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مقدمه-1
حقـوقی موجـود در دنیـا    يهاکارگیري یا استخدام نیروي انسانی در نظاممقررات حاکم بر بهبارةدر

کـارگیري و  گلسـتان مقـررات حـاکم بـر بـه     حقـوقی ماننـد حقـوق ان   يهادر نظام. دو سیستم وجود دارد
اشتغال به کار نیروي انسانی در یک نظام واحد تدوین شده است و همۀ افرادي که در بخـش خصوصـی   

حقوقی مانند حقـوق  يهااما در نظامهستند،یا دولتی اشتغال دارند مشمول مقررات حاکم بر حقوق کار 
، مقررات مربـوط بـه اسـتخدام بخـش     شودیبررسی مایران مقررات مذکور در دو نظام حقوقی جداگانه
البته به لحاظ تنوع و افزونی این گونه مقررات گیردیدولتی در حقوق اداري مورد مطالعه و بحث قرار م

اسـتخدام در بخـش دولتـی    بارةکه قانون محوري درشودیتأکید م1بر قانون مدیریت خدمات کشوري
دام نیروي انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر روي قـانون کـار   اما بخش دیگري از مقررات استخاست،

.)191: 1388امامی و استوار سنگري،(گیردیمورد بحث قرار م
دیگر اشخاص مشمول قانون کار مشمول نظام کارگري و کارفرمایی بوده و عمـدتاً خـارج   عبارتبه

هرچنـد ظـاهراً   البتـه  .ها قرار دارندزمانآن سایۀعمومی دولتی یا در حاشيهااز ساختار سازمانی سازمان
افـراد مطـابق بـا    کـارگیري امکان بهالوصف مع،قانون کار ناظر بر اشتغال افراد در بخش غیردولتی است

.باشدمیدولتی نیز میسر يهاقانون کار در دستگاه
اجـع خاصـی   مطابق با قوانین ایران براي رسیدگی به شکایات اسـتخدامی هـر یـک از ایـن دو گـروه مر     

اي که رسیدگی به دعاوي استخدامی اشخاص مشمول قانون کار و مقـررات تبعـی   گونهبهاندشدهبینیپیش
است) تشخیص و حل اختالف کارگر و کارفرماهايیئته(آن منحصراً در صالحیت مراجع دادرسی کار

ارگر و کارفرما ناشی از و این صالحیت منوط به اجتماع دو شرط اساسی است؛ نخست آنکه اختالف بین ک
تضییع حقوق استخدامی کارگر به سبب فعـل یـا تـرك فعـل کارفرمـا باشـد و دیگـر آنکـه موضـوع مـورد           

يهاناشی از اجراي قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه،اختالف
ح که قوانین و مقررات کار به طور کلی مشتمل بر با این توضی. جمعی کار باشددستههايیمانکارگاهی و پ

قواعد و اصولی است که حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما را در قبال یکدیگر بر اساس قراردادهـاي کـار   
، بخشـی از ایـن مقـررات کـه متضـمن      سازدیجمعی و امور مربوط به آن معین و مشخص مانفرادي یا دسته

بوده و کارفرما ... نقدي و جنسی، مرخصی سالیانه ويهاالعاده، کمکفوقحقوق کارگر از قبیل مزد، مزایا،
کـه  ) 355: 1372صـدرالحفاظی، (شودیها است حقوق استخدامی کارگر محسوب مموظف به رعایت آن

.استرسیدگی به شکایات ناشی از تضییع حقوق استخدامی کارگر در صالحیت مراجع دادرسی کار 

آن، کلیه قوانین و مقررات عام و 127به موجب مادة 8/7/1386با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري در تاریخ -1
مجلس شوراي اسالمی مغایر با این قانون از 5/6/1386خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 

شود هرچند قانون مدیریت خدمات در توضیح این ماده یادآوري می. گرددن قانون لغو میاالجرا شدن ایتاریخ الزم
کشوري قانون استخدام کشوري را لغو نموده است لیکن قانون مذکور، قانون استخدام کشوري را در موارد مغایر نسخ کرده 

قانون جدید حاکم است اما در مواردي که است یعنی در آن مواردي که هر دو قانون حکمی دارند قانون سابق نسخ شده و 
.توان به قانون سابق مراجعه نمودقانون جدید ساکت است می
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قـانون تشـکیالت   10ماده 3تخدامی مستخدمین بخش دولتی، مطابق با بند اما رسیدگی به دعاوي اس
البتـه  ؛ در صالحیت دیوان عـدالت اداري اسـت  1392و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 

ذکر است که اگرچه مراجع دادرسی کار صالحیت رسـیدگی بـه شـکایات اسـتخدامی کارکنـان      شایان
رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران شاغل در واحدهاي دولتـی در  لکن کماکان،دولت را ندارند

.صالحیت مراجع دادرسی کار است
شمول قانون کار از یک سو و سایر قوانین و مقـررات اسـتخدامی از   ةبه دلیل وجود ابهام در محدود

بـه  رسـیدگی بـراي سوي دیگر تشخیص کارگر و مستخدم در بخش عمومی و به تبع تعیین مرجع صالح 
لذا در این مقالـه  رسد،یاز موارد مشکل به نظر مياشکایات استخدامی هر یک از این دو گروه در پاره

رسـیدگی بـه شـکایات    بـراي به تبیین مـواردي کـه باعـث ایجـاد ابهـام در تشـخیص صـالحیت مراجـع،         
ین و رویـه قضـایی   منظور تنویر موضوع بـه اسـتناد قـوان   پرداخته و راهکارهایی را بهگردندیاستخدامی م

.نماییمیموجود ارائه م

کارکنان داراي قرارداد کار ساعتی یا قرارداد کار معین-2
از پیمــان اســتخدامی بــا یــرغکســانی هســتند کــه درقالــب قــراردادييمنظــور از کارکنــان قــرارداد

مصـوب  قانون مدیریت خـدمات کشـوري  45ةبراساس ماد. استخدامی دارندۀهاي اجرایی رابطدستگاه
و مطابق بـا مـاده   پذیردیاجرایی به دو روش رسمی و پیمانی انجام ميهااستخدام در دستگاه8/7/1386

و 45ةحـاالت منـدرج در مـاد   یـراز غاجرایـی بـه  يهـا افراد در دستگاهیريکارگاین قانون هر نوع به52
صـورت  کـارگیري افـراد بـه   بـه ناظر بر32ةمادةممنوع شده است با این توضیح که تبصر32تبصره ماده 

کـارگیري  قـانون مـدیریت نیـز بـه    124ةمـاد ،عالوه بر ایـن، ساعتی یا کار معین طبق شرایط خاص است
سازمانی مصـوب و  يهاو در سقف پستداردینیروي انسانی را در برخی از مشاغل که سازمان اعالم م

ایـن مـاده مجمـوع دریـافتی     ةتبصـر کـه برابـر  دانـد یمـ ممکنمجوزهاي اسـتخدامی بـر اساسـقانون کـار     
برابـر حقـوق و   ) 2/1(نبایـد از  هسـتند اجرایی شـاغل  یـ هاموجب قانون کـار در دسـتگاه  کارمندانی که به

اینکـه چـه مشـاغلی در    بـارة البته قانون مدیریت خدمات کشوري در. مزایاي کارمندان مشابه تجاوز کند
را بـه اعـالم سـازمان مـدیریت و     شـوند یمشـاغل کـارگري محسـوب مـ    ةاجرایـی در زمـر  يهـا دستگاه

قـانون اسـتخدام کشـوري مصـوب     4ةمـاد ةقـبالً نیـز بـر اسـاس تبصـر     . ریـزي محـول کـرده اسـت    برنامه
ةایـن قـانون بـه عهـد    مشـمولِ ها و مؤسسات دولتیِتشخیص مشاغل کارگري در وزارتخانه31/3/1345

ۀموجـب بخشـنام  و سـازمان مزبـور نیـز بـه    نهاده شـده بـود  ،سازمان امور اداري و استخدامی وقت کشور
عنـوان مشـاغل کـارگري    عنـوان شـغلی را بـه   32،و ملحقات بعدي آن6/6/1364مورخ 1301/9ةشمار

قـوانین و  ۀقـانون مـدیریت خـدمات کشـوري کلیـ     127ةبا عنایـت بـه مـاد   به این سبب که. معرفی نمود
4ةمـاد ةد این ابهام وجود داشـت کـه آیـا تبصـر    مقررات عام و خاص مغایر با این قانون ملغی اعالم شدن
؟اندشدهقانون استخدام کشوري و بخشنامه مورد اشاره نیز لغو 
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594در پاسخ باید گفت که هیئـت عمـومی دیـوان عـدالت اداري در رأي خـود بـه شـماره دادنامـه         
ه صـادره در ایـن   قانون اسـتخدام کشـوري و بخشـنام   4تلویحاً به عدم لغو تبصره ماده 9/12/1389مورخ 

1.زمینه اشاره نموده است

اجرایی را در یکی از چهار گروه يهاکارکنان دستگاهتوانیالوصف و با توجه به مواد مذکور ممع
124موضوع مـاده  (کارکنان مشمول قانون کار -3یمانیکارکنان پ-2یکارکنان رسم-1:ذیل قرار داد

.داراي قرارداد ساعتی یا قرارداد کار معینکارکنان -4)قانون مدیریت خدمات کشوري
اجرایی مطابق بـا  يهابدیهی است رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه

در صـالحیت دیـوان   1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصـوب  10ماده 3بند 
117مـاده  4و تبصره 124کار نیز با توجه به مفاد ماده در ارتباط با کارکنان مشمول قانون . مذکور است

مطابق قانون کـار  124کارمندانی که با رعایت ماده «: داردیقانون مدیریت خدمات کشوري که اشعار م
بایـد  .»باشـند یمـ اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنايهاجمهوري اسالمی ایران در دستگاه

جهـت رسـیدگی   ) هاي تشخیص و حل اختالف قانون کـار هیئت(جع دادرسی کار قائل به صالحیت مرا
.به شکایات استخدامی این دسته از کارکنان باشیم

32بین محل بحث و تأمل است وضعیت اسـتخدامی کارکنـان مشـمول تبصـره مـاده      درایناما آنچه
ذاردر زمینـۀ نـوع مقـررات    گـ قانون مدیریت خدمات کشوري است با در نظر داشتن این نکته کـه قـانون  

صورت ساعتی یا کار معـین  اجرایی بهيهااستخدامی حاکم بر روابط قراردادي اشخاصی که در دستگاه
کـه آیـا بایـد ایـن     شـود یلذا این سـؤال مطـرح مـ   ؛حکم خاصی بیان نداشته استشوندیبه کار گرفته م

بـراي سـان مرجـع صـالح    و بـدین الشمول قانون مدیریت خدمات کشوري قـرار دهـیم  کارکنان را تحت
الشـمول بـودن   رسیدگی به شکایات استخدامی آنان را دیوان عدالت اداري بدانیم و یا بـا توجـه بـه عـام    

قانون کار این افراد را مشمول قانون کار بـدانیم و درنتیجـه رسـیدگی بـه دعـاوي آنـان را در صـالحیت        
مراجع دادرسی کار قرار دهیم؟

نت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوري در اظهار نظـر خـود بـه    دفتر امور حقوقی معاو

محرز و 22/5/1387مورخ 1698و 28/1/1386مورخ 118هاي تعارض بین آراي شعبه نوزدهم به شماره دادنامه: اوالً«-1
.باشدمسلم می

اشخاص تابع قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی قانون کار188نظر به اینکه طبق ماده : ثانیاً
قانون استخدام کشوري، افرادي که طبق مقررات کار به خدمت 4مشمول قانون کار نخواهند بود و به موجب تبصره ماده 

یص مشاغل کارگري در شوند کارگر شناخته شده و با آنان مطابق قانون کار رفتار خواهد شد و تشخدولت مشغول می
ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوري به عهده سازمان امور اداري و استخدامی وقت کشور قرار وزارتخانه

در راستاي تکلیف قانونی مذکور، فهرست مشاغل 6/6/1364مورخ 1301/9گرفته و این سازمان به موجب بخش نامه شماره 
حسابدار در زمره این مشاغل قرار نگرفته است؛ بنابراین رأي شعبه نوزدهم دیوان عدالت کارگري را احصا نموده و شغل 

که در تأیید رأي هیئت حل اختالف ادارة کار بر عدم حاکمیت قانون کار بر 22/5/1387مورخ 1698اداري به شماره دادنامه 
ماده 2این رأي طبق بند . گرددتشخیص میوضعیت استخدامی شاکی صادر گردیده صحیح و مطابق اصول و موازین قانونی

.»قانون دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است43و ماده 19
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اجرایـی را  يهـا مشـمولین قـرارداد کـار معـین در دسـتگاه     25/3/13881مـورخ  23184/11/200شماره 
متفاوت از مشمولین قانون کار دانسته البته معاونت مزبور مشخص ننموده است کـه نهایتـاً ایـن کارکنـان     

!قانونی قرار دارند؟تحت حمایت چه 
اي که این مراجع خود گونهبهدر حال حاضر نیز رویه مراجع دادرسی کار مبتنی بر نظر مذکور است

موضـوع  (را صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوي ناشی از قرارداد کار ساعتی یـا قـرارداد کـار معـین     
2.دانندینم) قانون مدیریت خدمات کشوري32تبصره ماده 

نگارندگان نیز اظهارنظر دفتر امور حقوقی معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاسـت جمهـوري   از نظر
قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري     32که اگر کارکنان موضوع تبصره ماده چرارسدیصحیح به نظر م

گـذار در دو مـاده جداگانـه بـه ایـن دو دسـته از      الشمول قانون کار قرار داشـتند نیـازي نبـود قـانون    تحت
ویژه آنکه براي درك نوع رابطه استخدامی با دولت یا مؤسسه عمومی متن قرارداد یا کارکنان بپردازد به

32قرارداد منعقده میـان کارکنـان موضـوع تبصـره مـاده      رسدیحکم استخدامی مالك است و به نظر م
اد کـار؛ بـا عنایـت بـه     اجرایی مربوطه نوعی قرارداد اداري است و نه قـرارد يهاقانون مدیریت با دستگاه

مشـمول کننـده در رابطه شغلی و استخدامی خود با واحد استخدامبایستیاینکه این قبیل کارکنان نیز م
قائل بر این نظر بود که کارکنـان داراي قـرارداد سـاعتی یـا     توانییکی از مقررات حمایتی قرار گیرند م

لذا رسیدگی به شکایات استخدامی باشندیقرارداد کار معین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري م
آنان باید در دیوان عدالت اداري که مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی عموم کارکنان 

.رویه دیوان عدالت اداري نیز به همین صورت است. دولت است صورت پذیرد

کارکنان نهادهاي انقالبی-3
هستند که به استناد الیحه قانونی عدم شمول قـانون کـار   کارکنان نهادهاي انقالبی ازجمله اشخاصی

. انـد شوراي انقالب از شمول قانون کار مستثناشده13/4/1359درباره کارکنان نهادهاي انقالبی مصوب 
شـهید،  یـاد هرچند که در ماده واحده مـذکور برخـی از نهادهـاي انقالبـی همچـون جهـاد سـازندگی، بن       

مـاده  2اند لکن برابر بـا تبصـره   انقالب اسالمی مورد اشاره قرار گرفتهنهضت سوادآموزي و بنیاد مسکن
کـه بنـا بـه نیـاز دوران بعـد از انقـالب       گـردد یاطالق مییهانهادهاي انقالبی به ارگان"واحده یاد شده 

".اندگذاري به وجود آمدهبا تصویب مراجع قانون) 1357ماه بهمن22(اسالمی ایران 

:یت کارکنان نهادهاي انقالبی ذکر چند نکته الزامی استدر ارتباط با وضع
نداشتن پست و شغل سازمانی در نهادهاي انقالبی تغییري در عدم شمول قانون کـار نسـبت بـه    : یک

ده شده قانون مدیریت خدمات کشوري از کارکنان قرارداد کار معین یا ساعتی نام بر32با توجه به اینکه در تبصره ماده «-1
ها براساس مجوزهاي استخدامی، افرادي را طبق قانون کار در مشاغل همان قانون اجازه داده شده که دستگاه124و در ماده 

مشخصی به کار گیرند فلذا مستنبط از مفاد مواد مذکور مشمولین قرارداد کار معین متفاوت از مشمولین قانون کار بوده و 
.»باشندشود مشمول قانون کار نمیا آنان منعقد میافرادي که قرارداد کار معین ب

20/01/1391مصاحبه با کارشناسان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ -2
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و صـرف اشـتغال و داشـتن رابطـه کـاري و مـزدي بـا        کنـد یگونه نهادها ایجاد نمکارکنان شاغل در این
ــان    ــررات ق ــمول مق ــی ش ــاي انقالب ــی      نهاده ــی را منتف ــاي انقالب ــاغلین در نهاده ــه ش ــبت ب ــار نس ون ک

دیگر با عنایت به اطالق کارکنان در ماده واحده، اشکال و صور مختلف استخدام و نوع عبارتبهکندیم
تغییري در اصـل عـدم شـمول قـانون کـار نسـبت بـه        ... قرارداد اعم از خرید خدمت، روزمزد، ساعتی و 

دیـوان عـدالت اداري بـه شـرح     25رأي شـعبه  . قالبی ایجاد نخواهـد کـرد  کارکنان شاغل در نهادهاي ان
مـورخ  1396دیوان عـدالت اداري بـه شـرح دادنامـه     24و نیز رأي شعبه 6/9/1386مورخ 1767دادنامه 

که متضمن صالحیت دیوان عدالت اداري در رسیدگی ماهوي به شکایات کارکنان خریـد  28/9/1386
عنوان یکی از نهادهاي انقالبی است مؤید فان و جانبازان انقالب اسالمی بهمستضعیادخدمت شاغل در بن

.)76-77: 1388وحید عبانیا،(این نظر است
با اشاره به این نکته که نهادهاي انقالبی کـه  شودیاین استثنا شامل کارکنان سازمان اصلی نهاد م: دو

دهاي تولیـدي، صـنعتی، خـدماتی و کشـاورزي     بعد افزوده شد واحـ يهاها در سالتدریج بر تعداد آنبه
متعددي را تحت پوشش داشتند که بعدها بحث شمول یا عدم شمول قانون کار در مورد کارکنان شاغل 

.در این واحدها محل بحث و تردید قرار گرفت
آن دسته از کارکنانی کـه قـبالً  ": داردیماده واحده مذکور که مقرر م1هرچند که به استناد تبصرة 

از شمول ایـن  گیرندیمشمول قانون کار بوده و در حال حاضر در حوزه عملکرد نهادهاي مذکور قرار م
که همه کارکنان وابسـته بـه ایـن نهادهـا کـه رابطـه       شودیچنین نتیجه گرفته م"ماده واحده مستثنا هستند

انـد و چـه پـس از    هکارگري و کارفرمایی با واحد خود دارند چه از پیش در استخدام ایـن واحـدها بـود   
لکن .)153: 1387عراقی،(تصویب ماده واحده به استخدام درآمده باشند مشمول قانون کار خواهند بود 

را تصـویب نمـود کـه    ياواحـده مـاده 1369آذرماه سـال  19جهت رفع ابهام مجلس شوراي اسالمی در 
، صـنعتی و خـدماتی وابسـته بـه     آن صراحتاً عنوان گشت که کارکنان واحدهاي تولیدي1برابر با تبصره 

که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقـررات قـانون کـار    ینهادهاي انقالب و یا سایر مؤسسات
.خواهند بود

مصوب شوراي انقـالب و مصـوب مجلـس شـوراي     (لذا بر اساس دو ماده واحدة قانونی مورد اشاره 
عنـوان کارفرمـا   مات و اقدامات نهادهاي انقالبی بـه در مواردي که قانون کار حاکم باشد تصمی) اسالمی

قـانون  10مـاده  2موجـب بنـد   بـه نسبت به کارگران قابل شـکایت در مراجـع دادرسـی کـار و درنهایـت     
خـواهی در  آراء ایـن مراجـع قابـل فرجـام    1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

قـانون  3و 1بـه اسـتناد بنـدهاي    ) انون کـار حـاکم نباشـد   در جـایی کـه قـ   (دیوان است و در سایر مـوارد  
هیئت عمومی دیوان عدالت اداري در همچنان که. اعتراض در دیوان عدالت اداري استاخیرالذکر قابل

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی را بـا عنایـت بـه    8/8/1386مورخ 668رأي وحدت رویه خود به شماره 
از شمول قانون کار مستثنا دانسته و مستند به مفاد مـاده  گرددیی محسوب ماینکه ازجمله نهادهاي انقالب

: 1389قربانی، (داندیاساسنامه آن کارکنان نهاد مذکور را مشمول مقررات استخدامی خاص بنیاد م140
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906(.
کـه مقـرر داشـته    1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصـوب  130با توجه به تبصره ماده : سه

انقـالب  يهاازآن بنا به ضرورتنهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقالب اسالمی و یا پس": است
اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون اسالمی به وجود آمده

موجب قانون بههای آنکه وضعیت حقوقدرصورتینمایندیبودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت م
4، 3، 2اند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد معین نشده باشد مکلف

و نیز با عنایت بـه مـاده واحـده قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومی         ".این قانون تطبیق دهند5و 
کـه هرچنـد برخـی از نهادهـاي     یمگردیمجلس شوراي اسالمی متذکر م19/4/1373غیردولتی مصوب 

انقالبی همچون بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی، کمیته امداد امام 
خرداد و سازمان تبلیغات اسالمی طبق قانون اخیرالذکر در 15خمینی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد 

گونه نهادها کماکان لکن افراد شاغل در اینشوندیلتی محسوب مغیردویعمومزمره نهادها و مؤسسات
1359مطابق با ماده واحده الیحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهاي انقالبی مصـوب  

دیگر نهادهاي انقالب اسـالمی  عبارتشوراي انقالب از دایره شمول مقررات قانون کار مستثنا هستند به
هـا اعـم از اینکـه از    ؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی باشند کلیه کارکنان شاغل در آنگرچه جزء م

یا تابع مقررات استخدامی نهاد نباشند به استناد ماده واحده کنندیمقررات استخدامی نهاد انقالبی تبعیت م
.)215: 1389الهیان،(گیرندیمصوب شوراي انقالب در شمول مقررات قانون کار قرار نم

هاي تحت پوشش مؤسسات عمومی غیردولتیکارکنان شرکت-4
به نظام استخدامی موجود در نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتـی و تعیـین مرجـع    يادر ابتدا اشاره

ها خواهیم داشت و سپس به بررسی صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان شاغل در آن
.پردازیمیش مؤسسات مزبور مهاي تحت پوشوضعیت کارکنان شرکت

وابسـته بـه دولـت    يهـا در قالـب سـازمان  تریشـ بقبل از انقالب اسالمی مؤسسات عمومی غیردولتی
احمـر، کمیتـه ملـی    ها زیاد نبود همچون سازمان تأمین اجتماعی، جمعیت هاللمطرح بودند که تعداد آن

مؤسسـات مـذکور وجـود یـک     هـاي یژگیه واما بعد از انقالب اسالمی با توجه بهايالمپیک و شهردار
نخستین بار نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در ماده . ها احساس شدنظام حقوقی خاص در مورد آن

مـاده مرقـوم مؤسسـات و    موجـب مطـرح شـدند بـه   1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 5
منظـور  خصی هستند که با اجازه قـانون بـه  نهادهاي عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحد سازمانی مش

حسب تبصره ماده یاد شـده نیـز   . شودیو یا مشدهیلانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشک
مقرر گردید که فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولـت  

.اهد رسیدپیشنهاد و به تصویب مجلس شوراي اسالمی خو
در راستاي اجراي تبصره فوق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمـومی غیردولتـی مشـتمل بـر مـاده      
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در ایـن مـاده واحـده    . به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید19/4/1373واحده و دو تبصره در تاریخ 
غیردولتـی  هـا، مؤسسـات و نهادهـاي عمـومی     واحدهاي سازمانی مشروحۀ ذیل و مؤسسات وابسته به آن

:شناخته شدند1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 5موضوع تبصره ماده 
ها متعلـق بـه   درصد سهام و سرمایه آن50ها مادام که بیش از هاي تابعه آنو شرکتهايشهردار-1

-5کمیتـه امـداد امـام   -4احمـر  هالل-3بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی -2. شهرداري باشد
15بنیـاد  -8کمیتـه ملـی المپیـک ایـران     -7بنیاد مسـکن انقـالب اسـالمی    -6بنیاد شهید انقالب اسالمی 

سازمان تأمین اجتماعی-10سازمان تبلیغات اسالمی -9خرداد 
ماده واحده مذکور مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی اسـت  1بر اساس تبصره 

شرکت و براي مقاصد غیر تجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهـاد  که به صورتی غیر از 
که مالکیت آن متعلق به یک یا چنـد مؤسسـه یـا نهـاد     نحويبهشودیعمومی غیردولتی تأسیس و اداره م

نیز اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهـاي عمـومی کـه    2عمومی غیردولتی باشد و بر اساس تبصره 
.فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بودوالیتتحت نظر 

موجـب قـوانین الحـاقی بـه قـانون      هـا را بـه  البته بعدها مجلس شوراي اسالمی برخی دیگر از سـازمان 
ورزشـی آمـاتوري   هـاي یونفدراسـ جملـه فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه نمـود مـن  

هـاد اسـتقالل و جهـاد توسـعه کـه زیـر نظـر جهـاد         جهـاد نصـر، ج  يهـا جمهوري اسالمی ایران، مؤسسـه 
اهللا مرعشـی نجفـی در قـم،    سازندگی بودند، شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی، کتابخانه حضرت آیـت 

....آموزي وخاص، سازمان دانشهايیماريجهاد دانشگاهی، بنیاد امور ب
قانون مجدداً بـه تعریـف   این3ماده 8/7/1386با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري در تاریخ 

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی پرداخت که مطابق با آن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحـد  
سازمانی مشخصی است که داراي استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده 

دار وظـایف  لتی تأمین گردد و عهدهدرصد بودجه ساالنۀ آن از محل منابع غیردو50و بیش از شودییا م
.و خدماتی است که جنبه عمومی دارد

با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري تعریف ارائـه شـده از  گرددیطور که مالحظه مهمان
مؤسسات دچار تغییراتی چند شده که البتـه بحـث کـردن در ایـن زمینـه از حـوزه ایـن مقـال         گونهینا

.خارج است
ا تعریف و مصادیق نهادها و مؤسسـات عمـومی غیردولتـی در نظـام حقـوقی ایـران       پس از آشنایی ب

.پردازیمیاینک به بررسی نظام استخدامی حاکم بر مؤسسات مذکور م
این مؤسسـات را  توانیمی ر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتدر ارتباط با نظام استخدامی حاکم ب

باشندیهستند که تابع قوانین کلی استخدامی در این زمینه مدسته اول مؤسساتی. به سه دسته تقسیم نمود
آن یـر بگاحمر جمهوري اسالمی ایران که امور استخدامی کارکنـان ثابـت و حقـوق   مانند جمعیت هالل

، باشـند یتابع قوانین و مقررات استخدام کشوري است و مشاغل کارگري آن نیز مشـمول قـانون کـار مـ    
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نظـام اسـتخدامی ایـن    . باشـند یه تابع نظام مقررات استخدامی ویژه خـود مـ  دسته دوم مؤسساتی هستند ک
جـز  بـه (مرکـزي  صالحيقبیل مؤسسات به دلیل برخورداري از جایگاه خاصی که دارند توسط مراجع ذ

تعیین شده است مانند مقررات اداري و استخدامی بنیـاد شـهید انقـالب اسـالمی     ) ارکان مؤسسات مزبور
اساسنامه بنیاد شـهید، بـه پیشـنهاد بنیـاد شـهید و      15بر اساس ماده 18/4/1376ر تاریخ وزیران دکه هیئت

تأیید سازمان امور اداري و استخدامی کشور به تصویب رسانید؛ اما دسته سوم مؤسسـاتی هسـتند کـه در    
يکـه توسـط ارکـان خـود ایـن مؤسسـات بـا سـازوکارها        باشـند یزمینۀ امور استخدامی تابع مقرراتی مـ 

کـه  باشـند ی، قسـمت عمـده ایـن مؤسسـات بنیادهـا و نهادهـاي انقالبـی مـ        اندیدهفاوت به تصویب رسمت
لـذا  ؛جز قوانین عمومی استخدام و یا قانون کار استمقررات استخدامی اکثر این بنیادها تابع مقرراتی به

هـا و ارکـان   ه مقـام خـود هسـتند کـ   ةاصوالً هر یک از این بنیادها و نهادها داراي مقررات استخدامی ویژ
) ره(ینـی استخدامی کمیته امداد امـام خم ه ناممانند آیین؛اندها را تصویب کردهآنمسئول این مؤسسات

.)128-133: 1389حسینی پوراردکانی،(که به تصویب شوراي مرکزي این کمیته رسیده است 
مات کشـوري  ایـن اسـت کـه آیـا بـا تصـویب قـانون مـدیریت خـد         شودیسؤال اساسی که مطرح م

اند یا خیر؟الشمول قانون مذکور قرار گرفتهمؤسسات مزبور تحت
قانون مدیریت خدمات کشـوري مبنـی بـر عـدم شـمول      117که با توجه به مفاد ماده رسدیبه نظر م

الشـمول  مؤسسـات کماکـان تحـت   گونـه ایـن قانون مزبور نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
البته در مقابل این نظر استدالل شـده بـا توجـه بـه اینکـه      . هستندتخدامی مورد اشاره قوانین و مقررات اس

گذار در قانون مدیریت خدمات کشـوري بـه دنبـال ایجـاد نظـام هماهنـگ اسـتخدامی و پرداخـت         قانون
117و بـا عنایـت بـه مـاده     3اجرایی بوده است با ذکر تعریف مجدد این مؤسسـات در مـاده   يهادستگاه

ر عدم شمول مقررات قانون مذکور بر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی خواسته است نهادها و مبنی ب
شـود یهـا از سـوي دولـت تـأمین مـ     درصد بودجه سـاالنه آن 50مؤسسات عمومی غیردولتی که بیش از 

ن مشمول قانون مذکور دانسته شوند و صرف اینکه مؤسسه یا نهادي غیردولتی است آن را از شمول قـانو 
نهادهـا و مؤسسـات عمـومی    بـه اینکـه  با توجـه ،به هر ترتیب. )1388:231نعیمی، (مدیریت خارج نکند 

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري     3قانون محاسبات عمـومی کشـور و مـاده    5غیردولتی موضوع ماده 
ر از شـمول  قـانون کـا  188به اسـتناد مـاده   باشندینامه و مقررات استخدامی مربوط به خود را دارا مآیین

گونه نهادهـا  این قانون خارج هستند بدیهی است رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان شاغل در این
.ها از قلمرو صالحیت مراجع دادرسی کار خارج خواهد بودکارگران شاغل در آنیرازغبه

غیردولتـی  اینکه آیا رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادها و مؤسسات عمـومی  بارةاما در
قضایی دیوان و قـانون مصـوب مجلـس    ۀدر صالحیت دیوان عدالت اداري قرار دارد یا خیر بررسی روی

قانون دیوان عدالت اداري مصوب 11ماده 3و 1در بند . توجه استشایانشوراي اسالمی در این زمینه 
ت اشـاره داشـت   که به صالحیت دیوان نسبت به رسیدگی به شـکایات اسـتخدامی کارکنـان دولـ    1360

و 1373ذکري از مؤسسات عمومی غیردولتی بـه میـان نیامـده بـود بـا تصـویب قـانون فهرسـت در سـال          
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گونـه نهادهـا   احصاء مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی در خصوص صالحیت دیوان در مـورد ایـن  
11فسیر ماده موجب قانون تنظر حاصل شد و بدین ترتیب از مجلس سؤال گردید، مجلس نیز بهاختالف

قانون دیوان عدالت اداري در رابطـه بـا قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات عمـومی غیردولتـی مصـوب          
الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . گونه نهادهـا تأکیـد ورزیـد   بر شمول صالحیت دیوان نسبت بر این11/7/1374

سـات عمـومی   پیش از وضع مصوبه مذکور هیئت عمومی دیوان رسیدگی بـه شـکایات از نهادهـا و مؤس   
1.دانستیو نهادهاي انقالبی را خارج از صالحیت دیوان مهايشهردارازیرغبهغیردولتی

در بندهاي مختلـف صـالحیت دیـوان نسـبت بـه      1385در الیحه قانون دیوان عدالت اداري مصوب 
ن قـانون  نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مورد تصریح قرار گرفت و با عنایت به اینکه شوراي نگهبا

قـانون دیـوان عـدالت اداري در خصـوص شـمول صـالحیت دیـوان نسـبت بـه نهادهـا و           11تفسیر مـاده  
تأیید نمود کمترین تردید در خصوص تأییـد ایـن موضـوع    1374مؤسسات عمومی غیردولتی را در سال 

س وجود شوراي نگهبان پس از تصویب الیحه مذکور در مجلـ پس از تصویب الیحه وجود داشت بااین
قانون اساسی تشخیص داد و با توجـه بـه اصـرار مجلـس بـر مصـوبه اولیـه        173و 170آن را مغایر اصول 

و ) 1389:237نعیمـی، (گیري نهایی به مجمع تشخیص مصـلحت نظـام ارجـاع شـد     موضوع براي تصمیم
نهـا  مطـرح نمـود و ت  13قانون سابق را تحت عنوان مـاده  11مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همان ماده 

عنـوان  ها نام برده شـده بـود بـه   دیوان از آن1360برخی از مصادیق نهادهاي مذکور را که در قانون سال 
قـانون دیـوان عـدالت اداري مصـوب     49بـا توجـه بـه آنکـه مـاده      . سازمان و نهادهـاي مشـمول نـام بـرد    

و کلیـه قـوانین   و اصالحات و الحاقات بعـدي آن  1360، قانون دیوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385
1374قانون دیوان عدالت اداري مصـوب  11مغایر را ملغی اعالم نمود قابلیت استناد به قانون تفسیر ماده 

11گذار در قانون تفسیري ماده محل بحث و تردید قرار گرفت چراکه اگر هدف مقنن تأیید قصد قانون
است؟بوده به چه علت بدان تصریح نکرده و در این مورد سکوت نموده

دهی به این سؤال در میان حقوقدانان و حتی شعب دیوان عدالت اداري بـا نظـرات گونـاگونی    پاسخ
457مواجه شد تا اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداري در رأي وحدت رویه خود به شـماره دادنامـه   

ت اداري مصـوب  قـانون دیـوان عـدال   11تلویحاً اشاره به عدم لغو قـانون تفسـیر مـاده    25/5/1388مورخ 
نمود و بدین ترتیب رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات مؤسسات عمـومی غیردولتـی و   1374

2.دانستازجمله شکایات استخدامی کارکنان شاغل در این قبیل مؤسسات را در صالحیت دیوان

:اعالم داشته بود62/190با کالسه 1/3/1363مورخ 5به عنوان مثال در رأي وحدت رویه شماره -1
المللی و اصل سالمی ایران حسب اساسنامه مصوب براساس قراردادهاي بیننظر به اینکه جمعیت هالل احمر جمهوري ا«

هاي عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ و هالل احمر به منظور انجام بیست و پنجم پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس
تأسیس شده و برابر خدمات نیکوکارانه و درمان بیماران و کمک به آسیب دیدگان چه در داخل و چه در خارج از کشور 

المنفعه غیر دولتی است و به فرض و امور مالی از جمله مؤسسات عاممقررات مربوط به کیفیت تأسیس و اداره منابع بودجه
شود تبعیت از مقررات استخدامی واحدهاي دولتی و بنا بر مصوبات هیئت مدیره جمعیت جز واحدهاي دولتی محسوب نمی

).71: 1390خواه،نجابت(» ...علیه آن جمعیت در صالحیت دیوان باشدتا رسیدگی به دعاوي مطروحه
:در این رأي آمده است که-2
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ري در الزم به ذکر است که با تصویب قانون جدید تشکیالت و آیین دادرسی دیـوان عـدالت ادا  
گذار اشاره صریحی به صالحیت دیوان نسبت به مؤسسات عمومی غیردولتی مجدداً قانون1392سال 

را مطـرح  1385و 1360، همان مصـادیق نهادهـاي مـذکور در قـانون سـال      10ماده 1نداشته و در بند 
کماکـان ایـن   بـدین ترتیـب   . نموده و صرفاً سازمان تأمین اجتماعی را به این موارد اضافه نموده اسـت 

صالحیت دیـوان را نسـبت بـه تمـامی مؤسسـات عمـومی غیردولتـی        توانیشائبه وجود دارد که آیا م
بـا توجـه بـه ذکـر عنـوان مؤسسـات و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی          رسدیتسري داد یا خیر؟ به نظر م

ذکـر آن  قانون مذکور راجع به شکایت از مقررات دولتی در هیئت عمومی دیـوان و عـدم   12ةدرماد
بعد دیوان صرفاً نسبت به شکایات استخدامی کارکنان مؤسسات و نهادهـاي  این قانون من10ةدر ماد

.اخیرالذکر صالحیت داردةعمومی مصرحدر ماد
تعیـین مرجـع صـالح جهـت رسـیدگی بـه شـکایات        گـردد یاما بحث اساسی که در اینجـا مطـرح مـ   

بـراي تبیـین ایـن امـر     . اسـت مومی غیردولتـی هاي تحت پوشش مؤسسات عاستخدامی کارکنان شرکت
.استیبررسموضوع در دو دوره قابل

1392دورة اول قبل از تصویب قانون جدید تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري در سال 
درصد 50که بیش از هايهاي زیرمجموعه شهرداردر این دوران در ارتباط با آن دسته از شرکت. است

بود ازآنجاکه وفق مفاد بند یـک مـاده واحـده قـانون فهرسـت      هايها متعلق به شهردارمایه آنسهام و سر
شـدند یهاي موصوف مؤسسه عمومی غیردولتـی تلقـی مـ   نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت

ــه آن    ــکایات علی ــه ش ــیدگی ب ــالحیت رس ــدالت اداري ص ــوان ع ــا   دی ــاط ب ــیکن در ارتب ــت ل ــا را داش ه
ســویــکاز ســایر نهادهــا و مؤسســات عمــومی غیردولتــی بــا عنایــت بــه اینکــه موعــۀیرمجهایزشــرکت
گونه نهادها، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتـی  هاي داراي اهداف تجارتی و انتفاعی وابسته به اینشرکت

مؤسسـات بـود فلـذا شـرکت     گونهها متعلق به اینو از سوي دیگر سهام و سرمایه آنشدندیمحسوب نم
ها را شرکت خصوصـی تـابع قـانون تجـارت تلقـی      آنبایستیبنابراین مگشتندییز محسوب نمدولتی ن

هـا سـهام داشـته و بـه     بر اساس قـانون تجـارت در آن  که مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتینمودیم
ایـد گفـت   ها نیز بشرکتگونهدر ارتباط با قانون حاکم بر کارکنان شاغل در این. پردازندیمهااداره آن

بــر وجــود رابطــه کــارگري و کارفرمــایی ايینــهازآنجاکـه خصوصــی بــودن دســتگاه طــرف قــرارداد قر 
و با توجه به اینکه قانون کار قانون عام ناظر بر رابطه کـار تـابع اسـت قاعـدتاً کارکنـان      شودیمحسوب م

دامی ایـن افـراد   هاي مذکور بایستی مشمول قانون کار محسوب و مآالً رسیدگی به دعاوي استخشرکت

ماده واحده قانون فهرست نهادها و 9رسد و به موجب بند هاي فوق الذکر محرز به نظر میتعارض در مدلول دادنامه
ت وابسته به آنها در زمره مؤسسات و نهادهاي سازمان تبلیغات اسالمی و مؤسسا1373مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 

در رابطه با قانون فهرست 1360قانون دیوان عدالت اداري مصوب 11عمومی غیر دولتی اعالم شده و طبق قانون تفسیر ماده 
رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات و خودداري مؤسسات 1374نهادها و مؤسسات عومی غیر دولتی مصوب 

مورخ 1454ر دولتی مذکور در صالحیت دیوان عدالت اداري قرار گرفته است بنابراین دادنامه شماره عمومی غی
شعبه سوم دیوان که به شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح براي رسیدگی 29/7/1387

).1180: 1389قربانی،(...شودتشخیص داده میبه شکایات مطروحه اعالم داشته است در این حد صحیح و موافق قانون 
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.گرفتیدر صالحیت مراجع دادرسی کار قرار م
الوصف و با وجود مطالب مذکور شعب دیوان عدالت اداري رسیدگی به دعـاوي علیـه نهادهـا و    مع

ها اعم از مؤسسه و شرکت را در صـالحیت  مؤسسات عمومی غیردولتی و تمامی تشکیالت وابسته به آن
هاي تحت پوشـش مؤسسـات عمـومی غیردولتـی را شـرکت      که شرکتبا این استدالل دانستندیخود م

ویـژه زمـانی کـه    بهرسدیکه این دیدگاه قابل انتقاد به نظر مدرحالی1.نمودندیعمومی غیردولتی تلقی م
.قانون کار نباشند188ها داراي مقررات استخدامی خاص موضوع ماده این شرکت

و اما دورة دوم بعد از تصویب قانون جدید تشکیالت و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداري اسـت؛     
طور که سابقاً نیز مطرح نمودیم دیوان صرفاً داراي صالحیت رسیدگی به شکایات علیه آن دسته از همان

. ی غیردولتـی قانون مزبور آمده باشد و نه مطلق مؤسسات عمـوم 10ها در ماده است که نام آنمؤسساتی
قـانون جدیـد   10ةدر مـاد بـه ایـن سـبب کـه    ها نیز هاي تابعه آندر مورد شکایات مطروحه علیه شرکت

هـاي وابسـته بـه نهادهـا و مؤسسـات عمـومی       تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري به شـرکت 
بایسـتی قائـل بـه    کـه  رسـد ینشده است به نظر مـ ياغیردولتی حتی مؤسسات مذکور در نص ماده اشاره

کماکان مراجع دادرسی کار را صالح به رسـیدگی  یجهعدم صالحیت دیوان در این خصوص بود و درنت
.ها دانستبه شکایات استخدامی کارکنان این شرکت

هاي دولتی در شرف واگذاريکارکنان شرکت-5
داخته است که هاي دولتی پربه تعریف شرکت1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 4ماده 

صـورت شـرکت ایجـاد    شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بـه "مطابق با آن
عنوان شـرکت دولتـی شـناخته    شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به

ري کـه از طریـق   هـر شـرکت تجـا   . درصـد سـرمایه آن متعلـق بـه دولـت باشـد      50شده باشـد و بـیش از   
هـاي  درصد سهام آن متعلق به شرکت50هاي دولتی ایجاد شود مادام که بیش از شرکتگذاريسرمایه

".شودیدولتی است شرکت دولتی تلقی م

بـر اسـاس   . ها ارائـه داده اسـت  از این شرکتتريیقالبته قانون مدیریت خدمات کشوري تعریف دق
موجـب قـانون بـراي انجـام قسـمتی از      اقتصـادي اسـت کـه بـه    شـرکت دولتـی بنگـاه   "این قـانون  4ماده 
قانون اساسی ابالغـی از سـوي مقـام رهبـري جـز      44کلی اصل هايیاستسموجبدولت بههاييتصد

. باشـد یدرصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت م50ایجاد و بیش از گرددیوظایف دولت محسوب م
هـاي دولتـی   هـا، مؤسسـات دولتـی و شـرکت    وزارتخانـه ريگـذا هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه

ها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحـدهاي  درصد سهام آن50منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از 
".الذکر باشد شرکت دولتی استسازمانی فوق

اي دولتـی  هـ شـرکت 31/3/1345قانون اسـتخدام کشـوري مصـوب    2سابقاً بر اساس بند پ ماده 

.19/02/1391دیوان عدالت اداري مورخ 22مصاحبه با آقاي محمد عرفان؛ قاضی محترم شعبه -1
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بـه تصـویب   5/3/1352الشمول قانون استخدامی خاصی قرار داشتند که قانون مذکور در تاریخ تحت
هاي دولتی وجود داشتند که مشمول مقـررات  مطلب در نظام حقوقی ایران شرکتیناباوجود. رسید

خـاص  بلکه بنـا بـه دالیلـی مقـررات اسـتخدامی      ،نبودند1352هاي دولتی مصوب استخدامی شرکت
و 5با تصویب قانون مدیریت خـدمات کشـوري بـه اسـتناد مـواد      حالینباا،مربوط به خود را داشتند

هـا مشـمول   کارگران شاغل در آنياستثناهاي دولتی بهکارکنان شرکتۀکلی،این قانون127و 117
کارکنان بـه  آشکار است که رسیدگی به شکایات استخدامی این قبیل. الذکر قرار گرفتندقانون اخیر

در صـالحیت دیـوان اسـت    1392قـانون دیـوان عـدالت اداري مصـوب     10ماده 3و 1استناد بندهاي 
بـه  کنـیم یها وجود دارد کـه مـا سـعی مـ    شرکتگونهوجود برخی زوایاي مبهم در ارتباط با اینبااین

.ها بپردازیمتبیین و روشن ساختن آن
کـه از طریـق مضـاربه،    ییهـا بات عمـومی کشـور شـرکت   قانون محاس4اوالً مطابق با تبصره ماده 

ها و مؤسسات اعتبـاري و  اشخاص نزد بانکيهامنظور به کار انداختن سپردهبههاینمزارعه و امثال ا
مالحظـه  . شـوند یاز نظر این قانون شرکت دولتی شـناخته نمـ  شوندیهاي بیمه ایجاد شده یا مشرکت

عمالً نوعی مشارکت را بین بخش خصوصی و دولت و نهادهاي و تبصره آن 4مقررات ماده شودیم
که واقعـاً دولتـی ولـی    شودیها یا مؤسساتی ایجاد معمومی به وجود آورده است و از این راه شرکت

یرمجموعـۀ زهـاي بـا توجـه بـه مسـتثنا شـدن شـرکت      ي،روهربه. عمالً از نظارت دولت خارج هستند
هاي دولتـی بایسـتی ایـن قبیـل     هاي بیمه از شمول عنوان شرکتها، مؤسسات اعتباري و شرکتبانک

هـا معمـوالً داراي   شرکتگونهیناعلت کهینابهغیردولتی بدانیم و درنتیجههايها را شرکتشرکت
الشـمول بـودن   و بـا عنایـت بـه عـام    باشندیقانون کار نم188مقررات استخدامی خاص موضوع ماده 

ها را مشـمول قـانون   شرکتگونهرابطه کار تابع کارکنان شاغل در اینمقررات قانون کار بر هرگونه
.کار بدانیم

هاي دولتی به بخش غیردولتی یکـی  سازي و واگذاري شرکتخصوصیدانیمگونه که میثانیاً همان
سازي سازي، کوچکتوسعه پس از انقالب است، هدف از اجراي برنامه خصوصیيهااز اهداف برنامه

گذاري امور به بخش غیردولتی بوده است بدین ترتیب ضمن افـزایش مشـارکت عمـومی در    دولت و وا
هـا نیـز افـزایش یابـد و درنهایـت باعـث       شـرکت وريبازدهی و بهرهرودیاقتصادي انتظار مهايیتفعال

یکـی از مباحـث اصـلی کـه در     .)1390:11امینی و امـامی، (افزایش رشد و توسعه اقتصادي کشور شود 
وضعیت اسـتخدامی کارکنـان   گرددیهاي دولتی به بخش غیردولتی مطرح مبا واگذاري شرکتارتباط

هـاي دولتـی کـه    در زمینۀ تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شـرکت . هاي مذکور استشرکت
1تبصـره  شوندیقانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار م44کلی اصل هايیاستدر راستاي اجراي س

در صـورت واگـذاري   "اشعار داشـته اسـت کـه    1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 21ماده 
که شرکت مـذکور غیردولتـی شـود قـوانین و مقـررات قـانون کـار بـر         نحويهاي دولتی بهسهام شرکت

شوندیو این افراد کارمندان کارفرماي جدید محسوب مگرددیکارمندان شرکت واگذار شده اعمال م
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".کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشندتوانندیتمایل مو در صورت 

هـاي دولتـی در شـرف واگـذاري     اما آنچه محل تأمل است وضـعیت اسـتخدامی کارکنـان شـرکت    
قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی   18ماده 3موضوع بند 

مجمـع  25/3/1387قـانون اساسـی مصـوب    44کلی اصل هايیاستسجمهوري اسالمی ایران و اجراي 
.تشخیص مصلحت نظام است

در اساسـنامه و مقـررات حـاکم بـر     شـود یبه هیئـت واگـذاري اجـازه داده مـ    "موجب بند مذکور به
در ) صرفاً در مدت یک سـال و قابـل تمدیـد تـا دو سـال     (به بخش غیردولتی يواگذارقابلهايشرکت

در . هـا اصـالحات الزم را انجـام دهـد    ارت در جهت تسهیل در واگذاري و اداره شرکتقالب قانون تج
".هاي دولتی نیستندها مشمول مقررات حاکم بر شرکتزمانی مذکور این شرکتةدور

یـک سـال و   (هاي مذکور در بنـد فـوق در دوره زمـانی مقـرر     شرکتعلت کهینابهرسدیبه نظر م
هـاي دولتـی نیسـتند شـمول قـانون مـدیریت       مول مقررات حـاکم بـر شـرکت   مش) قابل تمدید تا دو سال

هـا منتفـی باشـد فلـذا کارکنـان ایـن قبیـل        شـرکت گونـه خدمات کشوري نیز بر کارکنان شاغل در ایـن 
آن اسـت کــه  گــرددیقـانون کـار خواهنــد بـود لکــن سـؤال اساسـی کــه مطـرح مـ       هـا مشــمول شـرکت 

تی به بخش غیردولتی بیش از دو سال بـه طـول انجامـد در    هاي دولکه روند واگذاري شرکتدرصورتی
هاي مورد بحث به چه صورت خواهد بود؟وضعیت استخدامی کارکنان شاغل در شرکت،این صورت

قـانون  18مـاده  3زمانی مذکور در بند ةگفت که اگر در دورتوانیدر پاسخ به سؤال مطروحه م
رکت دولتی بـه بخـش غیردولتـی واگـذار شـود بـر       قانون اساسی ش44کلی اصل هايیاستاجراي س

قانون مدیریت خدمات کشوري قوانین و مقـررات قـانون کـار بـر کارمنـدان      21ماده 1اساس تبصره 
لکن اگر در این مدت فرایند واگذاري به بخش غیردولتی محقق شود، یشرکت واگذار شده اعمال م

شترین سهام شرکت دولتی بـه بخـش غیردولتـی    قائل به دو فرض بود، در فرضی که بیتوانیم،دشون
الشـمول  این شرکت را غیردولتی خوانـد و درنتیجـه کارکنـان آن را تحـت    توانیواگذار شده باشد م

سهام شرکت در مالکیت دولت است بایـد شـرکت   ةلکن در فرضی که هنوز عمد،قانون کار دانست
از شمول قانون کار خارج دانست و درنتیجـه  را دولتی تلقی نمود و درنتیجه کارکنان شاغل در آن را 

.تابع مقررات دولتی تلقی نمود
درصـد سـهام شـرکت دولتـی بـه مؤسسـات و       50کـه بـیش از   البته دیوان عـدالت اداري درصـورتی  

الشـمول  نهادهاي عمومی غیردولتی تحت صالحیت دیوان واگـذار شـود همچنـان آن شـرکت را تحـت     
هاي واگذار شده به این مؤسسات و نهادهـا را عمـومی   الل که شرکتبا این استدداندیصالحیت خود م
هاي داراي اهداف تجارتی و انتفـاعی  طور که مطرح نمودیم شرکتلکن هماننمایدیغیردولتی تلقی م

وابسته بـه نهادهـا و مؤسسـات عمـومی غیردولتـی نـوعی شـرکت خصوصـی تـابع قـانون تجـارت تلقـی             
ها قانون کار است و به تبـع  نکته، قانون حاکم بر کارکنان این قبیل شرکتلذا با عنایت به این گردندیم

.در مراجع دادرسی کار انجام پذیردبایستیرسیدگی به شکایات استخدامی آنان م
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کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی-6
سـالمی  دیگر ابهام در تسري شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد ایزبرانگیکی از موارد بحث

.و تبعاً تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی این قبیل کارکنان است
قبل از آنکه مقررات استخدامی دانشـگاه آزاد اسـالمی کـه در اوایـل دهـه شصـت تأسـیس شـد بـه          
تصویب برسد با توجه به اینکه مقررات خاصی بر روابـط اسـتخدامی میـان ایـن دانشـگاه و کارکنـان آن       

الشمول قانون کار قرار داشت و به همین دلیل نیز در صورت بروز اخـتالف و  بود این رابطه تحتحاکم ن
هـاي تشـخیص و حـل اخـتالف مـورد      مراجعه به واحد کار و امور اجتمـاعی دعـاوي شـاکیان در هیئـت    

.)1389:147الهیان، (گرفتیرسیدگی و صدور رأي قرار م
توسط شوراي عالی انقالب فرهنگـی بنـا   1366المی در سال اما با تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد اس

یئـت هيآن اساسنامه مقرر گردید که مرجع تصـویب مقـررات اسـتخدامی اعضـا    12بر مفاد بند ح ماده 
امنــاي آن اســت کــه ایــن هیئــت نیــز در تــاریخ و کارکنــان اداري دانشــگاه آزاد اســالمی هیئــتعلمــی

.ه نمودناماقدام به تصویب آیین25/1/1371
12نظر به اینکه بند ح مـاده  "در همین راستا اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار بر این باور بود که 

شوراي عالی انقـالب فرهنگـی بـه    131و 128، 127، 103اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی که در جلسات 
اهللا تعالی علیه کـه در  وانحضرت امام خمینی رض6/12/1363تصویب رسیده و با عنایت به فرمان مورخ 

و کارکنـان  علمـی یئـت حکم قانون و داراي اعتبار قانونی است، تصویب مقررات اسـتخدامی اعضـاي ه  
اداري دانشگاه آزاد اسالمی و تعرفه حقـوق و دسـتمزد و مزایـاي آنـان را ازجملـه وظـایف و اختیـارات        

جلسه مـورخ  صورت6و 5مستند به بندهاي امناي دانشگاه مزبور اعالم نموده است و نظر به اینکهیئته
و » و تعرفه حقـوق و مزایـا  علمییئتنامه استخدام هآیین«دانشگاه آزاد اسالمی امنايیئته25/1/1371

بــه تصــویب 25/1/1371در تــاریخ » رفــه حقــوق و دســتمزد کارکنــان اداريمقــررات اســتخدامی و تع«
ها و مقررات استخدامی یاد شـده در حکـم قـوانین و    نامهنآیی. امناي دانشگاه یاد شده رسیده استهیئت

قـانون کـار جمهـوري اسـالمی ایـران از تـاریخ       188مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به مـاده  
علمی و کلیه کارکنـان اداري دانشـگاه آزاد اسـالمی از شـمول مقـررات      کلیه اعضاي هیئت25/1/1371

.)1379:158انی،دو(قانون کار خارج خواهند بود 
در تــاریخ 53655را بــه شــماره يابــدین ترتیــب اداره کــل نظــارت و تنظــیم روابــط کــار بخشــنامه 

به همین مضمون تهیه و به مراجع دادرسی کار ابالغ نمود که متعاقبـاً هیئـت عمـومی دیـوان     24/3/1371
1.عدالت اداري نیز آن را ابطال نمود

مورخ 53655هیئت عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 2/11/1373مورخ 187رأي شماره -1
قانون 157طبق ماده «:اعی مبنی بر عدم شمول قانون کار بر کارکنان دانشگاه آزاد اسالمیوزیر کار و امور اجتم24/3/1371

رسیدگی به هرگونه اختالفات فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجراي قانون 1369کار مصوب آبان ماه سال 
حیت هیئت تشخیص و حل اختالف کارگر و کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رأي مقتضی نسبت به آن در صال

االجرا در اجراي قانون کارفرما قرار دارد نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختالفات اشخاص و صدور رأي قطعی الزم



94پاییز، 48، شماره هفدهمپژوهش حقوق عمومی، سال فصلنامه42

اسـاس گـزارش رئـیس دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه اعضـاي شـوراي         بر 12/6/1374در تاریخ یناازپس
انقالب فرهنگی مبنی بر مذاکره با رئیس وقت دیوان عـدالت اداري و لـزوم عـدم شـمول قـانون کـار بـراي        

علمی دانشگاه آزاد اسـالمی اعضـاي شـورا پـس از بحـث مـتن ذیـل را تصـویب         کارکنان و اعضاي هیئت
27/8/1366دش مـورخ  /3256موضوع مصـوبه  (سنامه دانشگاه آزاد اسالمی اسا12نمودند تا به بند ح ماده 

.»شوندیعلمی و کارکنان اداري دانشگاه مشمول قانون کار نماعضاي هیئت«:افزوده شد) شورا 
مقننـه در  ةآن است که آیا مستثنا کردن افراد از شمول قـانون مصـوب قـو   شودیسؤالی که مطرح م

راي مسائل فرهنگی بـه وجـود آمـده و صـالحیت محـدودي در زمینـۀ مسـائل        اختیار شورایی است که ب
خاصی دارد؟

در پاسخ باید گفت کـه شـوراي انقـالب فرهنگـی در زمینـۀ مسـائل فرهنگـی آمـوزش عـالی داراي          
شـوراي عـالی انقـالب    رسـد یدر این موارد مصوباتی داشته باشد اما به نظر متواندیصالحیت است و م

کـه کارکنـان   کندید از اختیارات و وظایف خود اکتفا نکرده و در مواردي تصویب مفرهنگی به این ح
بـه طـور   . یک دستگاه از نظر مقررات استخدامی از شمول قوانین کشور مانند قـانون کـار خـارج هسـتند    

گونه مقررات را که خالف قـوانین عـام کشـور    طبیعی شوراي عالی انقالب فرهنگی صالحیت وضع این
ارد؛ بنابراین در حداکثر فرض جایگاه حقوقی شوراي عالی انقالب فرهنگی باز هم باید گفت هستند، ند

توانـد یاین شورا صرفاً در محدوده مسائل فرهنگـی و آمـوزش عـالی حـق وضـع مقـررات را دارد و نمـ       
شده قواعدي را که مربوط به مسائل اجتماعی مانند مقررات استخدامی است وضع نماید و مقررات وضع

.)1389:104امامی و استوار سنگري،(مقررات عمومی کشور را نسخ نماید تواندیتوسط این نهاد نم
26/11/1389لیکن با اصالح اساسنامه جنجالی جدیـد کـه طـی چنـدین جلسـه درنهایـت در تـاریخ        

آن، اساسـنامه قبلـی و   25موجـب مـاده   حـذف و بـه  12نهایی گردید قسمت افزوده شده به بنـد ح مـاده   
.همچنین سایر مقررات مغایر با اساسنامه جدید منسوخ اعالم گردید

اساسـنامه دانشـگاه آزاد اسـالمی در    12اینک با توجه به حذف قسمت افزوده شـده بـه بنـد ح مـاده     
علمی اساسنامه جدید که تصویب مقررات مربوط به اعضاي هیئت12ةجدید و مفاد بند ح مادۀاساسنام

امنـاي آن  گاه و تعرفه و حقوق و دستمزد و مزایا را از وظایف و اختیـارات هیئـت  و کارکنان اداري دانش
اســت يادانشــگاه مؤسســهداردیاساســنامه کــه مقــرر مــ5و نیــز بــا عنایــت بــه مــاده دانــدیدانشــگاه مــ

الشـمول چـه   غیرخصوصی و غیردولتی، کماکان این سؤال مطرح است که کارکنان ایـن مؤسسـه تحـت   
ها در صالحیت چه مرجعی است؟به تبع رسیدگی به شکایات استخدامی آنقانونی هستند و

مزبور علی القاعده متضمن کلیه اختیارات الزم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با 
وزارت 24/3/1371مورخ 53655کار است که به مراجع رسیدگی و صادرکننده رأي اختصاص دارد بخشنامه شماره قانون 

کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار بر کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی که موجب ورود در قلمرو صالحیت و 
باشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار در تصویب میها اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأي آن

4/11/1360قانون دیوان عدالت اداري مصوب 25شود و به استناد قسمت دوم ماده مقررات دولتی مربوط تشخیص داده می
).130: 1383الهیان،(» گرددابطال می
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و 1.شـود یدانشگاه آزاد اسالمی در عداد واحدهاي دولتی تلقی نمسویکدر پاسخ باید گفت که از 
از سوي دیگر قرار دادن دانشگاه مذکور در زمرة نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتـی نیـز بـا توجـه بـه      

اساسنامه مزبور محل ایراد است بنابراین دیوان عدالت اداري فاقد هرگونه رسـیدگی  5نوع نگارش ماده 
.به شکایات استخدامی کارکنان این دانشگاه خواهد بود

آیا رسیدگی به شکایات اسـتخدامی کارکنـان دانشـگاه مـذکور در صـالحیت      ینکهاما در ارتباط باا
هـاي تشـخیص و حـل    متفـاوتی از سـوي هیئـت   ايهـ یـه روهـا مراجع دادرسی کار است یا خیر؟ تا مدت

موجـب دادنامـه   تا اینکه هیئت عمومی دیـوان عـدالت اداري بـه   شدیاختالف کارگر و کارفرما اتخاذ م
رسیدگی به شکایات کارکنان مذکور را خـارج از محـدودة صـالحیت    29/02/1393مورخ 155شماره 

2.مراجع دادرسی کار اعالم نمود

ت به صالحیت عام محاکم دادگستري و با در نظر داشتن این نکته که دادخـواهی  الوصف با عنایمع
حق مسلم هر فرد است بایستی قائل به صالحیت مراجـع عمـومی دادگسـتري در رسـیدگی بـه شـکایات       

.کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی بود

.وجه استدر همین خصوص آراي هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به شرح ذیل قابل ت-1
قانون دیوان عدالت 25طبق ماده «: 10/12/1382مورخ 710رأي هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه -

ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت عمومی ها و تصویب نامهنامهاداري آیین
آزاد اسالمی در عداد واحدهاي دولتی قرار ندارد، بخش نامه دانشگاه آزاد اسالمی از نظر به اینکه دانشگاه. دیوان است

شود بنابراین اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت عمومی مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی
».باشدنمی

قانون دیوان عدالت 25مطابق با ماده «: 6/10/1383مورخ 503رأي هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه -
ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیئت ها و تصویب نامهاداري آیین نامه

گاه از نظر به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی در عداد واحدهاي دولتی قرار ندارد؛ بنابراین مصوبات آن دانش. عمومی دیوان است
».شود و رسیدگی نسبت به آن در هیئت عمومی دیوان موردي نداردالذکر محسوب نمیمصادیق ماده فوق

: ثانیاً. تعارض در آرا محرز است: اوالً: 29/02/1393مورخ 155رأي هیئت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه -2
شوراي عالی انقالب فرهنگی موضوع 31/5/1374مین جلسه مورخ با توجه به اینکه مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفت

اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی، اعضاي هیئت علمی و کارکنان دانشگاه مذکور مشمول 12الحاق یک بند به بند ح ماده 
دش /89/626ماره اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی ابالغی ش12اند و از طرفی به موجب بند ح ماده قانون کار شناخته نشده

شوراي عالی انقالب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضاي هیئت علمی و کارکنان اداري دانشگاه 28/7/1389مورخ 
سومین 6و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیئت امناي دانشگاه آزاد اسالمی محول شده است و به موجب بند 

، اعضاي هیئت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد 1392دانشگاه مصوب آذر ماه صورتجلسه کمیسیون دایمی هیئت امناي 
قانون کار 188هاي خاص اداري استخدامی مصوب هیئت امناء اعالم شده است و در ماده اسالمی صرفاً تابع آیین نامه

24/5/1389مورخ 1980اند؛ بنابراین رأي شماره اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده
دیوان عدالت اداري که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با 20شعبه 

قانون کار مبنی بر عدم صالحیت آنها در رسیدگی به 157هاي موضوع ماده دانشگاه حاکم ندانسته است و مآالً آراء هیئت
این رأي به استناد . شودشگاه آزاد با دانشگاه را تأیید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میاختالفات کارکنان دان

براي شعب دیوان عدالت 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 89و ماده 12ماده 2بند 
. ستاداري و سایر مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع ا
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نتیجه-7
ر کشـور ایـران در دو نظـام حقـوقی     کارگیري یا استخدام نیروي انسـانی د قوانین و مقررات حاکم بر به

اي که مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداري و با تمرکـز  گونهبهگردندیمجزا بررسی م
و بخـش  گیرنـد یبر قانون مدیریت خدمات کشوري و قانون استخدام کشوري مور مطالعه و بحث قـرار مـ  

لـذا  شوند؛یار و با تمرکز بر روي قانون کار بحث مدیگري از مقررات استخدام نیروي انسانی در حقوق ک
اشخاص مشمول قانون کار مشـمول نظـام کـارگري و کارفرمـایی بـوده و عمـدتاً خـارج از سـاختار         ینکهباا

124وجـود مطـابق بـا مـاده     ها قرار دارند بااینآن سازمانۀعمومی دولتی و یا در حاشیيهاسازمانی سازمان
يهـا کـارگیري نیـروي انسـانی مطـابق بـا قـانون کـار در دسـتگاه        وري امکان بهقانون مدیریت خدمات کش

د که ناشـی از تضـییع   شوگاه ممکن است میان طرفین رابطه استخدامی اختالفی حاصل . اجرایی میسر است
رســیدگی بــه شـکایات اســتخدامی هــر یــک از  بـراي علــتبــه همــین ؛حقـوق اســتخدامی مســتخدم باشـد  

ده شبینیخصوصی مطابق با قوانین جمهوري اسالمی ایران مرجعی صالح پیشمستخدمین بخش عمومی و
قـانون  10مـاده  3اي کـه رسـیدگی بـه شـکایات اسـتخدامی کارمنـدان دولـت مطـابق بـا بنـد           گونهبه. است

در صــالحیت دیــوان مــذکور اســت و  1392تشــکیالت و آیــین دادرســی دیــوان عــدالت اداري مصــوب  
در صالحیت مراجع دادرسی کـار  1369می کلیه مشمولین قانون کار مصوب رسیدگی به شکایات استخدا

است اگرچه این افراد در بخـش دولتـی مشـغول بـه     ) تشخیص و حل اختالف کارگر و کارفرماهايیئته(
.خدمت باشند

از موارد تشخیص مرجع صالح براي رسـیدگی بـه ایـن    يابا وجود مشخص بودن این مطلب در پاره
آن به ابهـام در محـدوده شـمول قـانون     ةات با ابهاماتی مواجه است که ایراد و اشکال عمددسته از شکای

لـذا بـا در نظـر داشـتن ایـن      گردد؛یسایر قوانین و مقررات استخدامی از سوي دیگر بازمسویککار از 
بـر رابطـه   نکته که قانون کار قانون عام ناظر بر رابطه کار تابع بوده و در صورت تردیـد در قـانون حـاکم   

کاري ایجاد شده باید قائل بر حاکم بودن قانون کار بود سعی نمودیم تا در هر یک از موارد مـبهم بـدواً   
منظـور  قانون حاکم بر رابطه کاري ایجاد شده میان طرفین قرارداد را تشخیص و سپس مرجع صالح را بـه 

.رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدم مشخص نماییم
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.55شماره ،، مجله تحلیلی، اطالع رسانی و پژوهش حسابرس،آبان»هاواگذاري آن
تمایز صالحیت مراجع حـل اخـتالف کـارگر و کارفرمـا و     «، )1385(و ) 1384(محمودي، جواد، -
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قــوق بشــر، پــاییز و زمســتان و بهــار و  ، دو فصــل نامــه تخصصــی حقــوق عمــومی و ح »مراجــع قضــایی
.3و 2شماره ،تابستان

قوانین و مقررات
علمی و کارکنان اداري دانشگاه آزاد اسالمی مصـوب  مقررات استخدامی اعضاي هیئتۀآیین نام-

25/1/1371.
.1366اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی مصوب -
.24/1/1389اساسنامه اصالحی دانشگاه آزاد اسالمی مصوب -
و ملحقات بعدي آن در ارتبـاط بـا فهرسـت سـی و دو     6/6/1364مصوب 1301/9بخشنامه شماره -

.اجراییيهاگانه مشاغل کارگري در دستگاه
.31/3/1345قانون استخدام کشوري مصوب -
قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري           -

.25/3/1387قانون اساسی مصوب 44کلی اصل هايیاستران و اجراي ساسالمی ای
قانون دیـوان عـدالت اداري در رابطـه بـا قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسسـات         11قانون تفسیر ماده -

.11/7/1374عمومی غیردولتی مصوب 
.4/11/1360قانون دیوان عدالت اداري مصوب -
.25/9/1385قانون دیوان عدالت اداري مصوب -
.25/3/1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب -
.19/4/1373قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب -
.1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب -
.8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب -
.13/4/1359کارکنان نهادهاي انقالبی مصوب قانونی عدم شمول قانون کار درباره یحۀال-


