employment act- which is not contrary to the management law-, and to include
them in the service management act.
Keywords: Inclusion and exceptions to the law of service management, scope and
exceptions to labor law, social justice, efficiency, effectiveness.
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