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 چکیده

کار انجام شده است. روش تحقیق کتابخانه ای و با استفاده از کتاب ها،  این پژوهش با هدف بررسی حقوقی قراردادهای حقوق

استفاده از قرارداد کار، به عنوان وسیله کسب امتیازات بیشتر، اگر نامه و... انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد مقاالت، پایان 

چه در عمل به کارمندان و افراد متخصص، که به علت احتیاج مبرم به کارشان می توانند شرائط خود را بكار فرما بقبوالنند، 

ران هم با توجه به مقررات قانونی که ذکر شده، کمتر وسیله استثمار است تا حمایت اختصاص دارد اما حتی در مورد سایر کارگ

 زیرا به هرحال باید حاوی شرائط مساعدتری از مقررات باشد. 

 

 کار حقوق، قرارداد، حقوقهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

مروز عملكرد خویش را درطول این می بایست ا ربع قرن از انقالب شكوهمند اسالمی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا

سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقالب اسالمی و قانون اساسی را مسبب 

به هنگام ارائه  8618هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشكیالت کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 

پیش نویس قانون کار شكل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش  نخستین

تنظیم شده بود، نه تنها با عكس العملهائی مواجه شد بلكه باکمال تاسف « اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما»

و گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبر

وتهیه شده توسط تشكیالت کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنكه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار 

ی حل و فصل پیش نویس ره( فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برا) وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام

قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فراز و نشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن 

روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه 

مین دوره ی مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشكیالت خانه ی انتخابات هفت

کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد، چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از 

 (.8618عراقی، ) این احساس نگردید

قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان  اصطالح قرارداد کار، که در

مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات 

( است. به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصالح اجاره خدمات رابطه 285ماده و یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص )

که  طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد. زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط بر کار تابع یعنی کاری

طرف قرارداد، نیروی کار  ع یکشخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است و درمورد اخیر، در واق

خود را به دیگری اجاره داده است. صرفنظر از این بحث اصطالحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات )یا اجاره 

اشخاص( که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود، در نظام حقوقی قرارداد کار )بویژه در مرحله ای که فعالً 

حث است( غیر قابل انكار می باشد. حقوق فرانسه قبل از انقالب نیز مفید می نماید مسائل این بخش را به دو بند تقسیم مورد ب

 می کنیم. 

 

 قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقالب  –الف 

ین مفهوم در حقوق فرانسه قبل از حساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. اه در حقوق رم، کار انسانی همانند یک شیئی ب

انقالب نمی توانست مورد قبول باشد. زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطی نداشت. معهذا از 

مطالعه مؤلفات حقوق مدنی فرانسه قبل از انقالب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمی شود. از زمان رنسانس دکترین 

حقوقدانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه  یاندازه ای در افكار و آراه كی بر عقاید حقوقدانان رم قدیم بمت

(Pothierب ) همان مفاهیم بر می خوریم که در حقوق رم وجود داشت. پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث ه

ره را می شمارد در کنار اشیائی از قبیل، خانه، زمین، اموال منقول، خدمات انسان آزاد را هم می کند و آنگاه که اشیاء قابل اجا

اما در فكر او اجاره خدمات منحصراً در  .ذکر می کند. بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاء است
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ر مزدوران، کارگران، صاحبان حرفه و پیشوران. اما کسانی که مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است مانند کا

خدماتی انجام می دهند ولی به علت مقام واالی اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وکالت بحساب 

انند وکیل می آید و آنچه هم که طرف قرارداد به عنوان حق شناسی و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمی شود م

دعاوی. با بررسی بیشتر در آثار پوتیه در می یابیم که اجاره خدمات گاه برای مدت معین است مانند کارگران کشاورزی که 

برای درو محصوالت ویا چیدن میوه ها ویا کارگران دیگر در شهرها که بیشتر برای مدت معینی استخدام می شوند، گاه اجاره 

 ست همانند کار خدمه منازل. خدمات برای مدت نامعلومی ا

اجاره در صورت اول برای یكسال، یكماه، یا هر مدت محدود دیگر منعقد می شود وتابع احكام و قردادهای معوض است  -الف 

یعنی مثالً در صورت ریزش باران، به کارگری که برای چیدن میوه در روز معینی اجیر شده است اجرت روز او پرداخت نمی 

یا  قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد )ترك کردن کار قبل از پایان مدت از طرف اجیر و شود و همچنین

اخراج او از طرف ارباب( حاکم خواهد بود. در مواردی که اجاره بدون مدت است مانند اجاره خدمه منازل، هرگاه ارباب مایل 

 بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او را خارج شود.  باشد می تواند مستخدم خود را اخراج کند ولی مستخدم

برای جلوگیری از اطاله کالم به ذکر همین نكات اکتفا می کنیم ویادآور می شویم که رابطه کار در فرانسه قبل از انقالب به 

داشته است یعنی به هیچ وجه براساس قرارداد، بصورتی که پوتیه ذکر کرده است، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصی 

علت وجود نظام فئودالی در روستاها و نظام صنفی درشهرها رابطه بین کسانی که کار می کردند و ارباب و استاد کار بر پایه 

مثالً شاگرد در نظام  .نظامات صنفی ویا مقررات ناشی از سیستم فئودال متكی بود که سلسله مراتبی را در کارها قائل بودند

کارش را بعنوان یک کاال در اختیار استاد کار می گذاشت بلكه شخصاً نیز متعهد بود که احترامات الزم را در برابر  صنفی نه تنها

 استاد مرعی داشته خود را تابع قدرت انظباطی او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود که رفتار انسانی و پدرانه داشته باشد. 

و افكار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از انقالب که به پیروی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه بدین ترتیب باید تأثیر عقاید 

و کارگر را به مالكی تشبیه می کردند که ملک خود )نیروی کارش( را همانند هر  می دادند قراردادی صرف مورد توجه قرارد

ارد عوض آن محسوب می شود در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد شیی دیگری با اجاره واگذار می کند و اجرتی که دریافت می د

از انقالب فرانسه ناچیز باشد اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر و بویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده می شود که به عكس میراث 

به لحاظ نظام اقتصادی  حقوقدانان قبل از انقالب مستقیماً )به علت وجود محیط مناسب فكری از نظر فلسفی و حقوقی و هم

 . (8618موحدیان، زمان( در تنظیم رابطه کار براساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادی مؤثر بوده است ) رائج در آن

 

 اجاره خدمات )اجاره اشخاص( در حقوق مدنی -ب

بتنی بود و درقانون مدنی فرانسه هم منبع انحصاری روابط کار در سیستم حقوقی لیبرال که بر اصول انقالب کبیر فرانسه م 

منعكس است، حقوق کار به معنای امروزی کلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعی و تقریباً انحصاری تعیین 

کننده روابط کارگر و کارفرما و بالنتیجه مشخص کننده وضع کارگر بود. علل این امر متعدد است و مطالعه تفضیلی آنها از 

اعالم می کرد.  صله این مقاله خارج می باشد. بطور خالصه یادآور می شویم که انقالب کبیر فرانسه اصول تساوی و آزادی راحو

این تساوی و آزادی از جهات مختلف مورد توجه بود : از نظر سیاسی همه افراد در برابر قانون مساوی اعالم شده بودند اما این 

ر روابط افراد می دانستند. طبعاً دولت می بایستی آزادی افراد را در انتخاب شغل و کار و شرائط تساوی را منافع مداخله دولت د

که آزادی کار را اعالم می کرد موانع زمان قبل از انقالب را که ناشی از نظام  8718آن به رسمیت بشناسد. قانون هفده مارس 
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ست هرنوع کار، شغل و حرفه ای را که مایل باشد انتخاب نماید. صنفی بود محكوم می ساخت .طبق این قانون هر فردی آزاد ا

این آزادی اگرچه، بطور کلی داده شده بود و کارگر هم در انتخاب کار و شرائط آن آزاد محسوب می شد اما بیشتر برای 

ال نیز به نوبه خود به این صاحبان سرمایه مفید بود که به هرنوع فعالیت اقتصادی که مایل باشند بپردازند. سیستم اقتصاد لیبر

وضع کمک می کرد زیرا در اقتصاد لیبرال مداخله دولتها در امور اقتصادی محكوم بود و به نظر اقتصاد دانان این سیستم روابط 

طرفین براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد. تجلی قضایی تساوی سیاسی و آزادی در اصل حاکمیت 

ادی قراردادها است و اهمیت نقش قرارداد از همین جا ناشی می شود زیرا تشكیل گروهها و اجتماعات هم به موجب اراده و آز

این قوانیم چندی ممنوع اعالم شده بود و فقط انجام دهنده کار و کسی که کار به نفع او تعهد شده بود به عنوان طرفین 

 قرارداد در برابر هم قرار می گرفتند. 

قراردادهایی که بصورت قانونی منعقد شده باشد نسبت به کسانی که آنها را منعقد ( »8864ون مدنی فرانسه )ماده برابر قان

قراردادهای خصوصی که نسبت به »مفهومی که در ماده یک قانون مدنی ایران منعكس شده است « نموده اند در حكم قانونند

زیرا، برابر اصول کلی مربوط به حاکمیت « ف صریح قانون نباشد نافذ استکسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخال

ط الزم را در نظر گرفته و با مذاکره دو جانبه و تنظیم یاراده، افراد چون از تساوی آزادی برخوردارند می توانند آزادانه شرا

ه این اصول دولت هم از مداخله در روابط با توجه ب« نچه قراردادی است عادالنه است» قرارداد منافع خود را تأمین کنند 

قراردادی طرفین خودداری می کند ونظارت او منحصر به مواردی است که قراردادی برخالف نظام عمومی و اخالق حسنه 

 باشد. 

ان صول فوق در موارد روابط کار هم بشدت اجرا می شد. قرارداد اجاره خدمات یكی از اقسام اجاره به حساب می آمد و همچنا

اضافه می « عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود»که قانون مدنی پس از تعریف اجاره: 

( بدینسان اجاره اشخاص بصورت مبحثی از مباحث 417)ماده « مورد اجاره ممكن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد» مکن

حاکم بعد از انقالب کبیر فرانسه منطبق بود زیرا برابر این فلسفه هر انسانی عقد اجاره در می آید. این طرز فكر با فلسفه 

مستقل است و جز به اراده خودش نمی توان او را محدود کرد .بنابراین شرائطی که طی قرارداد قبول کرده است الزم االتباع 

الیی بیش نیست وقتی که موضوع قرارداد باشد فق بود کار انسانی کاا است. عالوه بر آن این نظر با احتیاجات اقتصادی هم مو

طبعاً مانند هر کاالی دیگری شرائط آن و قیمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد جهت اخیر به نظر برخی از 

ه در فرانس 8104علمای حقوق کار توجیه کننده پذیرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقالب در این زمینه و قبول قانون مدنی 

کشورهای مختلف بود. به نظر اینان گسترش نظام حقوقی ناشی از کد ناپلئون بیشتر از آن جهت بود که این سیستم با 

بدین  .احتیاجات اقتصادی مربوط به رژیم موافق بود و مالحظات فلسفی و جهات فنی قانونی در درجات کمتری مؤثر بودند

د رتابع قواعد کلی قراردادها است و به همین سبب در قوانین مدنی در حالیكه مواترتیب قرارداد اجاره اشخاص )اجاره خدمات( 

و حیوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذکر یكی دو ماه اکتفا کرده است  متعددی به اجاره اشیاء

مام اقسام سه گانه اجاره )اشیاء حیوانات و از نظر وحدت مالك بسیاری از احكام مذکور در مبحث اجاره اشیاء بین ت» زیرا 

و اجاره خدمات از نظر طبیعت این دو این است که در اول اجاره مربوط  انسان( مشترك می باشد و تنها فرق بین اجاره اشیاء

 به یک شئی است و در دومی به شخص اجیر مربوط می شود.

قانون مدنی ایران می باشد  284قانون مدنی فرانسه و ماده  8710ه آنچه که اختصاصاً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماد

مقررات این ماده برای جلوگیری از « خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین ویا انجام امر معینی»که برابر آن 
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مقرر می دارد )اگر کسی بدون  282ماده احیاء نظام فئودالیته و صنفی وضع شده بود. قانون مدنی ایران عالوه بر حكم فوق در 

مدتی که مزد از قرار آن معین شده است بنابراین اگر مزد اجیر ه تعیین انتهای مدت اجیر شده مدت اجاره محدود خواهد بود ب

ا یكسال از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فالن مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه ی

خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از انقضای مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و 

موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله به همانطوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد 

ومی کامالً قراردادی بوده و بر اشیاء قابل اعمال است در مورد اجیر شدن انسانها هم شاید با حكمی که ناشی از یک مفه« بود 

طرز فكر مربوط به روابط ارباب و خدمه و مستخدمین منازل که در عین حال رابطه نظیر روابط خانوادگی حكم فرما است قابل 

ول عمیقی که در این رابطه، با انقالب صنعتی بوجود آمده است قبول باشد اما با رابطه کار در معنای عام کلمه و بویژه با تح

 نمی توان هماهنگی داشته باشد. 

قانون مدنی فرانسه بود که در برابر آن قول ارباب و کارفرما درمورد پرداخت مزد مدت گذشته  8718شگفت آورترین حكم ماده 

. به نظر نویسندگان این ماده در موارد اختالف باید قول یكی و مساعده پرداختی مربوط به آینده به خودی خود قابل قبول بود

از طرفین را که مقدم داشت و ارباب شایستگی بیشتری دارد که شامل اعتماد باشد. با توجه به آنچه ذکر شد مالحظه می کنیم 

مملكت را در برابر قانون متساوی  که نظام حقوقی حاکم بر رابطه کار با تكیه براصل حاکمیت اراده و اینكه قانونگذار کلیه افراد

الحقوق اعالم کرده است شرائط مندرج در قرارداد را که، بنا به فرض منعكس کننده توافق طرفین می باشد تأیید کرده و آنرا 

برای تضمین و تأمین حقوق طرفین قرارداد کافی می دانست فقط در عمل بود که معلوم می شد این آزادی اقتصادی و به 

تساوی حقوقی چگونه موجب محرومیت و بیچارگی کارگران شده است و قرارداد به تنهایی نمی تواند حقوق افراد  اصطالح

 ضعیف را حمایت کند. 

ن روابط عوامل گوناگونی موجب شدند که مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی ای -بخش دوم 

اجتماعی،  و به تدریج نارسائی قرارداد کار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاکم بر روابط کار روشن شود. مكاتب مختلف فلسفی

مداخله در اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال که منجر به فقر و فاقه طبقه کارگر شده بود توجه قانونگزاران را به 

روابط کار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع کارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر کار فرمایان جلب کردند. در 

اصل حاکمیت اراده و آزادی ه این گفتار از یادآوری تفصیلی آن مباحث خودداری می کنیم و فقط بذکر انتقادات مربوط ب

اهمیت فوق العاده قرارداد کار و شناخت آن بعنوان بهترین وسیله و در عین حال وسیله منحصر تأمین قراردادها که مبنا و پایه 

یک نظام فلسفی بود  منافع طرفین بود اکتفا می نماییم. انتقادات اصل حاکمیت اراده اعتقاد به اصل حاکمیت اراده مبتنی بر

می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود  آزاد و حاکم بر سرنوشت خود وکه اراده افراد را مساوی 

می آورند اما سیستم فكری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا : اوالً فلسفه ای که انسان را موجودی مستقل از اجتماع و 

ط اساسی زندگی مادی و می شناخت جای خود را به طرز فكردیگری داد که وجود جامعه را شر حاکم بر تصمیمات خود

معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی، از قبیل حق، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند. 

 ی می پذیرد. یلحاظ آن محدودیتهاه بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و ب

ل ایجاد کننده حقوق نیست در برخی مكاتب اراده اهمیتی را که بدان داده می دیگر اراده آزاد، بنظر همه متفكرین، عام -ثانیاً 

آنرا اختیار عادالنه می داند و بنظر  Gounotحقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می کند. گونو  Iheringشد ندارند. ایرینگ 

 حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است.  E .Levyامانوئل لوی 
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 در آیا که آید می میان به سئوال این و میگیرد قرار تردید مورد بشدت قرارداد طرفین و افراد اراده تساوی همه از مهمتر –ثالثاً 

ز طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاکمیت اراده متزلزل می شود ا یكی قراردادی در اگر ؟ دارد وجود تساوی این عمل

میرسد. در مورد روابط کار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از  و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر

توان گفت در قراردادی که یكطرف کارفرمائی است که از قدرت اجتماعی بیشتر، نفوذ  آزادی اراده برخوردارند ؟ چگونه می

گری با شرائط مورد نظر خود بیابد و اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از کار این کارگر معین صرفنظر کند تا کارگر دی

طرف دیگر آن کارگری که از نظر اطالعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد، از جهت اقتصادی ضعیف است و نیروی 

کارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند، تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی 

قرارداد کار بین دو نفر که دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلكه بین یک کیسه پول و یک » ا بقول دوسلیه است زیر

دولت « تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفهومی نخواهد داشت» و به تعبیر پل دوران«. معده تنظیم می گردد 

بین » طرفین و حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول الکر در  اقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بینه باید ب

قوی و ضعیف، بین غنی و فقیر، بین ارباب و خادم آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است که آزادی بخش می باشد نقش 

تنظیم این رابطه مداخله نماید و قرارداد کار و اهمیت آن در روابط بین کارگر و کارفرما با قبول این فكر که دولت باید در 

بخصوص با عملی شدن آن از طریق مقررات کار، تقلیل می یابد. ظهور روابط جمعی کار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی کار 

سهمی دارد. وجود روابط غیر قراردادی کار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن 

می دارد که مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد کرده و روابط بین کارگر و کارفرما را براساس دیگری قرار دهند. از تكنیک هائی 

که می توانند جانشین قرارداد کار شوند در بخش بعد بحث خواهد شد. قبالً به بررسی مسائل سه گانه که در باال بدانها اشاره 

 . (8618عراقی، شد می پردازیم )

 

 ارکان رابطۀ کارگری و کارفرمائی

 .دهندمی تشكیل را کارفرمائی و کارگری کارگاه، روابط و کارگر، کارفرما اصلی رکن سه کلی طور به 

 الف( کارگر

 از تبعیت و مزد دریافت کارگر مالك پس. کند می کار مزد یا حقوق دریافت مقابل در کارفرما دستور به عنوان هر به که کسی 

 است حقوقی رابطۀ بودن، نوعی کارگر فوق، مالك تعریف به توجه با که کار او در خدمت دیگری باشد. نای یعنی است؛ ریدیگ

وقت بودن کار و یا شغل اصلی یا فرعی بودن کار، تأثیری در صدق عنوان کارگر ندارد و  ارهمورد، پ این در و دارد طرف با که

 ها کارگر محسوب خواهند شد. همه آن

 کارفرما ب(

 ادامۀ یا کاال تولید برای ولی دارد را خدماتی یا تولیدی مؤسسه یا اداره یک کار وسایل و سرمایه که است کسی کارفرما 

باشد و سرمایه و دارائی او  وی کار دیگران استفاده نماید. و از دیدگاه حقوقی، کارفرما طرف قرارداد کار مینیر از خدمات، باید

 تعهدهایی است که در برابر کارگر به عهده دارد.تضمین برای اجرای 

 ج( کارگاه

 . (8618هدایتی زفرقندی، « )کند جا کار می کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما در آن»
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 قلمرو حقوق کار 

باشند. بنابراین؛ شمول  میها مشمول مقررات این قانون  کارگاه نیز و کارآموزان و آنان نمایندگان کارفرمایان و کارگران کلیه 

قانون کار، اصل است و عدم آن استثناء، در مواردی که شمول قوانین استخدامی، مورد تردید باشد، در صورتی که عنوان کارگر 

 دق کند، مشمول حقوق کار خواهد بود.ص او بر

  
 کار قرارداد

السعی، کاری را برای مدت موقت یا  کارگر در قبال حق قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی، که به موجب آن »

 قانون کار( 7)مفاد ماده «. دهد غیر موقت برای کارفرما انجام می

ها، محل انجام  قرارداد کار عالوه بر مشخصات طرفین باید حاوی؛ نوع کار، حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیالت و مرخصی»

 قانون کار(  80)مفاد مادۀ «. د باشدکار، تاریخ قرارداد و مدت قراردا

  
 پایان رابطه کارگری و کارفرما

 یابد: قرارداد کار به یكی از طرق ذیل خاتمه می 

 ( فوت کارگر8 

 بازنشستگی کارگر (5 

 ( از کارافتادگی کلی کارگر6 

 ( انقضای مدت در قراردادهای موقت4 

 کار معین است مثل ساختن سدّ( پایان کار؛ در قراردادهائی که مربوط به انجام 2 

 ( استعفای کارگر  1 

 (.8677رنجبری، اخراج ) (7 

های انضباطی کارگااه را پاس از تاذکرات کتبای، نقا        در مواردی که کارگر در انجام وظائف محولّه قصور ورزد و یا آئین نامه»

 58)مفااد ماادۀ   «. تواند او را اخاراج نمایاد   مینماید در این صورت کارفرما با پرداخت حق و حقوق او و رعایت تشریفات قانونی 

 قانون کار(

( به قرارداد نیروی کار کارگر) یكطرف تعهد در و است توجه مورد کار حقوق در امروز که معنایی به کارفرما و کارگر بین روابط 

رون در جوامع مختلف بشری خود در اختیار و تحت اداره دیگری )کارفرما( در برابر عوض معین خالصه می شود، اگر چه طی ق

 خوش تحوالت زیادی شده است.  وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دست

اتخاذ ه ها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور ب زمان که انسان نآاز 

دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران  دند رفته رفتههای تولیدی پیچیده تری ش روش

می نمودند و بدیشان چیزی )بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد( می پرداختند. با این تغییر وتحول رابطه کار  استفاده

 د و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمینبوجود آمد. عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردن

می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند. این 

جا که به نظر بعضی از  وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود. تا بدان
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متخصصین حقوق کار، درآینده نزدیكی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشكیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و 

برای رسیدن به مرحله  .سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد دهند و بدین دستور دیگری کارخود را انجام می

که از کار دسته اول استفاده  افرادی ص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وفعلی، و ایجاد مقررات خا

ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن  می کنند باشد، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت

ورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار بكار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بص

های اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله  ایشان استفاده می کردند. بررسی رابطه کار در چنین نظام

بین طرفین قراردادی، از  نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و

نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی منعقد می شده است. زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان 

توان گفت عدم آن محل انكار  می باشد بلكه می شدت مورد تردیده است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن ب

که کار دسته اول  سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند )باصطالح امروز کارگر( و کسانی نیست. در این

تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود )در اصطالح حقوقی فعلی کارفرما (، از زمانی که این رابطه 

ه این نكته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط تابع قرارداد بین طرفین شده است، مطالعه شود و بویژ

ایشان چه نقشی دارد. با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار 

مداخله قانونگذاران در روابط کار  می دهیم. ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم سپس از

های جدید در رابطه کار  وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار و پیدایش تئوری

 گردید سخن خواهیم گفت، و باالخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم. 

 

  قرارداد: منبع اصلی رابطه کار

داد کار، که در قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوقدانان اصطالح قرار

مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات 

( است. به نظر بعضی از مؤلفین حقوق کار اصالح اجاره خدمات رابطه 285اجاره اشخاص )ماده  و یا به تعبیر قانون مدنی ایران

که  طرفین قرارداد را بهتر مشخص می کرد. زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی شود و فقط بر کار تابع یعنی کاری

طرف قرارداد، نیروی کار  د اخیر، در واقع یکشخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می دهد حاکم است و درمور

خود را به دیگری اجاره داده است. صرفنظر از این بحث اصطالحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات )یا اجاره 

ه فعالً اشخاص( که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می شود، در نظام حقوقی قرارداد کار )بویژه در مرحله ای ک

مین جهت الزم به نظر می رسد که بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق ه مورد بحث است( غیر قابل انكار می باشد. به

مانند بسیاری  مدنی مورد بررسی قرار گیرد. ذکر این نكته ضروری است که اگر چه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین

شرحی که خواهیم دید( بیشتر از قانون ه یه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص )بموارد دیگر، تحت تأثیر فقه امام

مدنی فرانسه متأثر شده است بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه )تا آنجا که 

فرانسه قبل از انقالب نیز مفید می نماید  بدین بحث مربوط است( معطوف می داریم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق

  .(8618احمدی، مسائل این بخش را به دو بند تقسیم می کنیم )
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 نتیجه گیری

استفاده از قرارداد کار، به عنوان وسیله کسب امتیازات بیشتر، اگر چه در عمل به کارمندان و افراد متخصص، که به علت 

خود را بكار فرما بقبوالنند، اختصاص دارد اما حتی در مورد سایر کارگران هم با توجه  احتیاج مبرم به کارشان می توانند شرائط

به مقررات قانونی که ذکر شده، کمتر وسیله استثمار است تا حمایت زیرا به هرحال باید حاوی شرائط مساعدتری از مقررات 

 باشد. 
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