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 ٭نجابت خواه يمرتض

 ٭٭ييرضوان فدا

 دهيچک

ت خ جات يريکشااورب به جوجق نانوم ج  يياجرا يدر دساااهاه ا يانسااان يروين يريبه کارگ يهابا توجه به تنوع روش 

ع ن جرجيو همچن يانسان يروين يرياز جوارد اساخ ام و بکارگ يرابطه با برخنهب در ين زجيو وجود جقررات جخالف در ا يکشور

 ييها يتوام به ترديشکل گرفاه است که از جمله آن ا ج ي ها و شب اتيات اشخاص جوضوع آن اب ترديبه شاکا  ي گيصااح  رسا  

ن جقاحهب درص د آم ياست. ا جطرح ش   يت خ جات کشوريرينانوم ج  421 ياشاار  نمود که در خواوص افراد جوضاوع جاد    

اشخاص جورد اشار  و  يت حقونيب وضعيوام ع احت اداريد يأت عموجيجاجع به نانوم جزبورب با توجه به آراء ه ياست تا با نهاه

د که ن جوضوع بپردازين ايي  و به تبياز کار را جشخص نما يجسائل ناش ينهيات آن ا در زجيبه شکا ي گيجرجع صاح  ج ت رس

نکه اساساً و کاجالً جوضوع و تابع نانوم کار هسان  به يا ايباشن  و يث نوع نراردادب تابع نانوم کار جياشخاص جزبور تن ا از حا يآ

  ت جراجع حل اخاالف جذکور در نانوم کار است؟يز در صالحيآنام ن يدعاو يکه حا ياگونه

 يديواژگان کل

 جراجع حل اخاالف نانوم کار.ب يتب نرارداد کارب حقوق اساخ اجيرينانوم ج 
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 مقدمه

«  يصح يجاد نظام اداريا» ياجکانات خود را برا يب دوحت جوظف ش   است همهياصال ساوم نانوم اساس   41طبق بن   

ود از ابزار اساقرار آمب وج يکيجطلوب است که  ينظام اساخ اج يساه در گرو برنراري  و شايصح يرد. تحقق نظام اداريبکار گ

جخالف  يياجرا يدساااهاه ا  ياساااخ اج يازهاياساات که باوان  حقوق و جنافع جورد تونع کارکنام و ن ينانوم کاجل و جاجع

اشخاص نلم اد  ياز برايک اجايبه عنوام  يياجرا يکه اسااخ ام در دسااهاه ا   ياکشاور را به طور کاجل برآورد  ساازد؛ بهونه  

در صورت بروز  يعموم به دادخواه ين که اصال نظارت و اصال دسارس  يجطلوبب عالو  بر ا ي  در نظام اداريبان يشاود. همچن 

ع يين اجکام فراهم گردد تا در صورت تضيز ايکارکنام دساهاه ا ن يشاودب برا يجحقق ج يياجرا يهرگونه تخلف در دسااهاه ا 

 يينزد جراجع نضا يباوانن  به عنوام حق جسلّم خود از اجکام دادخواه ينانوم اسااسا   11خودب طبق اصال   يحقوق اسااخ اج 

ن ن اد به عنوام يب ايوام ع احت اداريد ين دادرسااييالت و آينانوم تشااک 41 يجاد  1ن رابطه در بن  يبرخوردار باشاان . در ا

اسات. در خووص جقررات  ن شا    ييآن ا تع يع حقوق اسااخ اج ييات کارکنام دوحت نسابت به تضا  يبه شاکا  ي گيجرجع رسا 

و جقررات  يت خ جت کشااوريريعم تاً در نانوم ج  يرامب جقررات اساااخ ام در بخش دوحايهم در ا يانسااان يروين يريبکارگ

 نرار گرفاه است.  يها در نانوم کار جورد بررسهر بخشيدر د يانسان يروين يريجربوط به بکارگ

ر    تا ديساابق گرد يت خ جات کشااوريريدر نانوم ج  يو وجود نوانواا يانسااان يروين يريدر جقررات بکارگ يدوگانه 

 ار يپ  يي هايترد 2يت خ جات کشوريرينانوم ج  421 ين جاد يات جشموحيبه شکا ي گياز جوضوعات جانن  جرجع رس يبرخ

ل اخاالف حاکم بر جراجع ح يت و بررسيريو اشاکال گوناگوم اساخ ام در نانوم ج   يجبان يق حاضار با بررسا  يشاود. حذا تحق 

و  يت خ جات کشوريرينانوم ج  421اشخاص جوضوع جاد   يت اساخ اجي  تا وضعينماين نانومب تالش جياشاخاص جوضوع ا 

  .ين نماييات آنام را تبيبه شکا ي گيجرجع رس

 

 يت خدمات کشوريرياستخدام در قانون مد-1

در جواد  يدوحا يو جادر در خوااوص اساااخ ام در دساااهاه ا   ياديبه عنوام نانوم بن يت خ جات کشااوريرينانوم ج  

پرداخاه اسااتب که در اداجه ابا ائاً به  يبه شاارح نواع  جربوط به اساااخ ام دوحا 12و  11ب 7از جمله جواد اي  جخالف و پراکن 

 م.  يپردازين نانوم جيانواع اساخ ام در ا يبررس

 

 يياجرا يدر دستگاهها يانسان يروين يريانواع استخدام و بکارگ .1-1

ن جاد  از يام ش   است. طبق ايب يياجرا يب انواع اسااخ ام در دساهاه ا يت خ جات کشاور يرينانوم ج  11 يدر جاد  

 يتواا  يبرا ير اساات: اول اساااخ ام رسااميجزبور به دو روش اجکام پذ ين نانوم اساااخ ام در دساااهاه ايق ايخ توااويتار

 2 ين. طبق جاد يج ت جع يو برا يسازجان يهاپست يتو  يبرا يمانيو دوم اساخ ام پ يايثابت در جشاغل حاکم يهاپست

جشخص اعم از ثابت و جونت  يهاتيف و جسئوحيانجام وظا ياست برا يهاهيجا يب پست سازجانيت خ جات کشوريرينانوم ج 

 يايجشاغل حاکم يثابت برا يهاجذکور پست يل جاد يشود. به جوجق عبارت ذيک کارجن  در نظر گرفاه جي يتوا   يکه برا

اساات و  يايرحاکميجشاااغل غ يجونت برا يهارساا  پسااتيجه به نظر جيشااودب که در نايجاد جيجسااامر دارن  ا يکه جنبه

 2 يو تبور  8 يدر جاد  يت خ جات کشاور يريواگذار کرد. نانوم ج  يررسام ين غيثابت را به جسااخ ج  يهاتوام پسات ينم

                                                      
دارد در سقف پسا اي سازجاني جووب و اعالم جيريزي[ ]ج يريت و برناجهبرخي از جشااغل که سازجام   کارگيري نيروي انسااني در به. »2

 «باش .اساس نانوم کار اجکانپذير جي بر ججوزهاي اساخ اجي



 يمانين پيکه جساخ ج ييهان آم را جشاخص نمود  اسات. جونت بودم پست  ييو جرجع تع يايخودب جشااغل حاکم  11 يجاد 

ن در جوارد يج ت جع يبرا يسااازجان يهاپساات يکه به تواا  11يها به خ جت گرفاه شااون  از جاد ها ين جايتوانن  در ايج

ا يجطرح است که ح انل  يراد به طور ج ين اين بار  ايشود؛ اجا در اياسانباط ج ياشار  نمود  استب به روشن يمانياساخ ام پ

  يط تم ياز شاارا يکي 13 ين که در جاد ين روب با توجه به اين نشاا   اساات. از اين گونه اساااخ ام جعيا يبرا يح اکثر زجان

مرار پست به اسا يبساه يمانيتوام گفت که ح اکثر ج ت اساخ ام پ يدانساه ش  ب ج ياساامرار پست سازجان  يمانينرارداد پ

   1  کرد.يرا تج  يتوام نرارداد اساخ اجيکارجن ب ج يآم دارد و تا زجام وجود پست جورد تو  يا بقايب حذف يسازجان

 بسااان   ننمود  و در ير اسااااخ اجيت تن ا به دو حاحت اخيري  ناگفاه بمان  که نانونهذار در نانوم ج ين وجود نبايباا ا  

و  11 ير از حاالت جن رج در جاد يبه غ يياجرا يافراد در دساااهاه ا يريام داشاااه اساات که هر نوع به کار گ يب 12 يجاد 

جذکور در  يمانيو پ يرساام ينانونهذار در کنار حاالت اساااخ اج يباشاا . به عبارت ين نانوم جمنوع جيا 12 يجاد  يتبواار 

اس ن اسينرار داد  است که بر ا ييرا جورد شناسا يدوحا يدر دسااهاه ا  يانساان  يروين يرياز بکارگ يهريب حاحت د11 يجاد 

 يسازجان يها( پست%41[ تا د  درص  )يزيت و برناجه ريري  سازجام ]ج ييط خاص با تايتوانن  در شرايج يياجرا يدسااهاه ا 

کار ک سال بيح اکثر  ين برايجع ا کاري يرا به صورت ساعا يو در سقف اعابارات جووبب افراد يجووبب ب وم تع   اساخ اج

شار  ا يياجرا يدر دساهاه ا يانسان يروين يريهر از بکارگيد يز به حاحايت نيرينانوم ج  421 ينب در جاد ياز ا يرن . ج ايگ

از جشاغل  يدر برخ ياساخ اج يجووب و ججوزها يسازجان يهاتوانن  در سقف پستيشا   اسات که بر اساس آمب اشخاص ج  

 داردب بر اساس نانوم کار به کار گرفاه شون .  ين آم اعالم جيهزيا ساخاار جايت يريکه سازجام ج 

 

 يت خدمات کشوريريآنها در قانون مد يرادات وارد بر انواع استخدام و مبناي. ا2-1

  اساات اجا يار جفيبساا يک نظام واح  ناظر بر اساااخ ام دوحايجاد يث ايب گرچه از حيت خ جات کشااوريرينانوم ج  

در  گردد و يع حقوق اساخ اجييتوان  سبق تضياست که ج يج  يراداتيا يدارا يجاأسافانه در جواد جربوط به اسااخ ام دوحا  

 را با چاحش جواجه کن .   يياجرا يدساهاه ا يجوارد

 در نظر گرفاه يمانياز پ يسمص اساخ ام ريتشخ يبرا يابزار يت و توا  ين نانوم اعمال حاکمين که در ايراد اولب ايا 

ارائه  يت خ جات کشوريرينانوم ج  8 يدر جاد  ياياز اجور حاکم يار جب م و جوسعيف بسيکه تعر ي(ب در صورت11ش   )جاد  

   ن کرد.ييتع يق آم را به درسايتوام جواديکه نم يش   است به طور

و  يرسم يشاود که در آمب در کنار حاالت اسااخ اج  يجربوط ج يت خ جات کشاور يرينانوم ج  12 يراد دوم به جاد يا 

و اب ام در جورد انواع اساخ امب  ياشاار  شا   اسات. پراکن گ    12 يبه جوجق تبوار  جاد   يانساان  يروين يريب به بکارگيمانيپ

ن يا که در ين و جرجع حل اخاالفات گردد؛ بطوريجساخ ج ياساخ اج يايدر خووص حقوق و جزا يتوان  جوجق سردرگميج

 يا دعاوير و آيا خيشون  ياساساً جساخ م دوحت جحسوب ج 12 يا اشاخاص جوضاوع تبور  جاد   يسات که آ يحاحت جشاخص ن 

 شون ؟  ين افراد تابع جقررات نانوم کار جيا آنکه ايخواه  بود  يوام ع احت اداريت ديجربوط به آن ا جوضوع صالح

س جم ور و پاسخ شمار  يرئ يانسان يهيت و سرجايريج  يجعاونت توسعه يجنجر به اساعالم از اجور حقون يرادين ايچن 

شااودب ين با آنام جنعق  جيکه نرارداد کار جع يافراد»جرجع جذکور شاا   که به جوجق آم  21/1/4188جورخ  2148/44/211

و نظارت بر روابط کار و م يدفار تنظ 8/1/4188جورخ  11811 يو بلکه طبق بخشاناجه شمار  « باشان  يجشامول نانوم کار نم 

 يياجرا يهاافراد شااااغل در دسااااها [ »ي]ادار  کل روابط کار و جبرام خ جت وزارت تعاومب کار و رفا  اجاماع ياجور اجاماع

                                                      
 .241ب  ص 4187ب ت رامب بنياد حقوني جيزامب چاپ دومب)جلد اول( حقوق ادارياجاجيب جحم  و اساوارسنهريب کورشب  .1



ابن  بکارجن  ييج ت جونت به کار اشااالال ج ين برايکه با نرارداد کار جع يت خ جات کشااوريرينانوم ج  1 يجوضااوع جاد 

أت يه 21/2/4134جورخ  112 يشامار   ين همچنانکه در دادناجهيبنابرا« شاون . يجحساوب و حذا جشامول آم نانوم ج   يياجرا

به ححاظ ع م شاامول نانوم کارب بر روابط آن ا با سااازجام »ب ين حاحاي  شاا   اساات؛ در چنيز تاکين يوام ع احت اداريد يعموج

ب و حذا «ت اشااخاص را ن ارن يبه شااکا ي گيت رساايصااالح ييارفرجاو ک يص و حل اخاالف کارگريتشااخ يهاأتيجابوعب ه

رد. ينرار گ ي گيجورد رساا يوام ع احت اداريدر د يع حقوق اساااخ اجييتضاا ي  به عنوام دعاويکار آن ا با ياخاالفات و دعاو

گذار در خارج نمودم ام و صراحت نانوميو ع م ب 1تيرينانوم ج  447 يجاد  1 يز جف وم جخاحف تبور ين ين ج عيجساان  ا 

ت جف وم جخاحف يدال بر ع م حج يانهين ع م وجود نريت و همچنيرياز شاامول نانوم ج  12 يجاد  يافراد جوضااوع تبواار 

جه با توجه يباش  که در نايت جيرينانوم ج  12 يت آمب از جمله جفاد جاد يدر تقو يو اتفاناً وجود نرائن 447 يجاد  1تبور  

وام ع احت يدر د ي گيآنام را نابل رس يتوام دعاويج 1يوام ع احت اداريد ين دادرسييالت و آينانوم تشک 41 ي جاد 1به بن  

ز به يم و نظارت بر روابط کارب نيدفار تنظ 44/8/4188جورخ  81818 يشمار  يبخشاناجه  7دانسات؛ همچنانکه در بن    يادار

کارکنام  يبه دعاو ي گيجوضاوع فوال ن م نانوم کار در خواوص رس   جراجع حل اخاالف »ن جطلق اشاار  شا   اسات که    يا

شود و اساخ ام در آن ا بر طبق نانوم ياعالم ج يزيت و برناجه ريرين سازجام ج يهزيکه توساط ساخاار جا  يدوحتب جز جشااغل 

 ياد بوعشام به حکم جه دساها  جايکارکنام جزبور عل ياساخ اج يبه دعاو ي گياست و رس يت ذاتيباشا ب فان  صالح يکار ج

 .«وام استيت آم دي[ در صالح4181]جووب  يوام ع احت ادارينانوم د 41

ت يجطرح استب جربوط به وضع يياجرا يهادر دساها  يانسان يروين يريکه در رابطه با اساخ ام و به کارگ يهريراد ديا 

غل بر اساس نانوم کار ججاز از جشا يرا در برخ يانسان يروين يرين نانوم اسات که بکارگ يا 421 يافراد جوضاوع جاد   يحقون

باشن ؛ چراکه نانوم يت جيرينانوم ج  12 يجاد  ياسات. جطمئناً اشاخاص جزبور جافاوت از اشاخاص جوضاوع تبوار      شامرد  

ه عنوام ب يمانيو پ يدر کنار اساخ ام رسم 12 يجاد  ياشاخاص جوضاوع تبوار     يريبه بکارگ 12 يت هرچن  در جاد يريج 

اشخاص  يت حقونيوضع 447 يجاد  1 ياشاار  نمود ب اجا در تبوار    يياجرا يججاز در دسااهاه ا  يرياز بکارگ ييهاصاورت 

نمود   يت جساثنيريدانساه و آن ا را از شمول نانوم ج  12 يجاد  يرا جافاوت از اشخاص جوضوع تبور  421 يجوضاوع جاد  

 7 يجاد  1 يو تبور  4113جووب  اصاالح بعضاي از جواد اليحه نانوني اسااخ ام کشاوري     باليحه نانوني 417 ياسات. جاد  

ن جطلق اسات که اساخ ام کارکنام روزجزدب  ي  ايز جفين 4122جواوب   يدوحا يدسااهاه ا  يانساان  يرويل نينانوم نحو  تع 

  باشيز اساخ ام اشخاص طبق نانوم کار جک ساال استب جافاوت ا ين که ح اکثر ج ت نرارداد با آن ا يو انجام کار جع يسااعا 

 ن ارد. بر را در يت زجانيچ جح وديکه ه

ا آنام جساخ م ين است که آيت ايرينانوم ج  421 يدر رابطه با افراد جوضوع جاد  ي ب سائوال اسااس  ين توضا يحال با ا 

ن اشخاص بر خالف کارکنام ين که ايا ايشون  يج يياجرا يهادر دساها  ين  و جشمول جقررات اساخ اجيآيدوحت به شامار ج 

نانوم کار  يهاتيام شاا   اساات تن ا از حما يب 421 يب همچنانکه در جاد 12 يجاد  ين و روزجزد جوضااوع تبواار  يکار جع

ت و يريجطرح اسات که چنانچه سازجام ج   421 ين سائوال در خواوص افراد جوضاوع جاد    ين ايجن  خواهن  بود؟ همچنب ر 

 اشخاص در ناحق يريشون ب اعالم ننمود  باش ب بکارگين جاد  جيرا که جشامول ا  ين آم جشااغل يهزيا سااخاار جا ي يزيربرناجه

                                                      
( جطابق نانوم کار جم وري اساالجي ايرام در دساهاه اي اجرائي اشالال دارن  از شمول اين نانوم  421) کارجن اني که با رعايت جاد . »1

 «باشن .جساثني جي

رساي گي به شکايات نضات و جشموالم نانوم ج يريت خ جات کشوري و   -1...  و ح ود اخايارات ديوام به نرار زير اسات:  صاالحيت . »1

( و جساخ جام جسسساتي که شمول اين نانوم نسبت به آن ا جحااج ذکر نام است 4سااير جسااخ جام واح ها و جسسسات جذکور در بن  )  

 «.قوق اساخ اجي.اعم از حشکري و کشوري از حيث تضييع ح



ن دساه از يا يت حقونيوضع يخواه  داشت؟ حذا ضرورت دارد تا به روشن يايچه وضع يياجرا يهاتوساط دسااها    نرارداد کار

  در ين توضي . با ايايع حقوق ش رون ام فراهم نييو تض يجوجبات سردرگمز جشخص گردد تا ين يياجرا يکارکنام دسااهاه ا 

پرداخاه  يايآنام و سپس به وضع يبه دعاو ي گيو جرجع رسا  421 ياشاخاص جوضاوع جاد    يت حقونياداجه ابا ائاً به وضاع 

 کار با اشخاص يقاد نراردادهابه انع ييب دساها  اجراين حاحايان  و در چن  ين جاد  جشخص نهرديشود که جشاغل جوضوع ايج

  است.جبادرت نمود   يحقوق خووص يقيحق

 

 آنان   يبه دعاو يدگيت و مرجع رسيريقانون مد 121 ياشخاص موضوع ماده يت حقوقيوضع-3

از جشاااغل که سااازجام اعالم  يدر برخ يانسااان يروين يريبه کارگ» يت خ جات کشااوريرينانوم ج  421 يجطابق جاد  

ن سوال يحال ا« باش .ير جيپذبر اساس نانوم کار اجکام ياساخ اج يجووب و ججوز ها يساازجان  يهاتساقف پسا   دارد دريج

ا تابع يهسان   ين نرارداديا آن ا از جمله جساخ جيست؟ آين جاد  چياشاخاص جوضاوع ا   يت حقونيشاود که وضاع  يجطرح ج

ت جراجع حل ين افراد در صالحيا ياساخ اج يبه دعاو ي گين رسا يشاون ؟ همچن يجه کارگر جحساوب ج ينانوم کارن  و در نا

در  يوام ع احت اداريد ين دادرسييالت و آينانوم تشک 41 يجاد  1ا جطابق بن  ياخاالف جذکور در فوال ن م نانوم کار است  

الف تب برخيرينانوم ج گذار در ابن  که نانومييت جين سئواالت از آم رو اهمي  توجه داشت که ايوام است؟ باين ديت ايصالح

افراد که طبق جقررات نانوم کار به خ جت دوحت جشلول ن ي  ننمود  که ايتوار  ينانوم اسااخ ام کشاور   1 يجاد  يتبوار  

 يريشودب بلکه صرفاً اشار  نمود  است که بکارگبا آنام طبق جقررات نانوم کار رفاار   يباو  شون يجکارگر شاناخاه   بشاون  جي

 توام جورد جطاحعه نرار داد: ينجا دو فرض را جيحذا در ا ر خواه  بود.يپذاساس نانوم کار اجکامن افراد بر يا

 يريشون  و بکارگيج جساخ م دوحت جحسوب يت خ جات کشوريرينانوم ج  421 ين جاد ين که جشاموح يفرض اولب ا 

که آن ا در آم جشاالول به کار  يبا توجه به جرجعآن ا  ياساااخ اج يرد؛ اجا دعاويپذيآن ا صاارفاً بر اساااس نانوم کار صااورت ج

ء باشن  و جزين افراد هرچن  تابع جقررات حقوق کار جيرد. چراکه اينرار گ ي گيجورد رس يوام ع احت اداري  در ديباشن ب بايج

ک ي يآنجا که براشاون ب اجا از  ينلم اد نم ين و جقررات خاص اسااخ اج ير نوانيا ساا ي ياشاخاص تابع نانوم اسااخ ام کشاور   

 يکه برا يب حذا با کسانينرار دارن  و نه اشاخاص خووص  يکنن  و در خ جت ن رت عموجي)ادار ( کار ج يشاخص حقوق عموج 

دار هم که ع    ي  توجه داشت که دوحت را در جوارديبا 2کنن ب تفاوت دارن .يکار ج يحقوق خووص يا حقوني يقيشخص حق

نلم اد کرد؛ چراکه اعمال  يخووص يتوام کاجالً شخويکن ب نميت جيتبع يع  حقوق خووصاسات و از نوا  يگرياجور توا  

ن اصل که يرش ايو با پذ 7باشن يم در ارتباط جيرجساقيم و چه بطور غيچه بطور جسااق  يدوحت با نظم و جنفعت عموج يياجرا

 يهات دادگا ي  در صالحيآن ا را نبا يبه دعاو ي گيب رس«است يحقوق عموج يک وضع حقوني»ن جواردب يوضع جساخ م در ا

 يشمار  يهيوح ت رو يبار  اشار  به رأنيدر ا 8وام ع احت باش .يت دي  در صالحيبه آن ا با ي گيدانسات و بلکه رسا   يعموج

 يحقونت يوضااع ين رأيساات. ايراد نياز ا يز چن ام خاحين يوام ع احت اداريد يأت عموجيه 1/41/4131جورخ  128و  123

 به جوجق جاد  واح  »ن جطلق است که ينائل ش   و جشعر ا يو کارگرام بخش خواوص  ين کارگرام بخش دوحايرا ب يجافاوت

پرداخت  يکه هر ساحه برا ياستب اعابارظف شا   سدوحت ج 21/4/4171به کارکنام دوحت جواوب   ي ينحو  پرداخت ع بنانوم

کارکنام خود پرداخت کن  و در  يهيبه کل يرا به طور جساو يرنق يو غ ينق  ده ب اعم ازيص جيبه کارکنام خود تخو ي يع

                                                      
 .21ص 4181ب ت رامب اناشارات توسب  چاپ هفامب  حقوق اداري ايران )جلد دوم(. ابواححم ب عب اححمي ب 2
 .1ب ت رامب  اناشارات سمتب ت رامب چاپ هشامب ص حقوق اداري. طباطبايي جستمنيب جنوچ رب 7

 .21 -22. ابواححم ب عب اححمي ب همامب صفحات 8



 و ي ين پرداخت عياستب بنابراز جشمول نانوم نلم اد کرد يرا ن يدوحا يهااداجه جاد  واح  ب جشاموالم نانوم کار در دسااها   

نه و پاداش ساال ي ين عييانوم جربوط به تعبر اساس ن يدوحا يهاام ساال به جشاموالم نانوم کار شااغل در دساها    يپاداش پا

 «.ن ارد يوجاهت نانون بجشمول نانوم کار يهاکارگرام شاغل در کارگا 

ن نکاه يب اشار  به ا4122جووب  يدوحا يهادساها  يانسان يرويل نينانوم نحو  تع  7 يجاد  1 ين که تبور يجضافاً ا 

از  ييهاب گونه«خ جتب روزجزد و کارگري و عناوين جشاااابه نرارداديب خري هرگونه اسااااخ ام به صاااورت پيمانيب »دارد که 

توان  يج يررسميب هرچن  غياساخ ام دوحا ين جوارد به عنوام نوعيا ييو حذا شاناساا   3ن يآيبه شامار ج  يررسام ياسااخ ام غ 

ف يز با توجه به تعريآن ا ن شااون ؛ چراکهيب جساااخ م دوحت نلم اد ج421 ين جطلق باشاا  که اشااخاص جوضااوع جاد ي  ايجف

ا يها از وزارتخانه يکيدر « خ جت دوحت»ب وحو به جوجق نرارداد کار به يک نانوم اساخ ام کشوري يدر جاد « اساخ ام دوحت»

از «  ادار يجساخ جام تابع حقوق خووص»توام آن ا را تحت عنوام يان  که احباه جرفاه ش  يپذ يا جسساسات دوحا يها شارکت 

 يوام ع احت اداريد يأت عموجيه 23/44/4171جورخ  411 يشمار  يدادناجه 41ز نمود.يجاما ي جام تابع حقوق عموججسااخ 

 ينرارداد اساخ اج 2 يو جاد  ينانوم اساخ ام کشور 1 يجاد  يبه جوجق تبور » ن جطلق دارد که ي  به ايز هرچن  توار ين

اشالال  يبه جشاغل کارگر يدوحا يهاها و شرکتنوم کار در وزارتخانهکه طبق نا ياشخاص 1/1/12جووب  يدوحا يهاشارکت 

 گونه افرادب جراجعنيا يبه دعاو ي گيتوام اسانباط نمود که جرجع رسين نميب اجا از آم چن«باشن يدارن ب جشمول نانوم کار ج

 1 ين در تبواار يو همچن 42144تبواار  جاد     گرفت که در ي  نادين نبايحل اخاالف جذکور در نانوم کار باشاا . عالو  بر ا

توام يج 42تيرينانوم ج  7 ياست که با توجه به جاد اد شا   ي« کارجن »ر ين اشاخاص با تعب يتب از ايرينانوم ج  447 يجاد 

و طبق « ا ارينرارداد جقام صااالح»ق يهسااان  که از طر يز کارجن انيب ن421 يجه گرفت که اشااخاص جوضااوع جاد ين نايچن

 يوام ع احت اداريد ين دادرسييالت و آينانوم تشاک  41 ي( جاد 1ان  و حذا با توجه به بن  )رفاه شا   ينانوم کار به خ جت پذ

 جام ر جساخي... سااتيبه شکا ي گيرس»وام ج ت يت ديب اشار  به صالحيت خ جات کشوريرين نانوم ج يکه عالو  بر جشموح

 ياشخاص جوضوع جاد  يات اساخ اجيداردب شکا« يع حقوق اساخ اجييث تضي.. از ح( .4واح ها و جسساساات جذکور در بن  )  

 باش . يوام ع احت اداريدر د ي گي  نابل رسيز بايت نيرينانوم ج  421

از آم است که  يهسان ب حاک ين فرضي  چنيز جسين يوام ع احت اداريوزارت کار و د يهياجا در جقابلب فرض دوم که رو 

آنام در جراجع حل اخاالف  ياساااخ اج يباشاان  و دعاويتب جشاامول نانوم کار جيرينانوم ج  421 ياشااخاص جوضااوع جاد 

گذار اشعار ب نانوم421 يهرچن  در جاد  ن است کهير اياسات. پشااوانه نظر اخ   ي گيجذکور در فوال ن م نانوم کار نابل رسا  

ن ي  نمود  که ايتأک 447جاد   1 يشااون ب اجا در تبواار ياس نانوم کار به کار گرفاه جداشاااه که اشااخاص جورد بحث بر اساا

 يت جساثنيريو حذا از شمول نانوم ج « اشالال دارن  يياجرا يهارام در دساها يا ياسالج يجطابق نانوم کار جم ور»اشخاص

وم کار ن است که تابع نانيا يجنطق يجهيباشن ب نايار جن افراد جطابق نانوم کار جشلول به کين که ايباشان  و با توجه به ا يج

 يججوزها يعنيب «ياسااااخ اج يججوزها»تب در چارچوب يرينانوم ج  421 ين افراد طبق جاد يشاااون  و اگرچه اينلم اد ج

 يجاساااخ ا ياآن ا با دوحت رابطه يشااون ب اجا رابطه نرارداديبه کار گرفاه ج يياجرا يدر دساااهاه ا يانسااان يروين يريبکارگ

                                                      
 .241؛ اجاجي جحم ب  و اساوارسنهريب کوروشب همامب ص 413يب جنوچ رب همامب ص . طباطبايي جستمن3

 .21. ابواححم ب همامب ص 41
برابر حقوق و جزاياي  (2/4) باشااان  نباي  ازججموع دريافاي کارجن اني که به جوجق نانوم کار در دسااااهاه اي اجرائي شااااغل جي. »44

 «کارجن ام جشابه تجاوز کن .

ها  اجرائي: فردي است که براساس ضوابط و جقررات جربوطب به جوجق حکم و يا نرارداد جقام صالحيا ار در يک دساها  کارجن  دسا. »42

 «شوداجرائي به خ جت پذيرفاه جي



به جوضااوع  421 يب در جاد 12 يجاد  يو حذا برخالف تبواار  41توام جساااخ م دوحت دانسااتيشااود و آن ا را نمينلم اد نم

نانوم کار که  488 يات ص ر جاد يجساثن يتوام در زجر ين افراد را نميجهب اياست. در نااشار  نش  « يب وم تع   اساخ اج»

ب جشمول جقررات اين ... اشاخاص جشامول نانوم اسااخ ام کشاوري يا سااير نوانين و جقررات خاص اساخ اجي     »دارد يام جيب

 در جراجع حل اخاالف نانوم کار است. ي گيآنام نابل رس يب نرار داد و دعاو«نانوم نخواهن  بود

 يياجرا يهادر دساها  يانسان يروين يريججاز بکارگب جوارد يت خ جات کشوريرينانوم ج  12 ين که در جاد يجضافاً ا 

ن جوارد تن ا به عنوام اساخ ام يدانساه ش   و حذا ا 12 يجاد  يو اسااخ ام جوضاوع تبور    يمانيب پيشااجل اسااخ ام رسام   

جحسااوب  يب جواا اق اساااخ ام عموج421 يجوضااوع جاد  يانسااان يروين يريجه بکارگينلم اد شاا   و در نا يو دوحا يعموج

 يهرچن  الزجه»ن اسا الل جطرح است که ين ايهمچن 41ن افراد چن ام وجاهت ن ارد.يبه ا« کارجن »شود و اطالق عنوام ينم

از افراد  ياريست. به عنوام جثال بسين يک شرط کافيرفاه ش م يپذ يرفاه ش م به خ جت دوحت استب وحيپذ ياساخ ام دوحا

ن افراد به خ جت يث جقررات تابع نانوم کار هسااان . هرچن  اياشااالال دارن  و از ح يحادو يتحت عنوام کارگر در سااازجان ا

  .41«توام جساخ م دوحت دانستيچ وجه آن ا را نميبه ه يان  وحرفاه ش  يدوحت پذ

خود  8/1/4188جورخ  11811 يشااامار  يم و نظارت بر روابط کار در بخشاااناجهيرب ادار  کل تنظيبر فرض اخ يجبان 

( جذکور و احراز شمول نانوم کارب جراجع حل اخاالف 421) يدر صاورت اسااخ ام افراد بر طبق جفاد جاد   »شاعار داشااه که   ا

 يبخشناجه 7ن جطلق در بن  يا« آنام با دساها  جربوط صاح  خواهن  بود. ياز رابطه اساخ اج يبه اخاالفات ناش ي گيرس يبرا

ز با ين يوام ع احت اداريد يأت عموجيه 42 هر تکرار شاا   اساات.يد ياادار  جزبور به گونه 44/8/4188جورخ  81818 يشاامار 

 ينظر به حکم جقنن در جاد »جقرر داشاااه اساات که   21/2/4134خ يخود به تار 112 يشاامار  ين گزار  در دادناجهي  اييتأ

ام يج يبه اخاالف فرد ي گيص و حل اخاالف در رسيتشاخ  يأت ايهت يبر صاالح  يجبن 23/8/4123نانوم کار جواوب   417

 يدساه جمع يهاهناجمامير پيا ساي يکارگاه يهاهناجو جوافقت ينانوم کارب نرارداد کارآجوز ياز اجرا يکارگر و کارفرجا که ناش

 يرينانوم کارب به کارگاساس  بر 8/7/4182جواوب   يت خ جات کشاور يرينانوم ج  421 يکه جطابق جاد  ياساتب اشاخاصا   

 يص و حل اخاالف کارگريتشخ يهاأتياتب هيبه شکا ي گيرس يدر صورت بروز اخاالف با کارفرجا جرجع صاح  برا بشاون  يج

 به ي گيت رسيصالح يوام ع احت اداريجذکورب د يهاأتيت در هيبه شکا ي گيرو نبل از رسا  نياز ا ؛خواه  بود ييو کارفرجا

 .47«ات را ن ارديشکا

                                                      
 .477ب ت رامب نشر جيزامب چاپ هشامب ص (1 -2حقوق اداري )زاد ب رضا ب. جوسي41
هاي شااشاام و به خ جت و اساااخ ام در نانوم ج يريت خ جات کشااوري )فواال نق  و بررسااي حقوني ورود» (ب 4183. رساااميب وحي )41

 .12ب سال دهمب شمار  دومب ص هاي علوم انسانينامه انتقادي متون و برنامهپژوهشب «هفام(

 .481 -481. جوسي زاد ب رضاب همامب صفحات 41
خووص رسي گي به دعاوي کارکنام دوحت جز جشاغلي که با عنايت به جراتق فوق جراجع حل اخاالف جوضوع فول ن م نانوم کار در . »42

باش  فان  صالحيت ذاتي شود و اساخ ام در آن ا بر اساس نانوم کار جيتوساط ساخاار جايهزين سازجام ج يريت و برناجه ريزي اعالم جي 

نوم ديوام ع احت اداري در صالحيت نا 41باشا  و رسي گي به دعاوي اساخ اجي کارکنام جزبور عليه دساها  جابوعشام به حکم جاد   جي

 «باش .ديوام جي

نظر »ديوام ع احت اداري:  هيأت تخووي بيمهب کار و کارگري و بازنشساهي 27/1/31جورخ  11. همچنين نها  کني  به دادناجه شمار  47

در رساي گي به اخاالف   تشاخيص و حل اخاالف  جبني بر صاالحيت هيأت اي  23/8/4123نانوم کار جواوب   417به حکم جقنن در جاد  

دساااه  هايهاي کارگاهي يا ساااير پيمام ناجهنانوم کارب نرارداد کارآجوزي و جوافقت ناجه فردي جيام کارگر و کارفرجا که ناشااي از اجراي

در شون  بر اساس نانوم کارب بکارگيري جي 8/7/4182نانوم ج يريت خ جات کشوري جووب  421جمعي استب اشخاصي که جطابق جاد  

از  د.براي رسي گي به شکاياتب هيأت اي تشخيص و حل اخاالف کارگري و کارفرجايي خواه  بو صورت بروز اخاالف با کارفرجا جرجع صاح 

رسي گي به شکايات را ن ارد. ب ي ي است در ساير  اين رو نبل از رساي گي به شاکايت در هيأت اي جذکورب ديوام ع احت اداري صاالحيت   



به جوجق نانوم کار را در  يانسااان يروين يريتب بکارگيرينانوم ج  421 ي  توجه داشاات که نانونهذار در جاد ياحباه با 

ن ساائوال ينجا اياساات. حذا در ار دانساااهيداردب اجکانپذين آم اعالم جيهزيا ساااخاار جايت يرياز جشاااغل که سااازجام ج  يبرخ

 تين آم اعالم نش   باشن ب وضعيهزيا ساخاار جايت يريسازجام ج  يجشااغل از ساو   ن دسااه از يشاود که چنانچه ا يجطرح ج

 ان ب چهونه خواه  بود؟  به کار گرفاه ش   يياجرا يهاکه در ناحق نرارداد کار توسط دساها  يکارگران يحقون

ن ياسااتب از آنجا که در ا م و نظارت بر روابط کار آج يادار  کل تنظ 81818 يرساا  همچنانکه در بخشااناجهيبه نظر ج 

 421 يان ب انعقاد نرارداد کار جوضوع جاد ربط اعالم نشا   يدار به وزارتخانه ذتيجرجع صاالح  ياز ساو  ين جشااغل يفرضب چن

 يجاد  1 يبر خالف آنچه که در تبور  يين شخص و دساها  اجراين که نرارداد بين صاورت با توجه به ا ياسات و در ا  يجناف

شاود که نظر به جف وم جخاحف جذکورب شخص  ين جيجه اياساتب نا  جنعق  شا    421 يجاد « تيرعا»شا  ب ب وم  ام يب 447

جوضوع  ياز نراردادها يکيرا در ناحق  ي  نرارداد وين حاحت بايشود و در اينم يت جساثنيريطرف نرارداد از شامول نانوم ج  

ن ينرارداد ن راً از نوع نرارداد کار جع»جذکورب  يبخشناجه 1وجق بن  داد که باحمآلب به ج يجا يت خ جات کشاور يرينانوم ج 

چراکه  .«ت نش   باش يود و شروط جن رج در آم تبور  رعايبود اگر چه ن ( نانوم جذکور خواه 12) يجاد  يجوضاوع تبوار   

نانوم  ( آم7) يد کار جوضااوع جاد ت جقررات نانوم کار در انعقاد نراردايهمچنام که ع م رعا»جزبورب  يبخشااناجه 2طبق بن  

و  يت خ جات کشاااوريريج  شااامول نانوم کار نخواه  شااا ب در خواااوص نانوم ياد شااا   از داجنهيجوجق خروج نرارداد 

  ييأفوق احذکر از جمله ت يود جن رج در تبور يت نيرعا ز ع مي( آم نانوم ن12) يجاد  ين جوضوع تبور يکار جع ينراردادها

 يهات سااقف پسااتيا رعايو  يک ساال(ب وجود پساات ساازجان  يسااقف ج ت نرارداد )ح اکثر  بيزيت و برناجه ريريساازجام ج  

شااود و کارکنام ينم يکشااور ت خ جاتيريآن ا از شاامول نانوم ج  يل کارکنام و نراردادهاين نبيب جوجق خروج ايسااازجان

أت يه يرب همچنانکه از دو دادناجهيفرض جورد جطاحعه اخق در ين ترتيب  .«اد ش   خواهن  بوديجذکور همچنام جشمول نانوم 

 يات اساااخ اجي ب شااکايآيبرج 48/41/4134جورخ  727و  21/2/4134جورخ  112 يهابه شاامار  يوام ع احت اداريد يعموج

اخاالف  ص و حليتشخ يهاأتيت هيآنام در صالح ياست و جوضوع دعاو يوام ع احت اداريدر د ي گين گونه افراد نابل رسيا

 ست.يجذکور در نانوم کار ن

 

  

                                                      
شمول  به ححاظ ع م بان بکارگيري ش   8/7/4182نانوم ج يريت خ جات کشوري جووب  12جاد   جطابق تبور  ذيلجوارد که اشاخاص  

و کارفرجايي صالحيت رسي گي به شکايت اشخاص را  هاي تشخيص و حل اخاالف کارگريا سازجام جابوعب هيأتبنانوم کار بر روابط آن ا 

 « .ن ارن



 يريگجهينت

استب را جشخص نمود  يياجرا يهاجوارد اساخ ام در دساها  يت خ جات کشاور يرينانوم ج  11 ينکه جاد يبا وجود ا 

 يهاتوام گفت که روشين جيشااود. بنابرايز جشاااه   جين يانسااان يروين يريهر از صااور به کارگيد ين نانوم برخياجا در ا

 يجوضوع جاد  يانسان يروين يرين جوارد بکارگياز ا يکيشاود.  يجحواور نم  11 يبه جاد  يياجرا يهادر دسااها   ياسااخ اج 

جووب و  يسااازجان يهارا در سااقف پساات يانساان  يروين يرياسات که اجکام به کارگ  يرت خ جات کشاور يرينانوم ج  421

ن که يبر ا يوجود دارد جبن يل جخالفينرار داد  اساات. هرچن  دال ييبر اساااس نانوم کار جورد شااناسااا ياساااخ اج يججوزها

ه يباش ب اجا از رو يوام ع احت اداريدر د ي گيآنام نابل رسا  ينلم اد شاون  و دعاو  ي  جسااخ م عموج ين جاد  باين ايجشاموح 

ت در يرينانوم ج  421 يات اشااخاص جوضااوع جاد  يکه شااکا  يآين برجيچن يوام ع احت اداريد يأت عموجيوزارت کار و ه

ن ب ام جعناست که يدر جراجع حل اخاالف جذکور در نانوم کار است و ا ي گيشام نابل رسيو اساخ اج يرابطه با جساائل کار 

 ين دادرسييآالت و ينانوم تشک 41 ي( جاد 1ن اشخاص جوضوع بن  )يا ين است که دعاوين دکاري  ايجوجود جس ييه نضايرو

ت با طرف يرينانوم ج  421 يکار جوضاااوع جاد  يباشااا ؛ هرچن  طرف نرارداد کارگرام در نراردادهاينم يوام ع احت اداريد

  ين گونه جوارد بايشودب جافاوت است و در ايجنعق  ج يحقوق خووص يا حقوني يقيکه با اشخاص حق يينرارداد در نراردادها

وام يدر د يو ياساخ اج ي  دعاوياست و حذا با يحقوق عموج يک وضع حقونيب 421 يع جاد رفت که وضاع کارگر جوضاو  يپذ

دال بر خروج  يانهيچ نريز هيوام ع احت نينانوم ناظر بر د 41 يجاد  1رد و اتفاناً از بن  ينرار گ ي گيجورد رسااا يع احت ادار

 جورد اشار  نرار نهرفاه است. يويچ تخوي  و هيآينم وام بريت ديآن ا از شمول صالح

و نبل از اعالم  يت خ جات کشااوريرينانوم ج  421 يجاد « تيرعا»ب وم  ييکه دساااها  اجرا ياحباه در رابطه با حاحا 

 ب ان ام به انعقاد نرارداد کار جوضااوع يطبق نانوم کار نما يانسااان يروين يريتوان  در آن ا جبادرت به بکارگيج يکه و يجشاااغل

 ين حاحاين نظر هسان  که نرارداد در چني  ايجس يوام ع احت اداريد ييه نضاياستب جقررات وزارت کار و رونمود  421 يجاد 

وام يت دياشخاص در صالح يات اساخ اجيبه شکا ي گيجه رسيشود و در نايج 12 يجاد  يل به نرارداد جوضاوع تبور  يتب 

 خواه  بود. يع احت ادار

  



 منابع

 و مقاالت الف( کتب

  4181اناشارات توسب ت رامب چاپ هفامب جل  دومبت رامب  برانيا يحقوق ادارب  يابواححم ب عب اححم -

   4187بچاپ دومزامب يج ياد حقونيبنت رامب  جل  اولب بيحقوق ادارب ب کورشيب جحم  و اساوارسنهرياجاج -

ششم و  يها)فول يت خ جات کشوريريورود به خ جت و اساخ ام در نانوم ج  يحقون ينق  و بررس» ب يب وحيرساام  -

 4183ب سال دهمب شمار  دومب يعلوم انسان يهامتون و برنامه ينامه انتقادپژوهشب «هفام(

 4184ب چاپ هشام اناشارات سمتب ت رامب بيحقوق ادارب ب جنوچ ريجستمن ييطباطبا -

 4181زامب ت رامب چاپ هشام.ينشر جت رامب  (،1 -2) يحقوق ادارب زاد ب رضايجوس -

 

 يوان عدالت اداريب( آراء د

 يوام ع احت اداريد يو بازنشساه يمهب کار و کارگريب يأت تخوويه 27/1/31جورخ  11دادناجه شمار   -

 يوام ع احت اداريد يأت عموجيه 23/44/4171جورخ  411دادناجه شمار   -

 يوام ع احت اداريد يأت عموجيه 1/41/4131 جورخ 128و  123دادناجه شمار   -

 يوام ع احت اداريد يأت عموجيه 21/2/4134جورخ  112دادناجه شمار   -

 يوام ع احت اداريد يأت عموجيه 48/41/4134جورخ  727دادناجه شمار   -

 

 ج( مقررات

]ادار  کل روابط کار و  يم و نظارت بر روابط کار و اجور اجاماعيدفار تنظ 8/1/4188جورخ  11811بخشااناجه شاامار    -

 [يجبرام خ جت وزارت تعاومب کار و رفا  اجاماع

]ادار  کل روابط کار و  يم و نظارت بر روابط کار و اجور اجاماعيدفار تنظ 44/8/4188جورخ  81818بخشاناجه شاامار    -

 [يجبرام خ جت وزارت تعاومب کار و رفا  اجاماع

 


