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قلمرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت خدمات کشــوری 
و قانــون کار: چالش هــا و راه کارها

مجتبی همتی *

چکیده
در نظــام اســتخدامی ایــران، عــاوه بــر حاکمیــت دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری )بــرای 
ــا انــواع نظام هــای اســتخدامی خــاص روبــه رو  بخــش دولتــی( و قانــون کار )بــرای بخــش خصوصــی(، ب
هســتیم کــه پرســش های متعــددی را مطــرح می ســازد: قلمــرو شــمول ایــن دو قانــون عــام و اســتثنائات 
آن هــا چیســت؟ از جهــت قلمــرو شــمول چــه نســبتی بیــن آن هــا برقــرار اســت؟ نســبت ایــن دو قانــون 
ــام  ــیب هایی در نظ ــه آس ــی، چ ــت و کارآی ــر عدال ــت و از منظ ــه اس ــده چگون ــای مستثنی ش ــا حوزه ه ب

اســتخدامی ایــران وجــود دارد؟ 
ایــن نوشــتار می کوشــد بــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی بــه ایــن پرســش ها پاســخ  بگویــد. برآینــد 
ــه ایــن اســت کــه نظام هــای اســتخدامی خــاص کــه مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات نیســتند،  مقال
بایــد بــا در نظــر گرفتــن دالیــل موجــه و عقانــی در مــاده 117 ایــن قانــون تصریــح شــوند، نــه این کــه 
بــه موجــب مقــررات داخلــی ســازمان ها، از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات مســتثنی شــوند. نکتــه دوم 
آن اســت کــه مســتثنی شــدن کارگاه هــای کوچــک کم تــر از  ده نفــر از قانــون کار لغــو شــود. نکتــه ســوم، 
ــرخ  حــق بیمــه، کســور بازنشســتگی، حداقــل حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق بیمــه،  مبنــا و ن
کســور بازنشســتگی و حداقــل حقــوق در همــه انــواع نظام هــای اســتخدامی عــام و خــاص بایــد یکســان 
تعییــن شــوند تــا ضمــن تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی، بــرای صندوق هــای بازنشســتگی چالش 
ایجــاد نشــود. نکتــه چهــارم ایــن اســت کــه مقــررات اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه مغایــر 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیســت، بایــد  روزآمــد گــردد و در قانــون مدیریــت خدمــات گنجانــده 

شــود. در ایــن صــورت، قانــون عــام و جامــع اســتخدامی در بخــش عمومــی و دولتــی خواهیــم داشــت.
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مقدمه
ــا  ــام داری اداری« ی ــث »بِه زم ــروزه بح ــی ام ــات عموم ــی و خدم ــور عموم ــوب ام ــت مطل مدیری
ــخ گو،  ــفاف و پاس ــارکتی ش ــام داری، مش ــت: »بِه زم ــرده اس ــرح ک ــوب اداری« را مط ــی مطل »حکمروای
ــد.  ــج می کن ــون تروی ــاس قان ــر اس ــر را ب ــت براب ــون و عدال ــت قان ــت و حاکمی ــر اس ــد و براب کارآم
بِه زمــام داری تضمیــن می کنــد کــه اولویت هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی مبتنــی بــر 
ــد  ــراد در فرآین ــیب پذیرترین اف ــن و آس ــدای فقیرتری ــوده و ص ــه ب ــترده در جامع ــاع گس ــک اجم ی
تصمیم گیــری در طــول تخصیــص منابــع توســعه شــنیده شــود.«1 بــدون شــفافیت و اطاعــات هیــچ 
ــد  ــدارد و فســاد و ســوء اســتفاده از قــدرت می توان گفت وگویــی بیــن شــهروندان و حکومــت وجــود ن
ــراروی  ــوان مانعــی ف ــه عن ــد ب ــن رو، شــفافیت و اطاعــات می توان ــد. از ای ــاق بیافت ــش اتف ــدون چال ب

ــد.2 ــل کن ــخ گو عم ــام داری پاس ــرای زم ــی ب ــل حمایت ــاد و عام فس
نهادهــای عمومــی از طریــق حفــظ قانــون و نظــم در خدمــت مــردم هســتند. از ایــن رو، مقامــات 
ــی پاســخ گو باشــند. پــس مفهــوم  ــد در قبــال اقدامــات خودشــان، از نظــر سیاســی و مال عمومــی بای
پاســخ گویی کامــًا بــا مفهــوم حاکمیــت قانــون مرتبــط اســت. پی گیــری منافــع اقتصــادی فــردی در 
یــک موضــوع تخییــری، مطابــق بــا حاکمیــت قانــون نخواهــد بــود. نقطــه کلیــدی، جلوگیــری از فســاد 
ــع موجــود اســت. فســاد تنهــا  ــد از مناب ــه همــراه اســتفاده کارآم ــع ب و ســوء اســتفاده بعــدی از مناب
یــک عمــل کیفــری نیســت، بلکــه اســتفاده ناکارآمــد )ســوء اســتفاده( از منابــع عمومــی هــم بــه شــمار 

مــی رود.3
ــود.  ــا هــدف تحقــق حکمرانــی خــوب اداری تدویــن شــده ب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ب
ایــن قانــون  را می تــوان بــه لحــاظ ماهــوی بــه ســه قســمت تقســیم کــرد: یــک قســمت از ایــن قانــون 
ــم  ــارم، پنج ــای دوم، چه ــه در فصل ه ــه از جمل ــت ک ــوط اس ــی مرب ــور عموم ــت ام ــوه مدیری ــه نح ب
ــا تحــوالت سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و  ــد متناســب ب و چهاردهــم آمــده اســت و بای
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 
ــود.  ــل ش ــام اداری تکمی ــهروندی در نظ ــوق ش ــوص حق ــی اداری در خص ــورای عال ــه ش ــون مصوب چ

1-United Nations Development Program, Governance for Sustainable Human Development, A United Nations De-

velopment Program Policy Document, 1997, p. 3

2. همتی، 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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1.  طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران: ســمت، 1387، ص 175.

قســمت دیگــر، بــه نظــام اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت. ایــن مــواد کــه قســمت عمــده 
قانــون مدیریــت اســت، بــه لحــاظ دســت یابی 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 
ــم اســت و قلمــرو آن دو مشــخص  ــر بخــش خصوصــی حاک ــون کار ب ــی و قان ــی و عموم بخــش دولت
و شــفاف اســت. بــا ورود تخصصی تــر، ابهام هــا و اشــکال ها عیان تــر می شــود و ایــن پرســش ها 
مطــرح می گــردد کــه قلمــرو شــمول ایــن دو قانــون عــام و اســتثنائات آن هــا چیســت؟ از جهــت قلمــرو 
ــا حوزه هــای مستثنی شــده  ــون ب ــرار اســت؟ نســبت ایــن دو قان شــمول چــه نســبتی بیــن آن هــا برق
چگونــه اســت و از منظــر عدالــت و کارآیــی، چــه آســیب هایی در نظــام اســتخدامی ایــران وجــود دارد؟ 
هــدف ایــن مقالــه، پاســخ گویی بــه ایــن پرســش ها 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 می پردازیــم. قوانیــن و مقــررات اســتخدامی بــه صــورت مســتقیم بــر حــوزه تأمیــن 
اجتماعــی و صندوق هــای بازنشســتگی اثرگــذار اســت و اصــاح و بازنگــری قانــون مدیریــت خدمــات 
ــن  ــه ای ــن ب ــوده و هســت. پرداخت ــی ب ــه حقوق ــس و جامع ــا، مجل ــای دولت ه ــه دغدغه ه ــم از جمل ه
مســائل هــم اهمیــت موضــوع را نشــان می دهــد و هــم بــا تشــریح مســتدل مســائل و ارائــه راه کارهــای 

ــد. ــک اساســی می کن ــران کم ــر تصمیم گی ــری بهت ــه تصمیم گی پیشــنهادی، ب

گفتار اول ـ قلمرو شمول قانون مدیریت و قانون کار

در این بحث به قلمرو شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار می پردازیم:

بند اول ـ قلمرو شمول قانون مدیریت خدمات کشوری
سیاســت کلــی خدمــات کشــوری آن اســت کــه ایــن قانــون شــامل همــه کارمنــدان دســتگاه های 
اجرایــی کشــور شــود و از تنــوع قوانیــن و مقــررات اســتخدامی و تبعیــض جلوگیــری بــه عمــل آیــد، 
مگــر در مــواردی کــه برخــی از ســازمان ها 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 
ــام  ــی انج ــان در بخش های ــی از آن ــتند. گروه ــانی نیس ــع یکس ــت در وض ــا دول ــی ب ــی و قانون حقوق
ــه  ــر ب ــروه دیگ ــود. گ ــمرده می ش ــت ش ــت دول ــال حاکمی ــی، اعم ــه صورت ــه ب ــد ک ــه می کنن وظیف
ــا ایــن وصــف، مشــکل اساســی در تقســیم  ــد. ب ــام دارن فعالیت هایــی مشــغولند کــه اعمــال تصــّدی ن
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فعالیت هــا و وظایــف کارکنــان دولــت و نــوع مشــاغل آنــان نیســت. اشــکال از آن  جــا ناشــی می شــود 
کــه رابطــه اســتخدامی همــه افــرادی کــه از صنــدوق دولــت حقــوق می گیرنــد، تابــع مقــررات یکســانی 
نیســت. گــروه بســیاری از آنــان تابــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و گــروه بــزرگ دیگــری تابــع 
ــن دو دســته کــه  ــار ای ــه نیروهــای نظامــی و انتظامــی  هســتند. در کن ــوط ب قوانیــن اســتخدامی مرب
ــع  ــه تاب ــتند ک ــری هس ــای دیگ ــد، گروه ه ــکیل می دهن ــت را تش ــان دول ــش کارکن ــن بخ عمده تری

ــد.1 ــتخدامی جداگانه ان ــررات اس مق
ــن  ــت خدمــات کشــوری و قبــل از آن کــه ای ــه و تنظیــم پیش نویــس الیحــه مدیری ــان تهی در زم
الیحــه جامــه قانــون بــر تــن کنــد، قــرار بــود همــه دســتگاه های اجرایــی کشــور بــدون هیــچ اســتثنایی 
ــات کشــوری،  ــت خدم ــون مدیری ــاده 117 قان ــاس م ــر اس ــند.2 ب ــون باش ــن قان ــررات ای مشــمول مق

ــون می شــوند«. ــن قان ــررات ای ــتثنای... مشــمول مق ــه اس ــی ب ــه دســتگاه های اجرای »کلی
ــای  ــا نهاده ــی، مؤسســات ی ــا، مؤسســات دولت ــه وزارت خانه ه ــون، هم ــاده 5 آن قان ــر اســاس م ب
عمومــی غیــر دولتــی، شــرکت های دولتــی و همــه دســتگاه هایی کــه شــمول قانــون بــر آن هــا مســتلزم 
ذکــر یــا تصریــح نــام اســت، از قبیــل شــرکت ملــی نفــت ایــران، ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع 

ــده می شــوند. ــی نامی ــا و بیمه هــای دولتــی، دســتگاه اجرای ــک مرکــزی، بانک ه ــران،  بان ای
بــا توجــه بــه تعریــف مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و مفهــوم وســیعی کــه اصطــاح 
ــی  ــر دولت ــی غی ــی و عموم ــات دولت ــامل مؤسس ــون دارد و ش ــن قان ــر ای ــی« از نظ ــتگاه اجرای »دس
ــک  ــت ی ــه خدم ــرارداد ب ــا ق ــم ی ــب حک ــه موج ــه ب ــی ک ــر کس ــت ه ــوان گف ــود، می ت ــم می ش ه
ــر،  ــن نظ ــود. از ای ــوب می ش ــد محس ــود، کارمن ــه ش ــامی پذیرفت ــوری اس ــی جمه ــتگاه حکومت دس
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را بایــد قانــون مــادر و بنیادیــن ناظــر بــر اســتخدام در دســتگاه های 
ــه مفهــوم عــام( محســوب کــرد. در نتیجــه، اگــر فــردی، کارمنــد دســتگاه اجرایــی  دولتــی )دولــت ب
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــن اســت کــه مشــمول قان ــر ای ــون، اصــل ب ــن قان ــاده 117 ای باشــد، طبــق م

ــح شــده باشــد.3 ــون تصری ــه در قان ــواردی اســت ک کشــوری اســت و مســتثنیات آن در م
ــی از  ــت یک ــه خدم ــوری ب ــتخدام کش ــن اس ــاس قوانی ــر اس ــردی ب ــر ف ــه اگ ــت ک ــی اس گفتن
ــرکت های  ــدن ش ــی ش ــا خصوص ــد، ب ــده باش ــی درآم ــرکت دولت ــه ش ــی از جمل ــتگاه های اجرای دس
دولتــی ســابق، حقــوق و تکالیــف کارفرمــای دولتــی بــه کارفرمــای خصوصــی جدیــد انتقــال می یابــد4 

ــود. ــد ب ــون کار خواه ــع قان ــرکت ها، تاب ــازی آن ش ــد از خصوصی س ــط کار بع و رواب

1. عراقی، سید عزت الله، حقوق کار، تهران: سمت، چاپ پانزدهم، 1393، ج 1، ص 151.

2. موسی زاده، ابراهیم، حقوق اداری، تهران: دادگستر، چاپ اول، 1391، ص 383.

3. رفیعی، احمد، حقوق کار )دفتر یکم(، تهران: نگاه بینه، چاپ اول، 1392، ص 97.

4. دادنامه شماره 9309970955400408 مورخ 1393/03/24 شعبه 18 دیوان عدالت اداری.
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1. دادنامه شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

بــا توجــه بــه مــواد 45، 52 و 124 و تبصــره مــاده 32 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری می تــوان 
ــرار داد: دســته اول، کارمنــد دســتگاه  ــی را در یکــی از ایــن دو دســته ق کارکنــان دســتگاه های اجرای
اجرایــی کــه رســمی یــا پیمانــی یــا قــراردادی  )کار ســاعتی یــا کار معیــن موضــوع تبصــره مــاده 32 
ــات کشــوری هســتند  ــت خدم ــون مدیری ــات کشــوری( باشــند و مشــمول قان ــت خدم ــون مدیری قان
ــته دوم،  ــت اداری اســت. دس ــوان عدال ــت دی ــا در صاحی ــتخدامی آن ه ــکایات اس ــه ش ــیدگی ب و رس
کارگــران موضــوع مــاده 124 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه مشــمول قانــون کارند و رســیدگی 
ــی  ــری و کارفرمای ــاف کارگ ــای حــل اخت ــت نهاده ــدا در صاحی ــا ابت ــه شــکایات اســتخدامی آن ه ب
ــوان  ــت دی ــر در صاحی ــد نظ ــام تجدی ــپس در مق ــاف ( و س ــل اخت ــت ح ــخیص و هیئ ــت تش )هیئ

عدالــت اداری اســت.
نکتــه قابــل ذکــر، تبصــره مــاده 32 قانــون یادشــده در خصــوص اســتخدام افــراد بــه صورت ســاعتی 
و کار معیــن اســت کــه مقــرر مــی دارد: »دســتگاه های اجرایــی می تواننــد در شــرایط خــاص بــا تأییــد 
ســازمان، تــا ده درصــد پســت های ســازمانی مصــوب، بــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات 
ــد.«  ــه کار گیرن ــک ســال ب ــر ی ــرای حداکث ــن ب ــا کار معی ــه صــورت ســاعتی ی ــرادی را ب مصــوب، اف
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. 
ــا ایــن حــال، هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری اعــام مــی دارد: »نظــر بــه حکــم مقنــن در  ب
مــاده 157 قانــون کار، مصــوب 1369/8/29 مبنــی بــر صاحیــت هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف 
ــون کار، قــرارداد  ــه اختــاف فــردی میــان کارگــر و کارفرمــا کــه ناشــی از اجــرای قان در رســیدگی ب
ــخاصی  ــت، اش ــته جمعی اس ــای دس ــایر پیمان نامه ه ــا س ــی ی ــای کارگاه ــوزی و موافقت نامه ه کارآم
ــون  ــاس قان ــر اس ــوب 1386/7/8 ب ــوری، مص ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 124 قان ــق م ــه مطاب ک
ــرای رســیدگی  ــح ب ــا، مرجــع صال ــا کارفرم ــاف ب ــروز اخت ــری می شــوند، در صــورت ب ــه کارگی کار ب
ــود. از ایــن رو،  ــه شــکایات، هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی خواهــد ب ب
قبــل از رســیدگی بــه شــکایت در هیئت هــای مذکــور، دیــوان عدالــت اداری، صاحیــت رســیدگی بــه 
شــکایات را نــدارد. بدیهــی اســت در ســایر مــوارد کــه اشــخاص مطابــق تبصــره ذیــل مــاده 32 قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری، مصــوب 1386/7/8 بــه کارگیــری شــده اند، بــه لحــاظ عــدم شــمول قانــون 
کار بــر روابــط آن هــا بــا ســازمان متبــوع، هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف کارگــری و کارفرمایــی 

صاحیــت رســیدگی بــه شــکایات اشــخاص را ندارنــد«.1
ــون  ــره 32 قان ــوع تبص ــان موض ــر کارکن ــون اگ ــت؛ چ ــح اس ــت اداری صحی ــوان عدال ــرد دی رویک
مدیریــت خدمــات کشــوری مشــمول قانــون کار بودنــد، نیــازی نبــود قانون گــذار در دو مــاده جداگانــه 
بــه ایــن دو دســته از کارکنــان بپــردازد، بــه ویــژه آن کــه بــرای درک نــوع رابطــه اســتخدامی بــا دولــت 
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یــا مؤسســات عمومــی، متــن قــرارداد یــا حکــم اســتخدامی مــاک اســت.1
ــه تخّلفــات اداری )مصــوب ســال 1372(: »... مشــموالن  ــون رســیدگی ب ــر اســاس مــاده 18 قان ب
ــود.« در  ــه خــود خواهنــد ب ــوط ب ــع  مقــررات مرب ــوده و تاب ــون خــارج ب ــون کار از شــمول ایــن قان قان
ــون  ــررات قان ــمول مق ــاق از ش ــون کار علی االط ــموالن قان ــده، مش ــم یادش ــای حک ــر مبن ــه، ب نتیج
رســیدگی بــه تخّلفــات اداری خــارج هســتند. بنــا بــر ایـــن، بخش نامــه شمـــاره 267451ـ1399/5/26 
سـازمـــان اداری و اســتخدامی کشــور کــه متضمــن رســیدگی هیئــت رســیدگی بــه تخّلفــات اداری بــه 
ــی  ــا مدیریت ــون کار در ســمت های اداری ی ــای موضــوع قان ــا قرارداده ــه ب ــرادی اســت ک ــات اف تخّلف
اشــتغال دارنــد، خــاف قانــون و خــارج از حــدود اختیــار اســت.2 رســیدگی بــه شــکایت کارکنــان غیــر 
مشــمول قانــون کار در دســتگاه های اجرایــی مبنــی بــر برخــورداری از مزایــای بازنشســتگی در مشــاغل 

ســخت و زیــان آور نیــز در صاحیــت شــورای اداری و اســتخدامی اســت.
ــه کارگیــری نیــرو  ــر نحــوه اســتخدام هــم متفــاوت اســت: ب ــن، تشــریفات حاکــم ب ــر ای عــاوه ب
ــت  ــون مدیری ــاده 32 قان ــره م ــوع تبص ــراردادی )موض ــورت ق ــه ص ــه ب ــی چ ــتگاه های اجرای در دس
خـــدمات کشــوری( و چــه بــه صــورت پیمانــی و رســمی )موضــوع مــاده 44 قانــون یادشــده(، مســتلزم 
ــه کارگیــری نیــروی انســانی در  ــه ب دریافــت مجــوز از ســازمان اداری و اســتخدامی اســت و هــر گون
ــد  ــری کارمن ــس به کارگی ــون اســت.3 پ ــی خــارج از مجــوز اســتخدامی خــاف قان دســتگاه های اجرای
قــرارداد کار معیــن در دســتگاه های اجرایــی مســتلزم دریافــت تأییدیــه از ســازمان اداری و اســتخدامی 
کشــور و حداکثــر تــا 10 درصــد پســت های ســازمانی، بــدون تعهــد اســتخدامی و در ســقف اعتبــارات 
مصــوب اســت و صــرف اعــام نیــاز یــا به کارگیــری فــرد از ســوی دســتگاه اجرایــی یــا انعقــاد قــرارداد 
ــا وی بــدون رعایــت ایــن شــرایط و دریافــت مجــوز از ســازمان اداری و اســتخدامی، حــق مکتســب  ب
یــا مجــوزی بــرای کارمنــد محســوب شــدن فــرد و بــه تبــع آن، صــدور شناســه کارمنــدی بــه وجــود 

نمــی آورد.4
ــد  ــدون تعه ــوری ب ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 32 قان ــره مـ ــمول تبص ــدان مش ــون کارمن چ
اســتخدامی، بــه طــور موقــت و بــه صــورت ســاعتی یــا بــرای انجــام کار معیــن بــه کار گرفتــه می شــوند 
ــون یادشــده محســوب نمی شــوند، از شــمول  ــه موجــب مــاده 45 قان ــی ب و مســتخدم دســتگاه اجرای
ــه ضوابــط پرداخــت حقــوق  ــون کــه مســتفاد از مــواد متعــدد آن، مربــوط ب مقــررات فصــل دهــم قان
و مزایــا بــه کارمنــدان اســتخدامی )رســمی و پیمانــی( مبتنــی بــر ارزش یابــی عوامــل شــغل و شــاغل 

1. رســتمی، ولــی و ســمیرا اصغــری، »مراجــع صالــح جهــت رســیدگی بــه شــکایات اســتخدامی در نظــام حقوقــی 

ایــران )ابهامــات و راه کارهــا(«، فصل نامــه پژوهــش حقــوق عمومــی، ســال هفدهــم، 1394، شــماره 48، ص 31.

2. دادنامه شماره 1325ـ1324 مورخ 1400/05/12 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

3. رأی وحدت رویه شماره 9909970905811745 مورخ 1399/11/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

4. رأی وحدت رویه شماره 9909970905810524 مورخ 1399/04/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت 
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اســت، خــارج هســتند. پــس پرداختــی بــه آن هــا بــر اســاس مــاده 7 قانــون یادشــده تابــع قــرارداد بــا 
دســتگاه اجرایــی اســت. چــون بــه کارگیــری ایــن افــراد بــا تأییــد ســازمان اداری و اســتخدامی مجــاز 
شــناخته شــده اســت، ســازمان یادشــده می توانــد بــا توجــه بــه اختیــارات حاصــل از مــاده 118 قانــون 
ــای ایــن  ــه کارگیــری و روش تعییــن حقــوق و مزای ــرای ب مدیریــت خدمــات کشــوری، ضوابطــی را ب

افــراد تعییــن کنــد.1
ــاغل  ــی از مســتخدمین ش ــکام متفاوت ــی، اح ــتگاه های اجرای ــراد بازنشســته در دس ــری اف به کارگی
در ایــن دســتگاه ها دارد. احــکام متفــاوت حاکــم بــر به کارگیــری افــراد بازنشســته نیــز ناشــی از حکــم 
ــری بازنشســتگان کشــوری و  ــع به کارگی ــون من ــاده 95(2 و قان ــات کشــوری )م ــت خدم ــون مدیری قان
لشــکری در دســتگاه های اجرایــی )تبصــره 2 مــاده واحــده( و احــکام مشــابه ایــن دو قانــون در قوانیــن 
و مقــررات خــاص اســتخدامی اســت و قانــون کار بــر افــراد بازنشســته شــاغل در دســتگاه های اجرایــی 

حاکــم نیســت.
ــوان تقســیم کــرد:  ــه دو قســمت می ت ــه لحــاظ ماهــوی ب ــون مدیریــت خدمــات کشــوری را ب قان
یــک قســمت از ایــن قانــون بــه مدیریــت و نحــوه اداره بخــش عمومــی، ســاختار ســازمانی، حــدود و 
انــدازه دولــت، تعییــن اهــداف ، راهبردهــا و تکنیک هــا در بخــش عمومــی مربــوط اســت کــه از جملــه 
ــه نظــام اســتخدامی و  در فصل هــای دوم، چهــارم، پنجــم و چهاردهــم آمــده اســت. قســمت دیگــر ب
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 فصل هــای مربــوط بــه نظــام اســتخدامی کــه بــا حقــوق 
ــه  ــر آن اســت ک ــه ام ــند و الزم ــوردار باش ــات و اســتحکام برخ ــد از ثب ــط اســت، بای ــدان مرتب کارمن
ایــن مــواد ابتــدا در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی و اســتخدامی و رفــع تبعیــض استانداردســازی 
شــوند تــا زمینــه تثبیــت آن هــا فراهــم شــود. در مقــام مقایســه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و 
ــون  ــر از قان ــر و مفصل ت ــون اســتخدام کشــوری خیلــی کامل ت ــون اســتخدام کشــوری، مباحــث قان قان
مدیریــت خدمــات کشــوری اســت. پــس الزم اســت مباحــث اســتخدامی قانــون اســتخدام کشــوری کــه 
ــون مدیریــت خدمــات  ــر نیســت، روزآمــد گــردد و در قان ــون مدیریــت خدمــات کشــوری مغای ــا قان ب
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 عقانــی 

1. رأی وحدت رویه شماره 9610090905800598 مورخ 1396/06/28 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

2. ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان نسخ شد.
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باشــد و بــه صراحــت در خــود ایــن قانــون ذکــر شــود. در غیــر ایــن صــورت، فلســفه وجــودی وضــع 
آن کــه 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
ــان  ــه فرم ــی کار خــود را ب ــون کار باشــد یعن ــدرج در قان ــف من ــه مشــمول تعری ــری ک ــر کارگ ه
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، لزومــًا 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، خودبه خــود، دربرگیرنــده تمــام روابــط شــغلی مبتنــی بــر تبعیــت کارگــر از 
کارفرماســت، مگــر آن کــه بــه دالیــل متقــن و مصــّرح در متــون قانونــی، تحــت پوشــش دیگــر مقــررات 

اســتخدامی باشــد یــا موانعــی از شــمول قانــون کار نســبت بــه آن ممانعــت کنــد.1
ــه  ــی، ب ــتگاه های اجرای ــاغل در دس ــراد ش ــط کاری اف ــر رواب ــون کار ب ــمول قان ــوص ش در خص
داللــت مــاده 4 قانــون اســتخدام کشــوری و مــاده 124 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، کارکنــان 
دســتگاه های اجرایــی صرفــًا در صورتــی کــه در مشــاغل کارگــری اعام شــده از ناحیــه ســازمان اداری 

ــون کار می شــوند.2 ــت باشــند، مشــمول قان و اســتخدامی کشــور مشــغول خدم
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، 

روابــط کار در خــارج از کشــور ایــران، تابــع قانــون کار ایــران نخواهــد بــود.3
ــده  ــی تعیین ش ــاعت قانون ــر از س ــا کم ت ــت ی ــورت نیمه وق ــه ص ــه ب ــی ک ــای کارگران ــزد و مزای م
ــس  ــه نســبت ســاعت های کار انجام شــده محاســبه و پرداخــت می شــود. پ ــد، ب ــه کار اشــتغال دارن ب
کارگــران پاره وقــت نیــز مشــمول قانــون کار هســتند. اگــر شــخصی شــغل دولتــی یــا کار آزاد دارد و 
ــت در مؤسســه ای  ــا پاره وق ــت ی ــه صــورت تمام وق ــود، ب ــی خ ــا شــغل اصل ــام کار اداری ی ــد از اتم بع
ــر شــغل  ــا وکیــل دادگســتری عــاوه ب شــاغل شــود، مثــًا کارمنــد دولــت در اوقــات بعــد از ظهــر ی
ــا در ســاعات کار کــردن،  ــد، آی ــرای شــرکتی کار کن ــد ســاعتی را ب ــرارداد، چن ــه موجــب ق ــت ب وکال

1. نــک: عراقــی، پیشــین، ص 150؛ رنجبــری، ابوالفضــل ، »بررســی وضعیــت اســتخدامی کارگــران شــاغل در بخــش 

عمومــی«، دانشــگاه تبریــز، دوفصل نامــه فقــه و حقــوق اســامی، ســال ســوم، 1391، شــماره 5، ص 48؛ موحدیــان، غام رضــا، 

حقــوق کار، تهــران: فکرســازان، چــاپ ششــم، 1392، ص 48.

2. رأی وحدت رویه شماره  9610090905800417 مورخ 1396/05/03 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

 3. دادنامه شماره 9309970905200075 مورخ 1393/03/25 شعبه یک تجدید نظر دیوان عدالت اداری.

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت 
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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 
درج شــده در اصــل 141 قانــون اساســی( یــا افــراد بازنشســته در مؤسســه ای خصوصــی بــه صــورت غیــر 
ــدارد و بــدون در نظــر داشــتن میــزان ســاعات  مســتمر اشــتغال داشــته باشــند، ممنوعیــت قانونــی ن
کار، در زمــان کارکــرد مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود.1 دیگــر شــاغانی کــه مشــاغل دیگــری دارنــد، 
ــه  ــاعاتی را در مؤسس ــتری، س ــت دادگس ــه وکال ــتغال ب ــر اش ــاوه ب ــه ع ــتری ک ــل دادگس ــل وکی مث
خصوصــی اشــتغال دارد، همیــن وضعیــت را دارنــد و اصلــی و فرعــی بــودن شــغل در مشــمول قانــون 

کار شــدن یــا نشــدن اثــری نــدارد و همــه در قلمــرو قانــون کار قــرار می گیرنــد.2
بــا توجــه بــه مــواد 1، 5 و 188 قانــون کار روشــن اســت کــه ایــن قانــون بــه عنــوان قانــون عــام و 
مــادر بــر همــه اشــخاصی حاکــم اســت کــه اطــاق عنــوان کارگــر بــر آن هــا صــادق باشــد )و مشــمول 
قوانیــن خــاص و عــام اســتخدام کشــوری نباشــند یــا از شــمول کارگــران کارگاه هــای خانوادگــی خــارج 
باشــند(. هنــگام تردیــد در شــمول یافتــن یــا نیافتــن قانــون کار بــه شــخصی کــه کار تبعیتــی انجــام 
ــون،  ــن قان ــود و ای ــد ب ــر وی خواه ــون ب ــن قان ــررات ای ــت مق ــمول و حاکمی ــر ش ــل ب ــد، اص می ده
ــوق  ــد و از حق ــری کار می کنن ــرای دیگ ــه ب ــرادی اســت ک ــغلی از اف ــت ش ــر حمای گســترده ترین چت

ــد.3 ــت می کن ــراد صیان ــن اف اســتخدامی ای
تابعیــت ایــران نیــز شــرط شــمول قانــون کار بــر کارگــران نیســت. پــس اتبــاع خارجــی دارای پروانه 
ــوق خصوصــی  ــا حق ــی ی ــوق عموم ــی حق ــت اشــخاص حقوق ــه در خدم ــز ک ــران نی کار شــاغل در ای
ــی )در  ــران شــاغل ایران ــد کارگ ــررات اســتخدامی خاصــی نباشــند، همانن ــر مشــمول مق هســتند، اگ
مــدت اعتبــار پروانــه کارشــان( مشــمول قانــون کار شــناخته می شــوند. آنــان از مزایــای مقــرر در ایــن 
ــون مســتثنی شــده باشــند، برخــوردار خواهنــد  ــح قان ــه موجــب صری ــه جــز مــواردی کــه ب ــون ب قان

بــود.4

ــن اســت کــه  ــر انتفاعــی( ای ــه دانشــگاه های آزاد و غی ــی و نهادهــای عمومــی خصوصــی )از جمل ــه دســتگاه های اجرای 1.  روی

بازنشســتگان شــاغل در  آن دســتگاه ها بــا ارائــه مــدارک بازنشســتگی یــا ارائــه ســند واریــزی بیمــه یــا کســور بازنشســتگی، از 

حکــم مــاده 148 قانــون کار مبنــی بــر پرداخــت حــق بیمــه شــاغان مشــمول قانــون توســط کارفرمایــان و کســور بازنشســتگی 

ــوند. ــاف می ش مع

2. موحدیان، پیشین، صص 61ـ62. 

3. رفیعی، پیشین، صص 97ـ98.

4. رفیعی، 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 
ــون کار  خدمــات کشــوری و قان

در ایــن بخــش، از اســتثنائات مشــترک هــر دو قانــون، اســتثنائات خــاص قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری و اســتثنائات خــاص قانــون کار ســخن خواهیــم گفــت.

ـ استثنائات مشترک قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار بند اول 
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 117 قانــون مدیریــت و مــاده 

188 قانــون کار عبارتنــد از:

الف( دستگاه های مستثنی شده
ــت اداره  ــام والی ــتقیم مق ــر مس ــر نظ ــه زی ــازمان هایی ک ــکیات و س ــات، تش ــا، مؤسس 1. نهاده

می شــوند
بــا توجــه بــه اصــل 57 قانــون اساســی کــه همــه قــوای حاکــم در جمهــوری اســامی ایــران زیــر 
نظــر والیــت مطلقــه امــر و امامــت امــت اعمــال می شــود، منظــور از نهادهــا، مؤسســات، تشــکیات 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 117 قان ــدرج در م ــت من ــام والی ــتقیم مق ــر مس ــر نظ ــازمان های زی و س
کشــوری، کــدام نهادهــا و مؤسســات اســت؟ آیــا شــامل ســازمان هایی چــون صــدا و ســیما، نیروهــای 
مســلح و قــوه قضاییــه نیــز می شــود یــا صرفــًا دفترهــا و نهادهایــی اداری هســتد کــه بــه طــور مســتقیم 
ــر  ــرای تفکیــک نهادهــای زی ــه عبــارت بهتــر، شــاخص اصلــی ب تحــت امــر ایشــان اداره می شــوند؟ ب
ــون  ــول 57 و 110 قان ــدرج در اص ــم من ــوای حاک ــا و ق ــر نهاده ــت از دیگ ــام والی ــتقیم مق ــر مس نظ

اساســی کــدام اســت؟ 
ــت ،  ــام والی ــر نظــر مســتقیم مق ــا و تشــکیات زی ــذار از نهاده ــه نظــر می رســد منظــور قانون گ ب
ــدون  ــتقیم و ب ــور مس ــه ط ــه ب ــود ک ــتگاه هایی اداری می ش ــازمان ها و دس ــا، س ــامل نهاده ــًا ش صرف
ــام  ــان اداری مق ــت و فرم ــب صاحی ــه موج ــا ب ــرد آن ه ــت و عملک ــب، فعالی ــطه ای، ترکی ــچ واس هی
والیــت ایجــاد می شــوند، مثــل دفتــر رســیدگی بــه شــکایات مردمــی، دفتــر بازرســی ویــژه رهبــری و 
نهادهــای ایجادشــده در دفتــر رهبــری. پــس شــامل نهادهــا و ســازمان های غیــر اداری نمی شــود. در 
ــه نهادهایــی مثــل مجمــع تشــخیص مصلحــت  غیــر ایــن صــورت، لزومــی نداشــت کــه قانون گــذار ب
نظــام، نیروهــای نظامــی و انتظامــی و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی کــه برخــی از آن هــا نهــاد انقابــی 
و وابســته بــه مقــام والیــت هســتند، بــه طــور مســتقل تصریــح کنــد. از ایــن رو، ایــن معیــار کــه هــر 

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت 
خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها
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1. موسی زاده، پیشین، صص 385ـ386.
2. امامی، محمد و کورش استوار سنگری، حقوق اداری، تهران: میزان، چاپ نوزدهم، 1394، ج 1، ص 222.

نهــادی کــه عالی تریــن مقــام آن بــه موجــب قانــون توســط مقــام معظــم رهبــری انتخــاب و تعییــن 
می شــود، آن نهــاد را بــه عنــوان نهــاد زیــر نظــر مســتقیم مقــام والیــت قــرار می دهــد، معیــار درســتی 

نخواهــد بــود.1

2. وزارت اطالعات
ــوب 1374/4/25(  ــات )مص ــتخدامی وزارت اطاع ــون اس ــمول قان ــه مش ــن وزارت خان ــان ای کارکن
هســتند. حقــوق و مزایــای کارکنــان ایــن وزارت خانــه می توانــد در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 

تعییــن شــود. 

3. شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
ــده،  ــخص ش ــی مش ــون اساس ــا در قان ــن نهاده ــای ای ــاب اعض ــا انتص ــاب ی ــازوکار انتخ ــون س چ
ــوری  ــت کش ــون مدیری ــتخدامی قان ــررات اس ــمول مق ــا مش ــن نهاده ــای ای ــه اعض ــت ک ــی اس طبیع
نباشــند. البتــه اگــر اعضــای ایــن نهادهــا از محــل منابــع عمومــی حقــوق دریافــت می کننــد، بایــد در 
مــورد میــزان حقــوق و مزایــای آن هــا در قانــون تعییــن تکلیــف شــود کــه در مــاده 71 قانــون نســبت 
بــه حقــوق اعضــای شــورای نگهبــان بیــان شــده اســت. اگــر منظــور از ذکــر نــام ایــن نهادهــا در بخــش 
مســتثنیات، شــمول نیافتــن قانــون بــر کارکنــان آن هــا باشــد، ایــن امــر پذیرفتنــی نیســت؛ چــون هیــچ 
دلیــل و مبنــای حقوقــی بــرای شــمول نیافتــن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــر کارکنــان ایــن 
دســتگاه ها وجــود نــدارد. پــس مســتثنی کــردن کارکنــان ایــن دســتگاه ها بــا اصــول حقوقــی و هــدف 
اصلــی در وضــع قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تعــارض دارد. ایــن در حالــی اســت  کــه کارکنــان 
مجلــس شــورای اســامی کــه از نظــر شــکلی، نهــادی شــبیه مجلــس خبــرگان اســت، مشــمول قانــون 

مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند.2

4. نهادهای عمومی غیر دولتی
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی بــا تعریــف منــدرج در مــاده 3 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
از شــمول ایــن قانــون مســتثنی شــده اند. بــر اســاس ایــن مــاده، واحــد ســازمانی مشــخصی اســت کــه 
دارای اســتقال حقوقــی  اســت و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی ایجــاد شــده اســت یــا می شــود 
ــع غیــر دولتــی تأمیــن گــردد و عهــده دار  و بیــش از پنجــاه درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل مناب
وظایــف  و خدماتــی اســت کــه جنبــه عمومــی  دارد. مســتفاد از مفهــوم مخالــف ایــن مــاده آن اســت 
کــه اگــر پنجــاه یــا بیــش از پنجــاه درصــد بودجــه آن هــا از محــل منابــع دولتــی تأمیــن شــود، نهــاد 
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1. رأی وحدت رویه شماره 9909970905810689 مورخ 1399/05/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

2. نک: حسینی پور اردکانی، مجتبی، نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات عمومی غیر دولتی، تهران: جنگل جاودانه، 1389، 

صص 128ـ133، به نقل از: رستمی و اصغری، پیشین، صص 34ـ35.

عمومــی غیــر دولتــی محســوب نمی شــود و مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری خواهنــد بــود.
بــه لحــاظ عملــی و رویــه ای، نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی را بــه ســه دســته می تــوان 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 حقوق بگیــر آن تابــع قوانیــن و مقــررات 

اســتخدام کشــوری اســت1 و مشــاغل کارگــری آن نیــز مشــمول قانــون کار اســت.
دســته دوم، مؤسســاتی هســتند کــه تابــع نظــام اســتخدامی ویــژه خودنــد. نظــام اســتخدامی ایــن 
ــد، توســط مراجــع صاحیــت دار  ــه دلیــل برخــورداری از جایــگاه خاصــی کــه دارن قبیــل مؤسســات ب
مرکــزی )بــه جــز ارکان مؤسســات یادشــده( تعییــن شــده اســت، ماننــد مقــررات اداری و اســتخدامی 
ــاس نامه  ــتناد اس ــه اس ــخ 1376/4/18 ب ــران در تاری ــت وزی ــه هیئ ــامی ک ــاب اس ــهید انق ــاد ش بنی
بنیــاد شــهید، بــه پیشــنهاد آن بنیــاد و تأییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور بــه تصویــب 

رســاند.
ــه  ــی هســتند ک ــع مقررات ــور اســتخدامی تاب ــه ام ــه در زمین دســته ســوم، مؤسســاتی هســتند ک
ارکان خــود ایــن مؤسســات بــا ســازوکاری متفــاوت تصویــب کرده انــد. قســمت عمــده ایــن مؤسســات، 
ــع مقرراتــی  ــر ایــن بنیادهــا تاب بنیادهــا و نهادهــای انقابــی هســتند کــه مقــررات اســتخدامی بیش ت
ــن بنیادهــا و نهادهــا  ــون کار اســت. اصــواًل هــر یــک از ای ــا قان ــه جــز قوانیــن عمومــی اســتخدام ی ب
دارای مقــررات اســتخدامی ویــژه خــود هســتند کــه مقام هــا و ارکان مســئول ایــن مؤسســات آن هــا را 
تصویــب کرده انــد، ماننــد آیین نامــه اســتخدامی کمیتــه امــداد امــام خمینــی کــه بــه تصویــب شــورای 

مرکــزی ایــن کمیتــه رســیده اســت.2
در قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی )مصــوب 1373 بــا الحاقــات بعــدی(، 

دو دســته نهــاد بــا ماهیــت متفــاوت ذکــر شــده  اســت:
ــون تشــکیات  ــه قان ــی هســتند کــه از منظــر برخــی قوانیــن از جمل دســته اول، نهادهــای انقاب
ــا آن هــا رفتــار  ــت اداری )مصــوب 1392(، هماننــد نهادهــای دولتــی ب ــوان عدال و آییــن دادرســی دی
ــه شــکایات اشــخاص ذکــر شــده اند. مســتثنی  ــوان در رســیدگی ب می شــود و مشــمول صاحیــت دی
کــردن مســتخدمان نهادهــای انقابــی بــه موجــب »مــاده واحــده الیحــه قانونــی عــدم شــمول مقــررات 
ــاره کارکنــان نهادهــای انقابــی« )مصــوب 1359/4/13 شــورای انقــاب( از قانــون کار  قانــون کار درب
شــاید موجــه باشــد. بــه موجــب ایــن مــاده واحــده، نهادهــای انقابــی بــه ارگان هایــی اطــاق می شــود 
کــه بنــا بــه نیــاز دوران بعــد از انقــاب اســامی ایــران )22 بهمــن 1357 بــه بعــد( بــا تصویــب مراجــع 

ــه وجــود آمــده اســت.  قانون گــذاری ب
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ایــن اســتثنا شــامل کارمنــدان اصلــی نهادهــای انقابــی می شــود؛ 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(، 
ــا دیگــر  ــه نهادهــای انقــاب ی مجلــس، کارکنــان واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و خدماتــی وابســته ب

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 خارجــی  در مــورد 
آن دســته از کارکنانــی کــه در نهادهــای انقابــی بــه کار اشــتغال دارنــد و مشــمول مقــررات اســتخدامی 
خــاص نیســتند، الزم االجــرا 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 تقریبــًا تمــام بودجــه ســاالنه نهادهــای انقابــی کــه در قانــون فهرســت نهادهــای عمومــی 
ــزو  ــی، ج ــاظ ماهیت ــه لح ــود، ب ــن می ش ــی تأمی ــه عموم ــده اند، از محــل بودج ــر ش ــی ذک ــر دولت غی
ــت  ــون مدیری ــا از شــمول قان ــن نهاده نهادهــای حکومتــی محســوب می شــوند و مســتثنی کــردن ای
خدمــات کشــوری، موجــه بــه نظــر نمی رســد. بــر همیــن اســاس، رســیدگی بــه تصمیمــات و اقدامــات 
تشــکیات و نهادهــای انقابــی و مؤسســات وابســته بــه آن هــا و نیــز مأمــوران آن نهادهــا بــه موجــب 
بنــد 1 از مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در صاحیــت ایــن دیــوان 

ذکــر شــده اســت. 
ــل  ــا از مح ــه آن ه ــد بودج ــر از 50 درص ــه کم ت ــی ک ــر دولت ــی غی ــای عموم ــوص نهاده در خص
بودجــه عمومــی تأمیــن می شــود، اقتضــای امــر آن اســت کــه بــه صــورت خودگــردان و مســتقل و بــا 
اســتفاده از اصــول و روش هــای مدیریــت خصوصــی ســازمان دهی و مدیریــت شــوند تــا کارآمدی شــان 
تأمیــن و تضمیــن شــود. بــا ایــن حــال، ضابطه  منــد کــردن روش اســتخدام، تعییــن نظام منــد حقــوق 
و تکالیــف و تأمیــن اجتماعــی مســتخدمین آن هــا بــر اســاس قانــون عــام و جامــع مدیریــت خدمــات 
ــن  ــتخدامی و تأمی ــت اس ــر عدال ــوری، بیش ت ــی کش ــن اجتماع ــع تأمی ــون جام ــز قان ــوری و نی کش
اجتماعــی را تأمیــن می کنــد. پــس ایــن نهادهــا نیــز از لحــاظ اســتخدامی بایــد تابــع قانــون مدیریــت 

خدمــات کشــوری باشــند.

ب( مقامات مستثنی شده
ــام«  ــوان »مق ــه عن ــه ب ــی را ک ــمت های سیاس ــوری، س ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 71 قان م
شــناخته می شــوند، رؤســای ســه قــوه، معــادن اول رییــس جمهــوری، نــواب رییــس مجلــس شــورای 
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ــان رییــس  ــران، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، معاون اســامی، اعضــای شــورای نگهبــان، وزی
ــن  ــاده 54 ای ــره 4 م ــت. تبص ــرده اس ــام ک ــران اع ــان وزی ــفیران و معاون ــتانداران، س ــوری،  اس جمه
قانــون، بــه غیــر از مدیــران منــدرج در مــاده 71، بقیــه را مدیــران حرفــه ای اعــام کــرده و انتخــاب و 
انتصــاب افــراد بــه پســت های مدیریــت حرفــه ای را از مســیر ارتقــای شــغلی الزامــی دانســته اســت. از 
طــرف دیگــر، بنــد ب مــاده 54 قانــون یادشــده، عــزل و نصــب متصدیــان پســت های سیاســی )موضــوع 
ــزام بــه رعایــت مســیر ارتقــای شــغلی )مقــرر در قانــون( از اختیــارات مقامــات  مــاده 71( را بــدون ال
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 صرفــًا از نظــر حقــوق و مزایــا تابــع 

قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری هســتند.1
مســتثنی کــردن حقــوق و مزایــای مقامــات از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری خــاف فلســفه 
ــات عدالــت  وجــودی قانــون جامــع اســتخدامی )قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری( و خــاف اقتضائ
اســتخدامی فراگیــر اســت کــه از جملــه شــقوق عدالــت اجتماعــی بــه شــمار مــی رود. بهتــر بــود قانــون 
ــری  ــتخدام و به کارگی ــتگاه ها، روش اس ــردن دس ــتثنی ک ــای مس ــه ج ــوری ب ــات کش ــت خدم مدیری
ــوق و  ــا حق ــرد، ام ــتثنی می ک ــوری مس ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــمول قان ــات را از ش ــراد و مقام اف
مزایــای افــراد و مقامــات را بــدون اســتثنا در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری تعییــن می کــرد تــا از 

عدالــت اســتخدامی و بــه تبــع آن، عدالــت اجتماعــی عــدول نشــود.

ج( مشاغل مستثنی شده
مشاغل مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار عبارتند از:

1. اعضای هیئت علمی
در مــاده 117 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، اعضــای هیئــت علمــی از ایــن قانــون مســتثنی 
شــده اســت. بــا ایــن حــال، بــه موجــب بنــد »ب« مــاده 20 قانــون برنامــه پنجم توســعه )منقضی شــده( 
ــون الزم االجراســت،  ــه قان ــای توســعه کشــور« ک ــون احــکام دایمــی برنامه ه ــاده یکــم »قان ــه در م ک
ــوری  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــه قان ــی از جمل ــن عموم ــمول قوانی ــگاه ها از ش ــده، دانش ــرار ش تک

1. امامی و استوار سنگری، پیشین، صص 222ـ223.
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ــر  ــی،1 آزاد2 و غی ــگاه های دولت ــه دانش ــم، هم ــن حک ــاق، ای ــل اط ــه دلی ــت و ب ــده اس ــتثنی ش مس
ــرد.  ــی را دربرمی گی انتفاع

بــر ایــن اســاس، روش اســتخدام، حقــوق و مزایــا و بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی و اعضــای 
غیــر هیئــت علمــی دانشــگاه ها بــه ترتیــب، مشــمول آیین نامــه  اســتخدام هیئــت علمــی و آیین نامــه 
اســتخدام اعضــای غیــر هیئــت علمــی و دیگــر مقــررات وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری می شــود 
ــتقال  ــگاه ها و اس ــت دانش ــیوه مدیری ــد. ش ــگاه می رس ــر دانش ــای ه ــت امن ــب هیئ ــه تصوی ــه ب ک
عملکــردی آن هــا و نیــز جــذب )اســتخدام(، حقــوق و مزایــا و بازنشســتگی اعضــای هیئــت علمــی از 

جملــه اقتضائــات رشــد و توســعه علمــی اســت.

2. قضات
ــتقال  ــر اس ــن بهت ــوری، تأمی ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــات از قان ــدن قض ــتثنی ش ــت مس عل
ــورای  ــس ش ــوب 1361/12/14 مجل ــتری )مص ــات دادگس ــاب قض ــرایط انتخ ــون ش ــت و قان آن هاس
ــون  ــوب 1379/1/31( و قان ــات )مص ــتخدام قض ــش و اس ــون گزین ــی قان ــه اجرای ــامی(، آیین نام اس
نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت )مصــوب 1370/6/13 مجلــس شــورای اســامی( بــر آن هــا 
حاکــم اســت. اگــر بنــا باشــد حقــوق و مزایــای قانونــی قضــات تابــع قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری(  کارکنــان دولــت، مصــوب 1370 )موضــوع تبصــره 1 مــاده 117 قان

ــی، اســتخدامی و تشــکیاتی دانشــگاه ها و فرهنگســتان های  ــی، اداری، معامات ــه اصــاح ســاختار و مقــررات مال 1. هــر گون

تخصصــی در صاحیــت هیئــت امنــای دانشگاه هاســت )رأی وحــدت رویــه شــماره 9010090905800012 مــورخ 

ــاح  ــازه اص ــا اج ــت امن ــه هیئ ــت مصوب ــدون دریاف ــوم ب ــت اداری( و وزارت عل ــوان عدال ــی دی ــت عموم 1399/12/12 هیئ

ــماره 9210090905800231  ــه ش ــدت روی ــدارد )رأی وح ــگاه ها را ن ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــتخدامی اعض ــه اس آیین نام

ــت اداری(. ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــورخ 1392/04/10 هیئ م

2. رأی وحدت رویه شماره 9909970905811819 مورخ 1399/11/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

الف( »بند )ح( ماده 12 اساس نامه اصاحی دانشگاه آزاد اسامی مصوب 1389/1/28 یکی از وظایف و اختیارات هیئت امنای 

دانشگاه آزاد اسامی را تصویب مقررات مربوط به اعضای هیئت علمـی و کارکنان اداری دانشگاه اعـام کرده و بند 6 سـومین 

صـورت جلسـه کمیسیون دایمی هیئت امنـای دانشگاه، مصوب آذر 1392، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسامی 

را صرفًا تابع آیین نامه های خاص اداری استخدامی مصوب هیئت امنا اعام کرده است. طبق ماده 188 قانون 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 

155ـ1393/2/29 نیز مؤید این امر است.

ب( با توجه به ماده 5 اساس نامه دانشگاه آزاد اسامی، اصاحی 1389/8/11، دانشگاه، مؤسسه ای غیر خصوصی و غیر دولتی 

است و با این وصف، از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 103 آن خارج می باشد«.
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باشــد، پیــروی حقــوق و مزایــای آن هــا از قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای حفــظ جامعیــت این 
ــود. ــت ب ــق عدال ــر و مناســب تر و مواف ــون و پاسداشــت فلســفه وجــودی وضــع آن، بهت قان

3. نیروهای 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 می ســازد، امــا حقــوق و مزایــا 
و تأمیــن اجتماعــی ایــن نیروهــا می توانــد تابــع احــکام قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری باشــد. ایــن 

امــر در تبصــره ســه مــاده 117 آن قانــون هــم پیش بینــی شــده اســت. 

4. مشاغل سیاسی
بــر اســاس تبصــره 5 مــاده 117 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، کارمنــدان سیاســی و کارمندان 
شــاغل در پســت های سیاســی وزارت امــور خارجــه مشــمول مقــررات تشــکیاتی، اســتخدامی، مالــی 
ــاغل در  ــی ش ــر سیاس ــدان غی ــتند و کارمن ــوب 1352( هس ــه )مص ــور خارج ــی وزارت ام و انضباط

ــد. ــروی می کنن ــون پی ــن قان ــتیبانی از ای ــت های پش پس

د( ایثارگران
ــل ایثارگــری و از جــان گذشــتگی و وضعیــت  ــه دلی ــه اقشــاری هســتند کــه ب ایثارگــران از جمل
جســمی و روحــی ناشــی از جانبــازی خــود، نیازمنــد و ســزاوار حمایت هــای شایســته و ویــژه هســتند 
ــون  ــتا، قان ــن راس ــت. در ای ــر نیس ــام امکان پذی ــی ع ــن اجتماع ــتخدامی و تأمی ــای اس ــه در قالب ه ک
ــام(،  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب 1391/10/2 مجم ــران )مص ــه ایثارگ ــانی ب ــع خدمات رس جام
حمایت هــای اســتخدامی، تأمیــن اجتماعــی و رفاهــی منصفانــه ای را بــرای ایــن قشــر فــداکار و ایثارگــر 
مقــرر کــرده اســت کــه در راســتای تبصــره 3 مــاده 42 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه تصویــب 
ــن  ــر اســاس قوانی ــان ب ــای آن ــران و خانواده ه ــی دارد: »اســتخدام ایثارگ ــرر م ــن تبصــره مق رســید. ای

مصــوب مربــوط بــه خــود خواهــد بــود«.

هـ( مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
بــر اســاس بنــد الــف مــاده 65 قانــون احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه کشــور )مصــوب 
1395/11/10(، ســازمان  های مناطــق آزاد منحصــراً بــر اســاس قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری 
ــت اداری1  ــوان عدال ــی دی ــت عموم ــون کار اداره می  شــوند. هیئ ــی و اصاحــات بعــدی آن و قان ـ صنعت

1. دادنامــه شــماره 9909970905811028 مــورخ 9/12/ 1399 و دادنامــه شــماره 140009970906010833 مــورخ 

ــت اداری. ــوان عدال ــی دی ــت عموم 1400/06/23 هیئ

قلمــرو شــمول و اســتثنائات قانون مدیریت 
خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها
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ــروی  ــه فلســفه ایجــاد مناطــق آزاد تجــاری و جــذب ســرمایه و نی ــا توجــه ب ــرده اســت: »ب ــرر ک مق
انســانی و نظــر بــه این کــه مناطــق مذکــور از شــمول حاکمیــت قوانیــن ســرزمینی خــارج بــوده و تابــع 
مقــررات خــاص اشــتغال می باشــند و مطابــق مــاده 12 قانــون چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجــاری ـ 
صنعتــی، مصــوب 1372، اختیــار وضــع مقــررات مربــوط بــه اشــتغال نیــروی انســانی، بیمــه و تأمیــن 
ــق  ــران مطاب ــود و هیئــت وزی ــران خواهــد ب ــه موجــب آیین نامه هــای مصــوب هیئــت وزی اجتماعــی ب
اختیــار قانونــی، مصوبــه مــورد شــکایت را تصویــب کــرده اســت، بنــا بــر ایــن، مــاده 11 و بنــد »ث« 
ــوری و  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 120 قان ــد »د« م ــوری و بن ــتخدام کش ــون اس ــاده 124 قان م
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری  نیــز مــاده 5 آیین نامــه اجرایــی تبصــره 2 مــاده 21 و مــاده 121 قان
)مصــوب 10/13/ 1388 هیئــت وزیــران(، مأموریــت را حالــت اســتخدامی بیــان کــرده کــه مســتخدم 
بــه طــور موقــت، مأمــور بــه انجــام وظیفــه خاصــی گردیــده و مأموریــت کارمنــدان مشــمول قانــون بــه 
دســتگاه های دیگــر مشــمول قانــون بــا حفــظ پســت ســازمانی در دســتگاه متبــوع و پرداخــت حقــوق 
ــه  ــچ گون ــررات، هی ــن و مق ــت و در قوانی ــده اس ــته ش ــاز دانس ــوع مج ــتگاه متب ــاده از دس و فوق الع
اختیــاری راجــع بــه تغییــر قانــون مشــمول مســتخدم مأمــور در دســتگاه دیگــر از جملــه در خصــوص 
ــار  ــدم اختی ــر ع ــون، اصــل ب ــوارد ســکوت قان ــه در م ــه ک ــرار نگرفت ــح ق ــورد تصری ــا م ــوق و مزای حق
اســت و مطابــق مــاده 188 قانــون کار، اشــخاص مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری یــا ســایر قوانیــن و 
مقــررات خــاص اســتخدامی مشــمول مقــررات قانــون کار نیســتند. بنــا بــر مراتــب بنــد 3 مصوبــه مــورد 
اعتــراض، مغایــر قانــون بــه شــرح فوق الذکــر اســت و مســتند بــه بنــد 1 مــاده 12 و مــاده 88 قانــون 

ــت اداری مصــوب ســال 1392 ابطــال می شــود«.  ــوان عدال تشــکیات و آییــن دادرســی دی
ــام و  ــون ع ــوارد اجمــال و ابهــام و ســکوت مقــررات منطقــه ای، قان ــه این کــه در م ــه »نظــر ب البت
ــه  ــای انگیزشــی از جمل ــت دارد و در خصــوص پرداخــت مزای ــر موضــوع حاکمی ــره ب ســرزمینی و آم
عیــدی و پــاداش ســنوات، در مقــررات منطقــه ویــژه اقتصــادی پیش بینــی نشــده اســت، بنــا بــر ایــن، 

مقــررات قانــون کار در ایــن مــوارد اعمــال خواهــد شــد«.1
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 اعمال کننــده حاکمیــت موضــوع مــاده 
ــا ادارات مناطــق  ــل واگــذاری هســتند، ســازمان ی ــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه غیــر قاب 8 قان
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. 

1. رأی وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/3/8 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
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1. دادنامه شماره 85/224 مورخ 1385/04/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

ــوان  ــه عن ــون احــکام دایمــی برنامه هــای توســعه ب ــاده 65 قان ــف« م ــد »ال ــل، بن ــن دلی ــه همی ب
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 
ــی و  ــخاص حقیق ــت اش ــوند، فعالی ــوب می ش ــت محس ــد دول ــز کارمن ــدان آن نی ــد و کارمن می دهن
حقوقــی داخلــی و بین المللــی و کارگــران آن هــا، 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 صریحــًا در 
قانــون مدیریــت خدمــات مســتثنی شــده اند )صــرف نظــر از اشــکال های 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 
پراکنــده هــم مــورد ایــراد جــّدی اســت( وضــع شــده اند، در عمــل، دســتگاه های متعــددی صرفــا بــه 
اســتناد قوانیــن و مقــررات یــا اســاس نامه خــاص خــود، از شــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری از جامعیــت مــورد انتظــار و از  ــه ایــن صــورت، قان خــارج شــده اند. ب
ــون  ــه قان ــی خــوب ک ــی از اصــول حکمران ــور عموم ــت ام ــده و مدیری ــود دور ش فلســفه وجــودی خ

مدیریــت مبتنــی بــر آن بــود، منحــرف گشــته اســت. 
ــی و  ــای دولت ــراد در واحده ــتخدام اف ــرایط اس ــاب ش ــره در ب ــد آم ــع قواع ــه وض ــه این ک ــر ب نظ
ــت  ــا عنای ــت و ب ــذار اس ــل قانون گ ــأذون از قب ــا م ــه ی ــوه مقنن ــارات ق ــف و اختی ــی از وظای عموم
ــور اداری و  ــازمان ام ــت س ــزوم موافق ــر ل ــی ب ــتخدام کشــوری مبن ــون اس ــاده 112 قان ــه تبصــره م ب
اســتخدامی کشــور بــا هــر نــوع وضــع و اصــاح و تغییــر تشــکیات و مقــررات اســتخدامی در مؤسســات 
دولتــی غیــر مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری، بخش نامــه شــماره 31/30351ـ1374/9/11 ســازمان 
ــه  ــان ورود ب ــتخدام داوطلب ــرایط اس ــاب ش ــره در ب ــد آم ــن وضــع قواع ــه متضم ــی ک ــن اجتماع تأمی
خدمــت در آن ســازمان اســت، مغایــر قانــون و خــارج از حــدود اختیــارات معاونــت یادشــده تشــخیص 
ــردد.1 ــت اداری ابطــال می گ ــوان عدال ــون دی ــاده 25 قان ــه قســمت دوم م داده می شــود و مســتنداً ب

یکــی از نهادهایــی کــه بــر اســاس مــاده 114 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، بــه منظــور ایجــاد 
ــای  ــکیاتی و نظام ه ــاختار تش ــت، س ــدازه دول ــش و ان ــاد، نق ــور در ابع ــام اداری کش ــول در نظ تح
اســتخدامی،  مدیریــت منابــع انســانی، روش هــای انجــام کار و فنــاوری اداری و ارتقــا و حفــظ کرامــت 
ــاری از  ــفاف و ع ــخ گو، ش ــزا، پاس ــره ور و ارزش اف ــی کارآ، به ــام اداری و مدیریت ــه نظ ــل ب ــردم و نی م
ــه دارای  ــت ک ــی اداری اس ــورای عال ــت، ش ــاالر اس ــرا و مردم س ــش، نتیجه گ ــض، اثربخ ــاد و تبعی فس
صاحیــت مقررات گــذاری اســت و »اعطــای صاحیــت تصویــب دســتورالعمل بــه شــورای عالــی اداری... 
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ــب  ــه تصوی ــح ب ــور، صال ــورای مذک ــد و ش ــد نمی باش ــتورالعمل واح ــب دس ــه تصوی ــوط ب ــًا مرب صرف
ــد«.1 ــمولین می باش ــاوت مش ــارات متف ــرایط و اختی ــا ش ــق ب ــدد مطاب ــتورالعمل های متع دس

البتــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــرای دســتگاه های اجرایــی )مشــمول و غیــر مشــمول( 
احــکام تشــکیاتی )مــواد 29، 31،  33، 34 و 35(، الــزام بــه ارائــه کلیــه اطاعــات، اســناد و مــدارک 
مربــوط بــه ســازمان برنامــه و بودجــه )مــاده 118( و هماهنگــی در تعییــن حقــوق و مزایــای کارمنــدان 
ــاد  ــاده 74(، ایج ــت مزد )م ــوق و دس ــورای حق ــت ش ــب موافق ــق کس ــی از طری ــتگاه های اجرای دس
تحــول در نظــام اداری از طریــق شــورای عالــی اداری )مــاده 114(، تنظیــم و ارائــه بودجــه دســتگاه های 
اجرایــی در صــورت رعایــت مفــاد قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ، بــه ویــژه مــاده 16 ایــن قانــون 
مبنــی بــر اســتقرار نظــام کنتــرل نتیجــه و محصــول و کنتــرل مراحــل انجــام کار )تبصــره 2 مــاده 16(، 
نظــارت دیــوان محاســبات و ســازمان بازرســی کل کشــور بــر اجــرای احــکام و مفــاد مقــررات قانــون 
مدیریــت خدمــات کشــوری در دســتگاه های اجرایــی )تبصــره 3 مــاده 24(، تعییــن مجمــوع مجوزهــای 
ــا رعایــت فصــل دوم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری  در قوانیــن  اســتخدام دســتگاه های اجرایــی ب
برنامه هــای پنج ســاله و تصویــب ســهم هــر یــک از وزارت خانه هــا و مؤسســات دولتــی توســط هیئــت 
وزیــران بــا پیشــنهاد ســازمان اداری و اســتخدامی و ممنوعیــت هــر گونــه به کارگیــری نیــرو خــارج از 
ایــن مجوزهــا )مــاده 51 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ( را مقــرر داشــته اســت.2 بــه جــز شــورای 
توســعه مدیریــت و ســرمایه انســانی، مقــام و مرجــع دیگــری صاحیــت اظهــار نظــر و پاســخ گویی بــه 
ــون  ــاد قان ــرای مف ــورد اج ــی را در م ــتگاه های اجرای ــتخدامی دس ــای اداری و اس ــتعام ها و ابهام ه اس

مدیریــت خدمــات کشــوری نــدارد.3
پرسشــی کــه ایــن جــا مطــرح می شــود، ایــن اســت کــه یکــی از مهم تریــن دالیــل تصویــب قانــون 
ــن  ــال و اجــرای قوانی ــری از اعم ــا و جلوگی ــت در پرداخت ه ــات کشــوری ، ایجــاد عدال ــت خدم مدیری
متعــدد و پراکنــده اســتخدامی در دســتگاه های اجرایــی بــود. آیــا بــه راســتی الزم بــود کــه ایــن قانــون، 

ایــن همــه اســتثنا داشــته باشــد؟ 
بــرای مســتثنی کــردن دســتگاه ها و مشــاغل همیشــه می تــوان بــه راحتــی بهانه هــای سیاســی، فنــی 
ــر تبعیــض و  ــد و ب ــده می کن ــن اســتخدامی، موضــوع را پیچی ــوع و تعــدد قوانی ــدا کــرد. تن ــی پی و قضای
نابرابــری وضــع اســتخدامی مســتخدمان می افزایــد. وضــع و تصویــب قانــون جامــع اســتخدامی بــرای همــه 
ــی،  ــای فن ــوان ویژگی ه ــع می ت ــون جام ــان قان ــوب هم ــت و در چارچ ــوار نیس ــور دش ــتخدمان کش مس
سیاســی و کاری برخــی مســتخدمان بــه ویــژه حقــوق و مزایــا و اســتقال کاری  آنــان را نیــز در نظــر گرفت.4

1. دادنامه شماره 140009970906011190 مورخ 1400/10/01 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری.
ــی، پیشــین،  ــی مؤتمن ــوق اداری، تهــران: دادگســتر، چــاپ اول، 1381، ص 200؛ طباطبای ــژن، حق ــک: عباســی، بی 2. ن

صــص 176ـ177؛ موســی زاده، پیشــین، صــص 386ـ388.
3. دادنامه شماره 1171 مورخ 1396/11/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

4. موسی زاده، پیشین، ص 384.
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بند دوم ـ استثنائات مختص قانون مدیریت خدمات کشوری
بــر اســاس تبصــره 4 مــاده 117، کارمندانــی کــه بــا رعایــت مــاده 124 مطابــق قانــون کار جمهوری 
ــتند.  ــون مســتثنی هس ــن قان ــمول ای ــد، از ش ــتغال دارن ــی اش ــتگاه های اجرای ــران در دس ــامی ای اس
مــاده 124 مقــرر کــرده اســت: »به کارگیــری نیــروی انســانی در برخــی از مشــاغل کــه ســازمان اعــام 
ــون کار  ــاس قان ــر اس ــتخدامی  ب ــای اس ــوب و مجوزه ــازمانی مص ــت های س ــقف پس ــی دارد، در س م

امکان پذیــر می باشــد«.
ــون  ــی کــه مشــمول قان ــراد شــاغل در دســتگاه های اجرای ــرای اف ــد« ب ــردن واژه »کارمن ــه کار ب ب
ــی  ــتگاه های اجرای ــاغان دس ــرای ش ــت ب ــی اس ــد«، عنوان ــون »کارمن ــت؛ چ ــت اس ــد،  نادرس کارن
ــن  ــانی را جا ی گزی ــروی انس ــا نی ــراد ی ــذار، اف ــود قانون گ ــر ب ــات. بهت ــت خدم ــون مدیری مشــمول قان
»کارمنــد« در تبصــره 4 مــاده 117 و تبصــره مــاده 124 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری می کــرد.

بند سوم ـ استثنائات مختص قانون کار
بــه موجــب مــاده 188 قانــون کار، اشــخاص مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری و نیــز کارگــران 
ــا منحصــراً توســط صاحــب کار و همســر و خویشــاوندان  ــام کار آن ه ــه انج ــی ک ــای خانوادگ کارگاه ه
ــود. ــون نخواهنــد ب ــن قان نســبی درجــه یــک از طبقــه اول وی انجــام می شــود، مشــمول مقــررات ای

الف( مشموالن قانون استخدام کشوری
ــوری  ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــر، قان ــال حاض ــوری در ح ــتخدام کش ــرای اس ــون الزم االج قان
ــون  ــر قان ــواد مغای ــن م ــون، جا ی گزی ــاده 126 آن قان ــب م ــه موج ــه ب ــت ک ــوب 1386( اس )مص
ــرر مــی دارد کــه  ــات کشــوری مق ــت خدم ــون مدیری ــاده 117 قان اســتخدام کشــوری شــده اســت. م
ــون می شــوند« کــه تفصیــل  ــن قان ــه اســتثنای... مشــمول مقــررات ای ــی ب »کلیــه دســتگاه های اجرای

ــان شــد. ــن موضــوع بی ای

ب( کارگران کارگاه های خانوادگی
بر اساس ماده 188 قانون کار، کارگاه خانوادگی، کارگاهی است که:

1. کارگــران آن دارای رابطــه خویشــاوندی نزدیــک )پــدرـ فرزنــدی یــا مــادرـ فرزنــدی( یــا رابطــه 
همســری باشــند؛

2. کار را صاحب کار )پدر یا مادر( همراه با همسر و فرزندان انجام دهند؛
3. فرد دیگری غیر از اعضای خانواده حضور ندارد. 

ــدان« ذکــر می شــد.  ــود عبــارت »صاحــب کار و همســر و فرزن از نظــر شــیوه قانون نویســی بهتــر ب
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ــارت  ــران آن و عب ــه کارگ ــی اســت، ن ــای خانوادگ ــون مســتثنی شــده، کارگاه ه آن چــه از شــمول قان
ــن  ــی در چنی ــری و کارفرمای ــه کارگ ــرا رابط ــت؛ زی ــح نیس ــی« صحی ــای خانوادگ ــران کارگاه ه »کارگ
ــد، کارگاه از وضعیــت  ــدارد.1 اگــر شــخص دیگــری در کارگاه خانوادگــی کار کن ــی وجــود ن کارگاه های
ــا،  ــه کارفرم ــود ک ــوب می ش ــی محس ــی خانوادگ ــن کارگاه وقت ــود. هم چنی ــارج می ش ــی خ خانوادگ

ــه شــخص حقوقــی.  شــخص حقیقــی باشــد، ن
ــارت اســت  ــن کار عب ــران کارگاه هــای خانوادگــی از شــمول موازی ــل خــروج کارگ ــن دالی مهم تری
ــه  ــا.2 البت ــن کارگاه ه ــودن ای ــترس ب ــی و دور از دس ــواده و پراکندگ ــت خان ــم و حرم ــت حری از رعای
ــن  ــاده 85، ای ــره م ــده اند. تبص ــتثنی نش ــون کار مس ــررات قان ــه مق ــی از هم ــای خانوادگ کارگاه ه
ــی و بهداشــت کار( دانســته و  ــون کار )حفاظــت فن ــارم قان ــررات فصــل چه ــا را مشــمول مق کارگاه ه
مقــرر داشــته اســت کــه کارگاه هــای 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 شــبانه روز بــه مؤسســات مشــمول مــاده 85 ایــن قانــون وارد شــوند و بازرســی کننــد. 
بــا ایــن حــال، بــه دلیــل ماحظــات حریــم خانــواده، ورود بازرســان کار بــه کارگاه هــای خانوادگــی بــه 

اجــازه کتبــی دادســتان محــل نیــاز دارد. )مــاده 98 و تبصــره آن(

ج( کارگران کشاورزی
ــا  ــًا کشــاورزی و دام داری اســت، ب ــه عمدت ــون کار ک ــاده 189 قان ــای خــاص موضــوع م فعالیت ه
پیشــنهاد شــورای عالــی کار و تصویــب هیئــت وزیــران می توانــد از شــمول قســمتی از قانــون کار معــاف 
شــود. در گذشــته، فعالیت هــای موضــوع ایــن مــاده تابــع قانــون کار کشــاورزی )مصــوب 1353( بودنــد 
ــه هــر حــال، وضعیــت  ــون کار مقــرر می داشــت، ب ــه قان ــری را نســبت ب ــای کم ت ــد مزای کــه هــر چن
آن هــا روشــن بــود. اکنــون کــه قانــون کار کشــاورزی ملغــی شــده اســت، هــر گاه کارگــر کشــاورزی از 

شــمول بخش هایــی از قانــون کار مســتثنی شــود، چــه قانونــی از او حمایــت خواهــد کــرد؟ 
ــت  ــن معافی ــام تعیی ــران در مق ــت وزی ــی کار و هیئ ــورای عال ــت ش ــوص، الزم اس ــن خص در ای
ــار  ــران را در کن ــوق کارگ ــون کار، حق ــمتی از قان ــمول قس ــاده 189 از ش ــوع م ــای موض فعالیت ه
ــد و  ــر بگیرن ــاورزی در نظ ــای کش ــت از فعالیت ه ــاورزی و حمای ــش کش ــعه بخ ــت های توس سیاس

ــازند. ــر نس ــی دیگ ــدای مصلحت ــراد را ف ــوق اف حق

د( موضوعات مشمول ماده 190 قانون کار
بــه موجــب مــاده 190 قانــون کار، مــدت کار، تعطیــات و مرخصی هــا، مــزد یــا حقــوق صیــادان، 

1. عراقی، پیشین، صص 155ـ157.

2. رفیعی، پیشین، ص 1275.



264

ــز  ــوالن و نی ــازل، معل ــی(، خدمــه و مســتخدمان من ــی، زمینــی و دریای کارکنــان حمــل و نقــل )هوای
ــه  ــا قســمتی از مــزد و درآمــد آن هــا ب ــه صورتــی اســت کــه تمــام ی ــی کــه طــرز کارشــان ب کارگران
ــًا در  ــا نوع ــه کار آن ه ــی ک ــن کارگران ــود و هم چنی ــن می ش ــان تأمی ــا مراجع ــتریان ی ــیله مش وس
ــی کار  ــورای عال ــه ش ــود ک ــن می ش ــی تعیی ــرد، در آیین نامه های ــام می گی ــاوب انج ــاعت های متن س
تدویــن می کنــد و بــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد. در مــوارد ســکوت، مــواد ایــن قانــون حاکــم 

اســت.
در خصــوص یکــی از مشــموالن مــاده 190، آیین نامــه چگونگــی مــدت کار، تعطیــات و 
مرخصی هــا، مــزد و حقــوق کارگرانــی کــه طــرز کارشــان بــه صورتــی اســت کــه تمــام یــا قســمتی از 
مــزد آن هــا بــه وســیله مشــتریان یــا مراجعــان تأمیــن می شــود، در شــورای عالــی کار تدویــن شــد و در 
تاریــخ 1372/4/13 بــه تصویــب هیئــت وزیــران رســید. در خصــوص معلــوالن، قانــون جامــع حمایــت 
از حقــوق معلــوالن در ســال 1383 مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــده و در جهــت حمایــت از 
ــا و  ــا، مزای ــات، مرخصی ه ــدت کار، تعطی ــوص م ــت. در خص ــرده اس ــرر ک ــی را مق ــوالن، مقررات معل
ــه  ــب آیین نام ــت و تصوی ــده اس ــی نش ــون پیش بین ــن قان ــی در ای ــاغل، مقررات ــوالن ش ــوق معل حق
اختصاصــی بــرای معلــوالن در ایــن خصــوص ضــرورت دارد. در خصــوص بقیــه مشــموالن ایــن مــاده، 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــی کار ک ــورای عال ــه 1349 ش ــون کار، آیین نام ــاده 199 قان ــره م ــز تبص ــه تجوی ب
ــن  ــت. در ای ــان الزم االجراس ــود، هم چن ــده ب ــب ش ــال 1337 تصوی ــون کار س ــاده 6 قان ــره 2 م تبص
آیین نامــه، خدمــه و مســتخدمان منــازل و معلــوالن ذکــر نشــده اســت.1 تــا تصویــب آیین نامــه خــاص، 

ــون کار هســتند. ایــن دو گــروه مشــمول قان

هـ( کارگاه های کوچک
ــر حســب  ــوان ب ــر از ده نفــر را می ت ــون کار، کارگاه هــای کوچــک کم ت ــه موجــب مــاده 191 قان ب
مصلحــت بــه طــور موقــت از شــمول بعضــی از مقــررات ایــن قانــون مســتثنی کــرد. تشــخیص  مصلحــت 
و مــوارد اســتثنا بــه موجــب آیین نامــه ای 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 کارگاه های کوچــک از شــمول برخی 
ــت  ــد هیئ ــه تأیی ــماره 56392/ت 27929ـ1381/11/7 ب ــه ش ــب تصویب نام ــه موج ــون کار ب ــواد قان از م
وزیــران رســید. مــوارد استثناشــده دو گونــه اســت: گونــه اول، مــوادی از قانــون کار که نســبت بــه کارگاه های 
کوچــک مســتنثی شــده اســت و جا ی گزیــن دارنــد. گونــه دوم، مــواردی اســت کــه بــه کلــی حــذف شــده اند 
ــوع اول اســتثناهایی ذکــر شــده، توســط هیئــت  ــواردی کــه در ن ــه برخــی از م ــد. البت ــن ندارن و جا ی گزی

عمومــی دیــوان عدالــت بــه موجــب دادنامــه شــماره 250ـ248ـ1386/4/17 ابطــال شــده اســت.

1. عراقی، پیشین، ص 164.
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مصلحــت مــورد نظــر قانون گــذار در مــاده 191، حمایــت از اشــتغال زایی بــوده، امــا ایــن 
ــرای مســتثنی شــدن از  ــای متوســط ب ــه نیســت؛ چــون کارگاه ه مصلحت ســنجی درســت و واقع بینان
قانــون کار ممکــن اســت تعدیــل نیــرو داشــته باشــند یــا برخــی کارگاه هــا بــرای اســتفاده از مزایــای 
ــت  ــن سیاس ــد. ای ــودداری کنن ــر خ ــر از ده نف ــر بیش ت ــتخدام کارگ ــری و اس ــاده 191، از به کارگی م
کارآمــد نیســت و بهتــر اســت از راه کارهــای دیگــری چــون پرداخــت حــق بیمــه کارگــران کارگاه هــای 
جدیــد توســط دولــت تــا مــدت معیــن، معافیت هــای مالیاتــی یــا اعطــای وام بــا قائــل شــدن شــرط های 

ــرای کارگــران کارگاه هــا و دیگــر سیاســت های کارآمــد اســتفاده کــرد. خــاص ب

گفتار ســوم ـ نســبت قانــون کار و قانــون مدیریت خدمات کشــوری 
از منظــر قلمرو شــمول

ــون کار  ــی موجــب خــروج وی از شــمول قان ــک مؤسســه دولت ــرد در ی ــه کار ف صــرف اشــتغال ب
ــرارداد  ــوع ق ــر ن ــتگاه از نظ ــررات خــاص اســتخدامی آن دس ــه مق ــاک آن اســت ک ــه م نیســت، بلک
ــورد  ــور در م ــل ام ــن قبی ــی و از ای ــکام حقوق ــا و اح ــازمانی، دریافتی ه ــوب س ــت مص ــتغال پس و اش
وی رعایــت شــده باشــد.1 چــون تشــخیص مصــداق کارمنــد و کارگــر از یکدیگــر در بخــش عمومــی 
ــی  ــوارد خال ــی م ــان، در برخ ــتخدامی آن ــکایات اس ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــح ب ــع صال ــن مرج و تعیی
ــده  ــت بی فای ــان دول ــه از کارکن ــن دو طبق ــز ای ــط تمیی ــی ضواب ــه، بررس ــت، در نتیج ــکال نیس از اش
نخواهــد بــود. بــا توجــه بــه حاکمیــت قانــون در تنظیــم روابــط حقوقــی اشــخاص، احــراز شــمول یافتــن 
ــر اســاس معیارهــا و ضوابــط  ــد ب ــون کار در روابــط اســتخدامی افــراد نیــز  بای ــا نیافتــن موازیــن قان ی

ــرد.2 ــی صــورت پذی قانون
بــا توجــه بــه مــاده 2 قانــون کار )درخواســت کارفرمــا( و مــاده 7 قانــون مدیریــت خدمــات )پذیرش 
خدمــت کارمنــد در دســتگاه اجرایــی(، مهم تریــن 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 یک ســویه یــا ایقــاع اداری اســت.4 روابــط بیــن کارگــر و کارفرمــا )حتــی اگــر کارفرمــا، دولــت 
باشــد(، ماهیتــی دوگانــه دارد. از یــک ســو، بــه دلیــل نقــش قانون گــذار در تعییــن بســیاری از شــرایط 
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کار دارای ماهیتــی قانونــی و از ســوی دیگــر، بــه علــت مبنــا بــودن قــرارداد دوطرفــه در تنظیــم روابــط 
کار، دارای ماهیتــی قــراردادی اســت.1

ایــن در حالــی اســت کــه اســتخدام دولتــی و رابطــه بیــن کارمنــد و دولــت، وضعیــت خــاص قانونــی 
ــن  ــخاص در تعیی ــد و اراده اش ــخص می کن ــذار مش ــار آن را قانون گ ــکام و آث ــرایط، اح ــه ش ــت ک اس
ــان ایــن رابطــه و شــرایط  ــدارد2 و کارمنــد در شــکل  گیری ، تکامــل، تغییــر و پای ــر ن و تغییــر آن هــا اث
آن، نقشــی بیــش از اعــام رضایــت در آغــاز کار نــدارد. اگــر رابطــه بیــن کارمنــد و دولــت مبتنــی بــر 
قــرارداد باشــد )آن گونــه کــه مــاده 7 قانــون 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 می شــود. بــه عــاوه، 
کارمنــدان دولــت یــا در اعمــال حاکمیــت دولــت مشــارکت دارنــد یــا تصدی گــری امــوری را بــر عهــده 
دارنــد کــه بــرای تأمیــن منافــع عمومــی جامعــه ضــرورت دارد. در حالــی کــه کارگــران در بخش هایــی کار 
ــر عهــده  ــد و کارهــای یــدی و فیزیکــی را ب می کننــد کــه در تصمیم گیری هــای اداری مشــارکتی ندارن
ــری.  ــت و تصمیم گی ــدرت خاقی ــا ق ــتگی دارد ت ــارت بس ــی و مه ــروی بدن ــه نی ــر ب ــه بیش ت ــد ک دارن
البتــه ماک هــای یادشــده، ماک هــای نظــری هســتند و احتمــال دارد کــه در همــه مــوارد، بــا واقعیــت 

انطبــاق کامــل نداشــته باشــد. بنــا بــر ایــن، بــه معیارهــای قانونــی نیــز بایــد توجــه کــرد.3
بــر اســاس مــاده 45 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی بــه دو 
ــری  ــوع به کارگی ــر ن ــون، ه ــن قان ــاده 52 ای ــا م ــق ب ــرد و مطاب ــام می پذی ــی انج ــمی و پیمان روش رس
افــراد در دســتگاه های اجرایــی بــه جــز حــاالت منــدرج در مــاده 45 و تبصــره مــاده 32 ممنــوع شــده 
اســت. تبصــره مــاده 32 ناظــر بــر به کارگیــری افــراد بــه صــورت ســاعتی یــا کار معیــن طبــق شــرایط 
ــی از  ــانی در برخ ــروی انس ــری نی ــون، به کارگی ــاده 24 آن قان ــه موجــب م ــن ب خاصــی اســت. هم چنی
مشــاغل کــه ســازمان اعــام مــی دارد، در ســقف پســت های ســازمانی مصــوب و مجوزهــای اســتخدامی 
 بــر اســاس قانــون کار امکان پذیــر اســت. حکــم مــاده 124 مبنــی بــر اعــام مشــاغل کارگــری توســط 
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور شــبیه حکــم تبصــره مــاده 4 قانــون اســتخدام کشــوری اســت. 
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی هــر چنــد بــه اســتناد مــاده 124 قانــون مدیریــت، مشــاغل کارگــری 
را اعــام نکــرد، امــا در اجــرای تکلیــف تبصــره مــاده 4 قانــون اســتخدام کشــوری، در بخش نامــه شــماره 
9/1301ـ1364/6/6 و ملحقــات بعــدی، 32 عنــوان شــغلی را بــه عنــوان مشــاغل کارگــری معرفــی کــرد. 
ــررات  ــن و مق ــه قوانی ــوری، هم ــات کش ــت خدم ــون مدیری ــاده 127 قان ــه م ــت ب ــا عنای ــون ب چ

1. رنجبری، پیشین، ص 56.

2. امامی و استوار سنگری، ص 218.

3. همان، صص 56ـ57.
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عــام و خــاص مغایــر بــا ایــن قانــون ملغــی شــدند، ایــن ابهــام وجــود داشــت کــه آیــا تبصــره مــاده 4 
ــد گفــت هــر  ــز لغــو شــده اند؟ در جــواب بای ــون اســتخدام کشــوری و بخش نامــه مــورد اشــاره نی قان
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 
ــد  ــون جدی ــون جدیــد حاکــم اســت، امــا در مــواردی کــه قان ــون ســابق نســخ شــده و قان ــد، قان دارن
ــوان عدالــت  ــوان مراجعــه کــرد. در ضمــن، هیئــت عمومــی دی ــون ســابق می ت ــه قان ســاکت اســت، ب
اداری در رأی خــود بــه شــماره دادنامــه 594ـ1389/12/9 بــه صــورت تلویحــی بــه لغــو نشــدن تبصــره 

ــون اســتخدام کشــوری و بخش نامــه صادرشــده در ایــن زمینــه اشــاره کــرده اســت.1 مــاده 4 قان
قــدر متیقــن ایــن اســت کــه حکــم مــاده 124 قانــون مدیریــت و تبصــره مــاده 2 قانــون اســتخدام 
ــوده و بخش نامــه موصــوف در اجــرای حکــم واحــد صــادر شــده اســت.  کشــوری مشــابه و یکســان ب
ــه اســتناد  ــد توســط ســازمان ب ــه جدی ــردار نیســت و صــادر نشــدن بخش نام ــی تعطیل ب ــور عموم ام
مــاده 124 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نمی توانــد 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 بخش نامــه موصــوف بــه 

طــور قاطــع معتبــر و الزم االجراســت.
ــدان  ــی از کارمن ــتگاه های اجرای ــاغل در دس ــران ش ــک کارگ ــیوه تفکی ــن ش ــای ای ــی از ایراده یک
ــا محــول نکــرده  ــه خــود ســازمان ها و وزارت خانه ه ــه تشــخیص مشــاغل کارگــری را ب ــن اســت ک ای
اســت تــا آن هــا بتواننــد مقتضیــات ســازمان و وزارت خانــه یــا مؤسســه خــود را در تفکیــک مشــاغل در 
نظــر بگیرنــد؛ چــون ممکــن اســت یــک شــغل واحــد، در یــک وزارت خانــه یــا مؤسســه جــزو مشــاغل 
ــد.2  ــه حســاب آی ــد رســمی ب ــه آن، کارمن ــر، شــاغل ب ــی در جــای دیگ ــری شــناخته شــود، ول کارگ
ــا و  ــه وزارت خانه ه ــاغل ب ــن مش ــت ای ــنهاد فهرس ــخیص و پیش ــت تش ــل می توانس ــذار حداق قانون گ

مؤسســات دولتــی و عمومــی و تأییــد آن را در صاحیــت ســازمان قــرار دهــد.
در مــواردی کــه شــمول مقــررات اســتخدامی )خــواه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و خــواه مقررات 
اســتخدامی خــاص( نســبت بــه فــردی مســّلم باشــد، در شــمول یافتــن مقــررات کاری بــر او تردیــد وجــود 
نــدارد؛ زیــرا بــا توجــه بــه این کــه مقــررات اســتخدامی نوعــًا ســابقه بیش تــری دارنــد و نســبت به مشــموالن 

خــود حمایــت بیش تــری را منظــور می کننــد، نســبت بــه قانــون کار اولویــت دارنــد.3
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 

1. رستمی و اصغری، پیشین، صص 29ـ30.

2. رنجبری، پیشین، ص 58.

3. عراقی، پیشین، صص 151ـ152.
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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 دســتگاه های اجرایــی بــه کار گرفتــه 

شــده اند، 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 دســتگاه های اجرایــی مشــغول بــه کار اســت، بــه دلیــل تصریــح نداشــتن قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری، تردیــد حاصــل شــود، بــا توجــه بــه اطــاق و عمــوم مــاده 188 قانــون کار  بــه نظــر می رســد 
شــمول ایــن قانــون نســبت بــه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری اعــم اســت و بایــد بــه شــمول قانــون 

کار بــر فــرد یادشــده قائــل باشــیم.1

1. رفیعی، حقوق کار، ص 98.
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نتیجه گیری
1. در 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.
2. اســتثنائات دو قانــون عــام مدیریــت خدمــات کشــوری و قانــون کار در ایــن مقالــه بــه ســه دســته 
اســتثنائات مشــترک هــر دو قانــون )موضــوع مــاده 117 قانــون مدیریــت خدمات کشــوری(، اســتثنائات 
خــاص قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری )موضــوع مــاده 124 قانــون یادشــده( و اســتثنائات خــاص 

قانــون کار )موضــوع مــاده 188 قانــون کار( تقســیم شــد.
ــر شــده اســت.  ــون ذک ــن قان ــاده 117 ای ــات کشــوری در م ــت خدم ــون مدیری 3. اســتثنائات قان
هــر چنــد مصادیــق و قلمــرو مــوارد منــدرج در مــاده 117 ایــن قانــون دارای ابهــام اساســی اســت کــه 
ــن اســت کــه مــوارد اســتثنا  ــش اساســی تر ای ــن حــال، چال ــا ای ــع ابهــام کنــد. ب ــد رف قانون گــذار بای
ــی و  ــای عموم ــی از نهاده ــه خیل ــت، بلک ــدود نیس ــاده مح ــن م ــده در ای ــوارد تصریح ش ــه م ــًا ب صرف
ــتثنی  ــت مس ــون مدیری ــمول قان ــرو ش ــود را از قلم ــی، خ ــررات داخل ــب مق ــا تصوی ــًا ب ــی صرف دولت
کرده انــد. شــورای عالــی اداری بــا توجــه بــه رســالت قانونــی خــود )موضــوع مــواد 114 و 115 قانــون 
مدیریــت خدمــات( بایــد بــرای ســامان دهی اســتثناهای قانونــی بــا دالیــل موجــه و منطقــی و عقانــی 
ــون مدیریــت خدمــات کشــوری کــه  ــدام کنــد. ســامان دهی اســتثناهای منــدرج در مــاده 117 قان اق
ــوب  ــم محس ــون کار ه ــوری و قان ــات کش ــت خدم ــام مدیری ــون ع ــر دو قان ــترک ه ــتثناهای مش اس
ــک  ــوب اداری کم ــی خ ــق حکمران ــام و تحق ــون ع ــر دو قان ــر ه ــه بهت ــر چ ــرای ه ــه اج ــود، ب می ش

شــایانی خواهــد کــرد. 
ــیم  ــوان تقس ــمت می ت ــه قس ــه س ــوی ب ــر ماه ــوری را از نظ ــات کش ــت خدم ــون مدیری 4. قان
ــه  ــه از جمل ــوط اســت ک ــی مرب ــور عموم ــت ام ــیوه مدیری ــه ش ــون ب ــن قان ــک قســمت از ای ــرد: ی ک
ــا تحــوالت سیاســی،  ــد متناســب ب در فصل هــای دوم، چهــارم، پنجــم و چهاردهــم آمــده اســت و بای
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 الهام گیــری از مقرراتــی 
ــود.  ــل ش ــام اداری تکمی ــهروندی در نظ ــوق ش ــوص حق ــی اداری در خص ــورای عال ــه ش ــون مصوب چ
قســمت دیگــر بــه نظــام اســتخدامی و تأمیــن اجتماعــی مربــوط اســت. مــواد و فصل هــای 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 ســه گانه قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و استانداردســازی آن هــا، حکمروایــی 
خــوب اداری قابــل تحقــق اســت. در مقــام مقایســه قانــون مدیریت خدمــات کشــوری و قانون اســتخدام 
کشــوری، مباحــث قانــون اســتخدام کشــوری بســیار کامل تــر و مفصل تــر از قانــون مدیریــت خدمــات 
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــا قان ــه ب ــوری ک ــتخدام کش ــون اس ــتخدامی قان ــث اس ــت. مباح ــوری اس کش
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 عقانــی 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.
ــای  ــن صندوق ه ــط بی ــه در رواب ــدد ک ــتخدامی متع ــای اس ــای نظام ه ــع چالش ه ــرای رف 5. ب
ــق  ــرخ ح ــتگی، ن ــور بازنشس ــه/ کس ــق بیم ــع ح ــد، منب ــتگی رخ می ده ــی و بازنشس ــن اجتماع تأمی
بیمــه/ کســور بازنشســتگی، حقــوق و مزایــای مشــمول کســر حــق بیمــه/ کســور بازنشســتگی و حداقــل 
ــون کار(  ــت و قان ــون مدیری ــام )مشــمول قان ــای اســتخدامی ع ــواع نظام ه ــا در همــه ان ــوق و مزای حق
ــی،  ــای عموم ــت( در حوزه ه ــخص نیس ــًا مش ــرو آن دقیق ــه قلم ــاص )ک ــتخدامی خ ــای اس و نظام ه
دولتــی و خصوصــی یکســان تعییــن شــود و حداکثــر حقــوق و مزایــا در همــه حوزه هــای اســتخدامی 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــن حــال، کم هزین ــر، گام اساســی و در عی ــن ام ــی یکســان باشــد. ای ــی و دولت عموم
ــن، نقــل و انتقــال ســوابق بیمــه و بازنشســتگی  ــر ای ــت اجتماعــی و اســتخدامی اســت. عــاوه ب عدال
بــرای بیمه شــدگان، دســتگاه های اجرایــی و حتــی نهادهــای دادرســی بــر خــاف وضعیــت کنونــی بــا 

چالــش همــراه نخواهــد شــد
ــث  ــه مباح ــده و هم ــون کار نیام ــی در قان ــن اجتماع ــث تأمی ــه مباح ــت هم چنان ک ــر اس 6. بهت
تأمیــن اجتماعــی در قانــون تأمیــن اجتماعــی بیــان شــده اســت، فصــل ســیزدهم )تأمیــن اجتماعــی( 
ــی )مصــوب  ــن اجتماع ــون تأمی ــردد. قان ــون حــذف گ ــن قان ــات کشــوری از ای ــت خدم ــون مدیری قان
1354 بــا اصاحــات و الحاقــات بعــدی( و همــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی نیــز 
ــات  ــه اقتضائ ــه ب ــا توج ــی و ب ــی و فرهنگ ــن تحــوالت سیاســی، اقتصــادی، اجتماع ــا در نظــر گرفت ب
فنــاوری، مطابــق بــا مقاوله نامه هــای ســازمان بین المللــی کار در حــوزه تأمیــن اجتماعــی بــه صورتــی 
ــم  ــی را ه ــی و دولت ــش عموم ــی بخ ــن اجتماع ــث تأمی ــه بح ــوند ک ــل ش ــاح و تکمی ــری، اص بازنگ
ــن  ــع و اثربخــش تأمی ــر، جام ــام، فراگی ــون ع ــک قان ــا ی ــران، تنه ــی ای ــا در نظــام حقوق ــرد ت دربربگی

اجتماعــی داشــته باشــیم. 
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در ایــن صــورت، هــم مشــکل تعــدد قوانیــن و مقــررات در ایــن زمینــه و هــم چالــش صندوق هــای 
تأمیــن اجتماعــی حــل می شــود، چنان کــه در اصاحیــه مــاده 113 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ــی  ــه ســمت وحــدت ســازمانی و سیاســت گذاری اجرای هــم اولویــت و رویکــرد قانون گــذار، حرکــت ب
ــار  ــدد در چه ــه ای متع ــای بیم ــد صندوق ه ــام نظام من ــت. ادغ ــی اس ــن اجتماع ــای تأمی صندوق ه
ــای  ــا مدیریت ه ــی ب ــر دولت ــی غی ــای مســلح، خصوصــی و عموم ــی، نیروه ــای دولت ــته صندوق ه دس
ــه ســاختار  ــی و انســانی )ســاختاری ســه جانبه گرا و تخصص محــور و ن ــع مال ــد و اثربخــش مناب کارآم
ــی و  ــری، اجتماع ــت فک ــد امنی ــی می توان ــرکای اجتماع ــوی ش ــارت ق ــا نظ ــد( و ب ــی ناکارآم دولت

اقتصــادی شــرکای اجتماعــی را در درازمــدت محقــق ســازد. 
منطــق حاکــم بــر مدیریــت صندوق هــای بازنشســتگی بایــد ایــن باشــد کــه چــون همــه مشــموالن 
ــه  ــد ب ــن صندوق هــا بای ــت ای ــد، مدیری اعــم از کارمنــدان و کارگــران، حــق بیمــه را پرداخــت کرده ان
گونــه ای باشــد کــه آینــده صندوق هــا و مشــموالن یــا ذی نفعــان صندوق هــا بــه خطــر نیافتــد. افــزون 
ــتمری بگیران،  ــی مس ــد دریافت ــا بای ــن صندوق ه ــع ای ــش مناب ــد و اثربخ ــت کارآم ــا مدیری ــر آن، ب ب

ــا هزینه هــای زندگــی بهبــود پیــدا کنــد. متناســب ب
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Scope and exceptions of the act of State Service and La-
bor 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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