ماهیت حقوقی قرارداد کار ۱
مقدمه

همانطور که از اسمش پیداست حقی ایست که در ازای انجام عملی داده میشود و تکالیف خاصی برای افراد
نسبت به یکدیگر ودولت به افراد و یا افراد به دولت را دارد به همین دلیل ابتدا به تاریخچه این موضوع پرداختم
و سپس در این تاریخچه به انقالب های صنعتی که در جهان به وجود امده از جمله انگلستان پرداختم سپس به
تاریخچه ی تصویب قوانین کار و اینکه از چه دورانی به این موضوع نگرش بیشتری نسبت به ماقبل ان شد را
بیان نموده ام و اینکه حقوق کار چگونه عقد یا قراردادیست و یک قرداد شامل چه شروط اساسی ایست و همین
طور به ماهیت حقوقی قراداد را پرداختم.
● تاریخچه روابط کار
انسان ها برای ادامه حیات ،کار می کنند .از دوران شکار تا عصر صنعتی و حال حاضر ،کار همواره همراه و همزاد
انسان ها بوده است .این تعریفی گسترده از مفهوم کار است ،اما آنچه که در حقوق کار مورد بررسی قرار می گیرد ،این
معنای گسترده از مفهوم کار نیست .زمانی ،انسان ها برای به دست آوردن غذا ،به شکار و جمع آوری محصوالت طبیعی
می پرداختند .در این دوران ،گرچه کار وجود داشت اما رابطه کار وجود نداشت .رابطه کار از زمانی آغاز شد که برخی
ابنای بشر ،برخی دیگر را برای انجام کارهای موردنظر خود به خدمت گرفته و از حاصل کار آنها بهره جسته اند .نگاهی
به تاریخ روابط کار نشان می دهد که این رابطه در اعصار مختلف ،با اشکال خشن و زننده ای همچون برده داری نیز
مواجه بوده است« .ویل دورانت» آغاز فعالیت کشاورزی را نخستین انقالب اجتماعی مهم تلقی کرده و بر این عقیده است
که عبور انسان از دوران شکار به دوران کشاورزی ،سرآغاز تمدن بشری به شمار می آید .حقوق کار اما مشخصا ً در پی
انقالب صنعتی به وجود آمد .در این دوران بود که انسان ها عمالً ابزار کار را از دست داده و برای دیگران و با ابزار
کار آنها به کار مشغول شدند .کشاورزی که مالک زمین و ابزار کار خود در مزرعه بود ،اینک فرزندان خود را در
خدمت صاحبان صنایع می دید .روابط کاری سنتی پدر کشاورز و خانواده وی نیز به شکلی از روابط صاحبان کار و
کارگران تبدیل می شد.
● انقالب صنعتی و روابط کار
تا سال های متمادی ،توان بدنی و نیروی جسمی انسان ها تنها ابزار کار آنان بود .رفته رفته و با تکامل عقل بشری ،انسان
ها به ساخت ابزار کار روی آورده و برای انجام کارها ،از ابزارهای ساخته خود استفاده می کردند .از قرن پانزدهم
میالدی به بعد ،در اروپا تحوالت چشمگیری در ساخت ابزارها و صنایع به وجود آمد .با پیشرفت در ساخت ابزار کار،
کارگاه های کوچک صنعتی شکل گرفت و در قرن هجدهم که اختراعات صنعتی به اوج خود رسید ،ماشین بخار اختراع
شد و این سرآغاز انقالب صنعتی بود .در پی این تحول بود که نیروی ماشین ،جانشین نیروی انسان شد.

تا قبل از عصر صنعتی ،انسان ها به کشاورزی و دامپروری مشغول بودند ،اما پس از انقالب صنعتی ،کشاورزان و
روستاییان در کارخانه های صنعتی مشغول به کار شدند و شکل جدیدی از روابط کار بین کارگران و کارفرمایان شکل
گرفت.
● تاریخچه تصویب قوانین کار در کشورهای صنعتی (انگلستان)
«اوژن بوره» در کتاب «فقر طبقات کارگر در انگلستان و فرانسه» و هنگام بیان شرایط و روابط کار در اوائل عصر
صنعتی ،نوشته است :کارفرما با کارگرانش ارتباط معنوی ندارد .کارفرما ،کارگران را جز توده ای که با دیگر چیزها،
مخارج تولید را تشکیل می دهند ،درنظر نمی گیرد.
شرایط سخت کارگران در ابتدای دوران صنعتی ،از ساعات کار بیش از حد (بیش از  ۱۱ساعت) ،نبود شرایط بهداشتی و
ایمنی در محیط کار ،کار سخت و طاقت فرسای زنان و کار کودکان (از  ۵سالگی) صدمات جبران ناپذیری را در اوائل
عصر صنعتی به کارگران وارد کرد و جان آنان را ستاند .تمامی اینها انگیزه ای بود که برای تعدیل این روابط و شرایط
کار ،اندیشه شود .انقالب صنعتی در  ۱۴۷۱در انگلستان رخ داد ،یعنی حدود نیم قرن زودتر از سایر کشورهای اروپایی.
بنابراین ،روابط جدید میان کارگران و کارفرمایان نیز به مراتب سریع تر شکل گرفت و این در حالی بود که نظام حقوقی
و اقتصادی انگلستان تغییرات مناسب با زمان نداشت و همین امر موجب شد تا جامعه انگلستان به دو طبقه ثروتمند و فقیر
تقسیم شود.
نظریه اقتصاد آزاد حاکم بر دولت انگلستان ،مانع از دخالت دولت در امور اقتصادی می شد ،اما شرایط نامساعد کار بویژه
برای زنان و کودکان ،موجب وضع قوانین حمایتی از ناحیه دولت انگلستان برای کارگران شد .این مقررات ،در ابتدا
برای حمایت از کارگران (بویژه کودکان) و با انگیزه رفع بی عدالتی ها به وجود آمدند .در  ۱۰۱۱دو قانون مهم درباره
کار کودکان در انگلستان تصویب شد .یکی در مورد کودکان کم سن که در مشاغل زیان آور (پاک کردن دودکش کارخانه
ها) مشغول بودند و دیگری در مورد فرزندان اشخاص فقیر و کودکان بی سرپرستی که «پارواس ها» از سن  ۴سالگی
آنها را به صاحبان صنایع اجاره می دادند .از اواسط قون نوزدهم به بعد ،تصویب قوانین کار در کشورهای فرانسه و
دیگر کشورهای صنعتی اروپا ،سرعت بیشتری گرفت و درخصوص ساعات کار زنان و کودکان ،تعطیالت ،مرخصی،
مزد ،انعقاد و فسخ قرارداد کار ،قوانینی وضع شد .مهمترین ثمره این تحوالت ،اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری بود.
شاید نزدیک به یک قرن طول کشید تا به موجب قوانین پراکنده ای که تصویب شد ،رفته رفته حقوق کار در کشورهای
صنعتی شکل گرفت.
● تاریخچه تصویب قوانین کار در ایران
در دوران مشروطه ،شغل اکثر مردم ایران کشاورزی و دامداری بود .کارگران نیز در فعالیت های سنتی نظیر کارگاه
های قالی بافی ،مشغول به کار بودند .نهضت مشروطه که شالوده تئوری آن را دموکراسی سیاسی و پارلمانی شکل می
داد ،ناگزیر بود تا هر تغییر و بهبودی را با رعایت شرایط اقشار مردم ،اعمال کند .در نخستین سال های نهضت
مشروطه ،اندیشه تشکیل اتحادیه های کارگری شکل گرفت و اولین اتحادیه های کارگری همچون اتحادیه کارگران چاپخانه
های تهران شکل گرفت .این تفکر تا سال ها پس از انقالب مشروطه نیز ادامه داشت .بین سال های  ۱۱۱۱تا ۱۱۱۱
قانونی در مورد روابط کار به تصویب مجلس نرسید و روابط کارفرمایان و کارگران تابع قانون مدنی و عقد اجاره (اجاره
اشخاص) بود.
● قانون کار ۱۱۱۰
با برخورداری از نظرات مشورتی دفتر بین المللی کار ،اولین قانون کار در  ۱۱۱۰تصویب شد .این قانون ،قانونی
آزمایشی با دوره یک ساله بود که در آن ،دولت موظف شده بود تا با انقضای مدت قانون ،الیحه جدید قانون کار را ارائه
دهد .این امر تا سال  ۱۱۱۴به طول انجامید و در نهایت در  ۱۱۱۴قانون کار جدید تهیه و به تصویب رسید .قانون کار
 ۱۴به مدت  ۱۱سال قانون حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان در ایران بود.

تاریخچه تصویب قانون کار در ایران پس از انقالب اسالمی مفصل و البته پر فراز و نشیب است ،تا جایی که اختالفات
موجود بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان در مورد مواد این قانون ،منجر به تأسیس نهادی برای حل اختالف
شد که بعدها به مجمع تشخیص مصلحت نظام معروف شد .در نهایت ،قانون کار جمهوری اسالمی ایران مشتمل بر ۱۱۱
ماده در  ۱۰بهمن  ۱۱۳۱در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ  ۱۷اسفند  ۱۱۳۱الزم االجرا شد.
● کار شایسته
تاریخ سیر تحوالت حقوق کار ،نشانگر آن است که بنیاد این رشته و منبع اصلی الهامات آن ،حمایت از کارگر در مقابل
کارفرماست .البته به نظر می رسد که این حمایت به منظور حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی ،امری ضروری است .از
این رو ،اساسا ً قانون کار در زمره قوانین حمایتی است .تحول در زمینه حقوق کار و اندیشه های آن ،هر روز و مطابق با
پیشرفت های روزافزون علمی ،تکنولوژیک و پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی ،در حال تکامل است.
تئوری امکان دستیابی عادالنه تمامی افراد اعم از زن و مرد در شرایط آزاد و با لحاظ کردن امنیت و کرامت انسانی،
نوپدیده ای در عالم حقوق کار به شمار می آید که از آن با نام «کار شایسته» یاد می شود .حقوق کار که تا امروز به نقش
و وظایف دولت ها در تنظیم روابط و قوانین کار می پرداخت ،مسئولیت دیگری را نیز متوجه دولت ها کرده و آن ،فراهم
سازی کار مناسب برای افراد جامعه و به تعبیری دیگر ،ایجاد اشتغال مولد است.
«کار شایسته» به خواسته های افراد در زندگی کاری آنها اطالق می شود .خواسته هایی همچون فرصت های شغلی،
درامد ،پیشرفت فردی ،عدالت و برابری جنسی (در امکان دستیابی به کار) .کار شایسته ،بازتاب نگرانی دولت ها و
کارگرانی است که در تعامل باهم ،خصوصیت منحصر به فرد این مقوله را برای سازمان جهانی کار فراهم می سازند.
کار شایسته  ۷هدف استراتژیک ذیل را پیگیری می کند:
▪ اصول و حقوق بنیادین کار
▪ برخورداری از فرصت های شغلی و درامد
▪ حمایت و امنیت اجتماعی
▪ گفت وگوهای اجتماعی و سه جانبه (تشکل های کارگری و کارفرمایی)
این اهداف ،تمامی کارگران زن و مرد ،افراد حقوق بگیر و افرادی را در برمی گیرد که برای خود کار می کنند .سازمان
بین المللی کار ،تالش می کند تا روش های مبتنی بر کار شایسته را به سیاست های اقتصادی و اجتماعی (دولت ها) تعمیم
دهد .کار شایسته ،محور مرکزی تالش ها برای از بین بردن فقر و وسیله ای برای پیشرفت برابر و پایدار است».
«براساس تعریف سازمان بین المللی کار ،کار شایسته شامل فرصت هایی برای دستیابی به مشاغل با درامد کافی ،محیط
کار ایمن ،حمایت اجتماعی از کارگران و خانواده های آنان ،ایجاد چشم انداز روشن در افق پیشرفت شخصی (شغلی) ،و
امکان ایجاد ائتالف های اجتماعی (اتحادیه ها و سندیکاها) است و دولت ها از طریق سیاست های صنعتی و اقتصادی کار
شایسته خلق و به توسعه این فرصت ها کمک می کنند.
هفتم اکتبر سال  ۱۱۱۰به نام روز جهانی «کار شایسته» نامگذاری شده است .در این روز ،اتحادیه های اصناف،
کنفدراسیون های کاری و سایر انجمن های کارگری بر انجام فعالیت به منظور توسعه مفهوم کار شایسته تعهد کردند.
تمامی اینها در پی تالش ها و مبارزاتی بود که سازمان های بین المللی در زمینه کار برای بسط نظریه کار شایسته از سال
 ۱۱۱۵آغاز کردند .تالشی که در سال  ۱۱۱۴منجر به پذیرش و به رسمیت شناخته شدن اصول و اهداف استراتژیک کار
شایسته توسط دولت های اروپایی شد تا در جهت ایجاد کار شایسته ،حمایت از حقوق کارگران ،تجارت منصفانه و برابری
جنسیتی در ایجاد و کسب فرصت های شغلی و درامد برابر ،تالش می کنند .در حال حاضر ۰۱ ،مرکز ملی در  ۵۳کشور
جهان در تعمیق و گسترش این مفهوم تالش می کنند.

● کار شایسته در حقوق ایران
ایران یکی از اولین کشورهایی است که به سازمان بین المللی کار پیوسته است .با طرح موضوع کار شایسته در سازمان
بین المللی کار ،ایران نیز تالش برای عینیت بخشیدن به کار شایسته را در قالب برنامه ای ملی ،دنبال کرده است .مطابق
ماده  ۱۱۱قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت مکلف شده است به منظور تأمین عزت نفس ،برابری فرصت ها ،آزادی و
امنیت کار همراه با صیانت الزم برنامه ملی توسعه کار شایسته را بر محور تعاریف ،مقاوله نامه ها و توصیه نامه های
سازمان بین المللی کار ،تدوین کرده و وزارت کار و امور اجتماعی نیز سند کار شایسته را تا پایان سال اول برنامه به
تصویب مجلس برساند .گرچه مراحل قانونی تدوین این الیحه در دولت تاکنون به نتیجه ای خاص نرسیده است ،اما این
امید وجود دارد که این امر مهم محقق و سیاست های مالی و اشتغال زایی ،بر این اساس پایه ریزی شود.

اول ـ کلیات و تعاریف

قواعد مربوط به « عقد » یا « قرارداد » که در قوانین ما با یکدیگر مترادف است به شرح ذیل ارائه می گردد :
برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز
دارد بلکه بایستی ابتدا مفهوم آنرا بدانیم و سپس قلمرو وسیع قراردادها و نقش حکومت اراده که نمونه های آنرا چندان
گوناگون ساخته که ناچار  ،برای احاطه مفهوم قرارداد  ،بایستی اقسام آن را نیز بشناسیم .

از نظر قانونی  « ،عقد (قراداد)  ،عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می
نماید و مورد قبول آنها باشد  381 ( » .ق  .م )
بر اساس این تعریف هر عقدی دارای دو شرط اساسی است :
3ـ در اثر توافق دو یا چند اراده بوجود می آید .
2ـ نتیجه و منظور از توافق  ،ایجاد تعهد است.
از سوی دیگر  ،بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم بسته نمی شود و دو طرف آن با عنوان دو انسان آزاد و برابر ،
مجال گفتگو درباره شرایط قرارداد و تنظیم آثار آنرا نمی یابند .

پیشنهاد کننده ( مانند شهرداری ) تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف دیگر یا
باید آن را به طور درست بپذیرد یا به راه خود برود .
نیازهای اجتماعی  ،وضعیت اقتصادی و گاه انحصاری بودن کاال و خدمتی که بدین گونه عرضه می شود  ،طرف قبول
را ناچا ر می سازد که قرارداد را با همان شرایط بپذیرد برخی از حقوقدانان و نویسندگان به این موضوع ایراد گرفته و
انتقاد وارد ساخته اند که چون اراده دو طرف کامالً انشاء نمی شود  ،در عنوان قرارداد یا عقد نامیدن آن تردید کرده اند
.

در پاسخ به این موضوع بایست گفت که  ،در اکثر قراردادها  ،اشخاص در دو موضوع رابر هستند و یکی
بهتر از دیگری می تواند به تحمیل شرایط خود بپردازد و این امر به مفهوم توافق بین آن دو خللی نمی سازد  .قانونگذار
با مالحظه همین واقعیت و برای اینکه به استواری پیمان های خصوصی صدمه نرسد  ،حتی معامالت ناشی از اضطرار
را معتبر دانسته است  ( .م  2.2ق  .م )
ضمن آنکه  ،در هیچ متنی از قوانین  ،نیامده است که جزئیات پیمان از شرایط صحت و درستی قرارداد است
 ،آنچه ضرورت دارد توافق دو اراده است که در این اعمال تحقق می یابد  .پذیرنده پیمان نیز به آن رضایت داده است .
اراده او جنبه انشایی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد و اعالم نکند  ،هیچ اثری بر پیشنهاد بار نمی شود .
دوم -ماهیت حقوقی قراردادها
اعمال حقوقی  ،وقایعی است که به اراده اشخاص بوجود می آید و آثار حقوقی آن نیز تابع همان اراده است  .عمل
حقوقی که در نتیجه توافق دو اراده بوجود می آید « عقد » و عملی را که با یک اراده تحقق پیدا می کند « ایقاع » می
نامند .

الف ـ عقد یا قرارداد  :عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .
دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء  ،اثر معهود بدست می آید  .مانند خرید و فروش
که نوعی عقد است زیرا اگر علی بخواهد خانه خود را به زید بفروشد  ،باید تملک مزرعه را در برابر ثمن معلوم انشاء
کند و زید نیز به نوبه خود بایستی مبادله ثمن و مزرعه را اراده کند تا عقد بیع واقع شود .
پس برای تحقق عقد  ،نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه این دو شرط نیز الزم است :
3ـ اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد  ،یعنی اثری را بوجود آورند  .مثالً اگر
یکی از دو طرف عقد به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری گفته او را تصـدیق کند  ،این توافق را نباید عقد دانست
 .زیرا طرفین در « اخبار به حق » اشتراک نظر پیدا کرده اند نه در انشاء آن ( ماده  393قانون مدنی )
.

2ـ اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد  .پس  ،اگر یک اراده بتواند حقی را بوجود آورد  ،عمل حقوقی را نباید
عقد شمرد  ،هر چند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد  .برای مثال  ،در وصیت عهدی  ،اعطای نیابت به وصی تنها
به اراده موصی انجام می شود  .لیکن وصی نیز می تواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده را زائل
سازد  ( .ماده  818ق  .م )
حال  ،اگر وصی سمتی را که به او داده شده است بپذیرد یا از اختیاری که در وصایت دارد استفاده نکند  ،نمی توان
ادعا کرد که وصایت عقد است  .زیرا  ،اعطای نیابت وصی به قبول او نیاز ندارد ( و در زمره ایقاعات است ) و رد
وصی مانع از نفوذ وصایت می شود .

ب ـ ایقاع :انشاء اثر حقوقی با یک اراده کامل است و نیاز به توافق با اراده دیگر ندارد  .برای مثال  ،ابراء با اراده
طلبکار انجام می شود و سقوط حق به رضای بدهکار احتیاج ندارد ( ماده  289ق.م ) و فسخ قرارداد تنها با کسی است

که به حکم قانون یا قرارداد چنین اختیاری دارد (مواد  192به بعد ق.م) و اخذ به شفعه نیز تنها به اراده شفیع واقع می
شود .
سوم -شرایط اساسی انعقاد قرارداد
برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
 )3قصد طرفین و رضای آنها :
عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد دارد (ماده  393قانون مدنی) .
انشاء در برابر اخبار است و نشان می دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد نه اخبار از آن یا بیان آنها و شوق
درونی  ،فلذا قرارداد صوری که در آن دو طرف قصد نتیجه عقد را ندارند باطل است  .همچنین اگر دو طرف بمنظور
فرار از مالیات یا انگیزه های دیگر  ،ماهیت عقد را پنهان دارند  ،آنچه واقع می شود تابع قصد واقعی است .
برای تحقق عقد بیان و اعالن اراده کافی است و ابالغ آن به طرف ضرورتی ندارد مگر اینکه الزمه تراضی باشد  ،مانند
ضرورت ابالغ ایجاب به طرف قبول .

 )2اهلیت طرفین

:

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ( ماده 232قانون مدنی ) عدم اهلیت برای معامله ممکن است عام باشد (
مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک ) یا خاص ( مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر ) .
برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ  ،عاقل و رشید باشند  .سن بلوغ در پسر  31سال و در دختر  9سال
تمام قمری است و ولیکن اثبات رشد کودک بالغ شده در امور مالی الزم است که می بایست در دادگاه ثابت شود  .معامله
با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است .

 )1موضوع معین که مورد معامله باشد

:

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کند ( ماده  238قانون مدنی )
همچنین مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقالنی مشروع باشد  .البته خرید و فروش چیزی که در عرف
ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد و فروش آن معقول است ( مانند
یادگاری های خانوادگی ) صحیح است .
نکته حائز اهمیت آنست که مال مورد معامله  ،در صورتی که عین معین است  ،باید در هنگام معامله موجود باشد ( ماده
 123قانون مدنی )  ،همجنین مورد معامله بایستی معلوم باشد و مبهم نباشد ( مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن
کافی است )  .مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار  ،جنس و وصف آن معین باشد .
در مواردی که موضوع معامله کلی است  ،تعیین مقدار  ،جنس و وصف اساسی کافی است و وصف مرغوبیت کاال می
تواند در قرارداد مبهم بماند که در این صورت انتخاب با مدیون است .

 )8مشروعیت جهت معامله

:

در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد واالّ معامله باطل است  .ضمنا ً
 ،هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
چهارم  :اقسام قراردادها
پیچیدگی روابط اجتماعی و تحوالت سیاسی  -اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معامالت ایجاد می کند و تعهداتی را
مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است .
قانون مدنی  ،از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان « عقود معینه » موضوع حکم
قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند .
ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست  .برای احاطه به شرایط
وقوع و آثار معامالت  ،دسته بندی قراردادها ضروری است  .در بیشترقوانین  ،قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع
تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند .

 )3عقود رضائی و تشریفاتی:
رکن اصلی الزم و کافی برای انعقاد کلیه قراردادها توافق دو اراده است ( 392ق  .م ) و تشریفات
خاصی برای شرایط قرارداد افزوده نشده است .پس در حقوق ما اصل اینست که « عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به
هیچ شکل خاصی ندارد » .این گروه بزرگ از قراردادها را  ،به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها « ،
عقود رضائی » می نامند در تمیز عقود رضائی  ،آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن .
از سوی دیگر  ،در برخی دیگر از قراردادها  ،توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با
تشریفات معین بیان شود  .در این نوع عقد که به آن « عقود تشریفاتی » می گویند  ،صورت عقد شرط وقوع آنست و
توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است .
هر چند دو طرف نیز به آن اقرار کنند .برای مثال  ،انتقال امالک ثبت شده باید بوسیله سند رسمی انجام و در دفتر امالک
ثبت شود ( مفاد ماده  22قانون ثبت ) و پیش از این تشریفات  ،انتقال حتی در روابط بین دو طرف نیز اثری ندارد .

 )2عقود معین و نامعین
« عقود معین » عقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است  ،مانند
بیع و اجاره و قرض و ضمان و حواله و رهن و ودیعه و شرکت و صلح و. .....

در این گروه از قراردادها  ،ضرورت ندارد که تمام حقوق و تکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانونگذار خود به
چنین کاری دست زده و آنچه را عادالنه و متعارف یافته است بصورت قوانین تکمیلی و گاه امری  ،در آثار عقد آورده
است .
از سوی دیگر « ،عـقـود نـامعیـن » که در قانون عنوان و صورت خاصـی ندارد و شرایـط و آثار آن بر طبق قواعد
عمومی قراردادها و اصول حاکمیت اراده تعیین می شود .مانند :قرارداد مربوط به طبع و نشر کتاب  ،انتقال سرقفلی
 ،مشاوره و ......بموجب ماده  32قانون مدنی برای ایجاد تعهد الزم نیست که تراضی اشخاص به صورت معین در آید .
قرارداد خصوصی به هر شکل که بسته می شود در حقوق کنونی تابع قواعد عمومی قراردادهاست .
النهایه ،گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نامعین ،ترکیب از عقود معین باشد .فی المثل قرارداد اقامت در
مهمانخوانه ترکیبی از قرارداد اجاره ،خرید غذا و  ........می باشد.

)1قراردادهای الحاقی (گفتگوی آزاد)
همانگونه که قبالً بیان گردید  ،در پاره ای پیمان ها  ،اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد به کلی از یک طرف گرفته می
شود و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را معین می کند .
کسی که مایل به بستن پیمان است  ،یا باید از آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع به طرحی
بپیوندد که او به طور مستقل تنظیم کرده است  .به همین جهت این گروه از قراردادها را « الحاقی » یا انضمامی می نامند
.

امروزه بیشتر قراردادهای اشخاص با مؤسسات عمومی به اینصورت درآمده است .نظیر پیمانهای مربوط به استفاده از
برق  ،آب  ،تلفن  ،راه آهن  ،معادن و همچنین غالب خدمات عمومی .
در اکثر مغازه های بزرگ نیز که قیمت کاالها بطور مقطوع از طرف فروشنده تعیین می شود  ،قرارداد بیع الحاقی است
 .همچنین  ،در مزایده هایی که شرایط معامله ( جز قیمت نهایی ) در آن تعیین گردیده است  .البته قراردادهای اداری (
بویژه پیمانکا ری های دولت و نهادهای عمومی )  ،از جهت اینکه شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرارداد الحاقی
( اراده عمومی ) حاکم است  ،از آن متفاوت و متمایزی است
است ،ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر
و خود یک عقد ویژه ای را تشکیل می دهد.

پنجم  :جایگاه قراردادهای حقوق عمومی و قراردادهای حقوق خصوصی شهرداری

شهرداری برای رفع نیازمندیهای خود اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد  .بخشی از این اعمال حقوقی شهرداری مانند
تصمیمات اداری  ،صدور آئین نامه ها و بخشنامه های اداری و  ....به صورت اعمال یکجانبه ( ایقاع ) است لیکن بخش
دیگر آن به صورت عقود و قراردادها ( اعمال دو جانبه ) صورت می گیرد .
در مورد اخیر قراردادهای شهرداری و سازمانهای عمومی بر دو قسم است :
قسم اول  :کالً تابع قواعد حقوق خصوصی است  .مانند  :خرید و فروش های کوچک  ،اجاره

اموال و خدمات  ،رهن  ،وکالت  ،شرکت  ،هبه و  .....که این دسته از قراردادها تنها به منظور اداره
اموال خصوصی شهرداری  ،منعقد می شود و در آنها شهرداری از همان مقررات قانونی مدنی یا قانون تجارت تبعیت می
کند .
قسم دوم  :قراردادهای مهم و کالنی هستند که از نظام ویژه ای تبعیت می کنند  .که به این اعتبار به آنها قراردادهای
عمومی ( یا اداری ) می گویند .
تعریف قرارداد كار
قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي یا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دریافت حقالسعي كاري رابراي
مدت موقت یا مدت غیرموقت براي كارفرما انجام ميدهد .در كارهایي كه طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه
مدتي درقرارداد ذكرنشود ،قرارداد دائمي تلقي ميشود ،شروط مذكوردر قرارداد كار و یا تغییرات بعدي آن در صورتي
نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزایایي كمتر از امتیازات مقرر درقانون كار منظور ننماید.
 -۱ویژگيهاي قرارداد كار
براي صحت قرارداد كار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامي است:
مشروعیت مورد قرارداد
معین بودن موضوع قرارداد
عدم ممنوعیت قانوني و شرعي طرفین در تصرف اموال یا انجام كار مورد نظر
الزم به ذكراست اصل بر صحت كلیه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطالن آنها در مراجع ذیصالح به اثبات رسد.
قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوي موارد ذیل باشد:
نوع كار یا حرفه یا وظیفه اي كه كارگر باید به آن اشتغال یابد
حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ساعات كار ،تعطیالت و مرخصي ها

محل انجام كار
تاریخ انعقاد قرارداد كار
مدت قرارداد ،چنانچه كاربراي مدت معین باشد
موارد دیگري كه عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید
در مواردي كه قرارداد كتبي باشد قرارداد در  ۷نسخه تنظیم ميگردد كه یك نسخه از آن به اداره كار محل و یك نسخه نزد
كارگر و یك نسخه نزد كارفرما و نسخه دیگر در اختیار شوراي اسالمي كار و دركارگاههائیكه فاقد شورا هستند در اختیار
نماینده كارگر قرار ميگیرد.
 -۱دوره آزمایشي
طرفین با توافق یكدیگر ميتوانند مدتي را به نام دوره آزمایشي كار تعیین نمایند .در خالل این دوره هر یك از طرفین حق
دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ،رابطه كار را قطع نماید .درصورتي كه قطع
رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار
را قطع نماید كارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود.
مدت دوره آزمایشي باید در قرارداد كار مشخص شود .حداكثر این مدت براي كارگران ساده و نیمه ماهر یك ماه و براي
كارگران ماهر و داراي تخصص سطح باالسه ماه ميباشد.
 -۷قراردادهاي كارمزدي
كارمزد عبارت است از مزدي كه بابت انجام مقدار كاري مشخص كه از نظر كمي قابل اندازه گیري یا شمارش باشد به
ازاي هر واحدكار تعیین و پرداخت مي شود .كارمزد برحسب آنكه حاصل كار موردنظر مربوط به یك نفر یا یك گروه
مشخصي از كارگران یا مجموعه كارگران كارگاه باشد به ترتیب به صورت كارمزد انفرادي ،كارمزد گروهي و
كارمزدجمعي تعیین ميگردد.
در نظام كارمزد گروهي و جمعي باید عالوه برشغل هر یك ازكارگران ،سهم هر یك درمیزان فعالیت و كارمزد متعلقه از
قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد.
قرارداد كارمزدي برحسب آنكه اولین واحد یا قطعه ،مالك محاسبه كارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه براي مازاد بر
تعدادمشخص باشد تركیبي است .در صورت تركیبي بودن ،نرخ كارمزد تعیین شده نباید كمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر
تعداد كاري كه مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد.
درصورت توقف كار به واسطه قواي قهریه یا حوادث غیرقابل پیشبیني كه وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات
ماده  ۱۵قانون كار اجراء خواهدشد .ولي هر گاه عوامل توقف كاربراي كارفرما قابل پیش بیني بوده و خارج از اختیار
كارگر باشد ،كارفرما عالوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد كار تركیبي) مكلف به پرداخت مزد مدت توقف كار به ماخذ
متوسط كارمزد آخرین ماه كاركرد كارگر خواهد بود .در صورت بروز اختالف ،تشخیص موراد فوق با وزارت كار و
امور اجتماعي است.
 -۱-۷نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهاي كارمزدي

مجموع مزد كارمزدي كه براساس آئین نامه به كارگر پرداخت مي شود نباید كمتر ازحداقل مزد قانوني به نسبت ساعات
عادي كار باشد.
ارجاع كار اضافي به كارگران كارمزدي عالوه بر ساعات عادي كار و نیز كار نوبتي و كار در شب براي آنان تابع
مقررات قانون كار است .ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت كار یا شبكاري كارگران كارمزد نرخ كارمزد آنهاست.
چنانچه بجاي روز جمعه روز دیگري به عنوان تعطیل هفتگي توافق شده باشد نرخ كارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد
قرارداد كار تركیبي) در روز جمعه  ۷۱۴اضافه ميشود .نحوه محاسبه مزد روزهاي تعطیل و جمعه و روزهاي تعطیل
رسمي و مرخصي كارگران كارمزد تابع ماده  ۷۱قانون كار ميباشد.
هر گاه قرارداد كارمزدي به صورت پاره وقت (كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار) باشد ،مزایاي رفاهي انگیزهاي به
نسبت ساعات كار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات كار قانوني محاسبه و پرداخت ميشود .ماخذ محاسبه مزد ،حقوق ،حق
سنوات و خسارات و مزایاي پایان كار موضوع مواد  ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰قانون كار در مورد كارگران
كارمزد ،میانگین مجموع پرداختي ها در آخرین  ۱۱روز كاركرد كارگر است.
در صورتي كه به موجب عرف و رویه دیگري در كارگاه مزد و مزایایي بیش از آنچه دراین آئین نامه مقرر شده است
جاري باشد ،عرف و رویه مذكور براي كارگران مشمول و همچنین كارگراني كه بعداً به صورت كارمزدي دركارگاه
استخدام ميشوند جاري است.
تغییر نظام كارمزدي به سایر نظامهاي مزدي یا بالعكس در مورد تمام یا قسمتي ازكاركنان در كارگاه بایستي پس از تائید
شوراي اسالمي كار یا انجمن صنفي و یا نمایندگان قانوني كارگران كارگاه به تصویب وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
 -۵قراردادهاي مزدساعتي
مزدساعتي مزدي است كه بابت ساعاتي كه وقت كارگر در اختیار كارفرماست محاسبه و پرداخت ميشود .درقراردادهاي
مزدساعتي ،نوع كار(صرف نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات كار در روز یا هفته یا ماه مشخص ميگردد.
اعمال نظام مزد ساعتي در موارد ذیل مجاز است:
متصدیان حمل و نقل كاال و مسافر
كارگران مطبهاي خصوصي پزشكان ،كلینكیهاي پزشكي و پیراپزشكي ،دامپزشكي و نظایر آنها در صورتي كه مدت
فعالیت آنها كمتر از حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.
مشاغل غیرتمام وقت در زمینه هاي مشاوره و نظایر آنها
مشاغل مربوط به نگهداري و مراقبت از اموال ،تاسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطي كه ساعات كار كمتر از
حداكثر ساعات قانوني كار در شبانه روز باشد.
مشاغل آموزشي و پژوهشي
البته ذكر مشاغل فوق مانع از اعمال سایر نظامهاي مزدي در فعالیتهاي مذكور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد ساعتي
جز در موراد معوقه فوق موكول به اخذ موافقت وزارت كار و امور اجتماعي است.
 -۱-۵محاسبه حقوق ومزایا قراردادهاي مزدساعتي

در نظام مزد ساعتي ،كارفرما مكلف است عالوه بر مزد ثابت ،مزایاي رفاهي از قبیل حق مسكن ،حق خوار بار و كمك
عائله مندي را به نسبت ساعات كار محاسبه و به كارگر پرداخت نماید.
مزد كارگراني كه مشمول نظام مزد ساعتي ميباشند به تناسب ساعات كار عادي كار در شبانه روز نباید كمتر از مزد
مشاغل مشابه در نظام روزمزدي باشد .در كارگاههایي كه فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلي فعالیت مي
كنند كارگران مشمول مزدساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطیالت رسمي با استفاده ازمزد را دارند.
هر گاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع مزد هر روز مساوي باشند مزد مذكور معادل روزهاي
كار است در غیر این صورت ماخذ محاسبه ،میانگین مزد ساعتي كارگر در روزهاي آخرین ماه كاركرد وي خواهد بود.
مبلغ پرداختي به هرحال نباید كمتر از حداقل مزد قانوني باشد .ماخذ محاسبه مزد ،حقوق ،حق سنوات و خسارات و مزایاي
پایان كار موضوع مواد  ۱۰و  ۱۱و  ۱۴و  ۱۱و  ۱۱و  ۱۱قانون كار در مورد كارگران مشمول نظام مزدساعتي،
میانگین مجموع پرداختي ها در آخرین  ۱۱روز كاركرد كارگر است.
در كارگاههائي كه داراي عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتي ميباشند در صورتي كه بر اساس عرف و رویه
موجود مزد و مزایایي بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه موجود مزد
و مزایاي بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذكور مناط اعتباراست.
تغییر نظام مزد ساعتي به سایر نظامهاي مزدي در اجراي ماده  ۱۳قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائید وزارت
كار و اموراجتماعي امكان پذیراست.
 -۳قراردادهاي كارمزد ساعتي
كارمزد ساعتي مزدي است كه در مقابل انجام كار مشخص در زمان مشخص پرداخت ميشود .در قرارداد كارمزد ساعتي
باید میزان و مقدار كار متناسب با زمان مشخص باشد.
كارمزد ساعتي برحسب آنكه حاصل كار مورد نظر مربوط به یك نفر یا گروه مشخصي از كارگران یا مجموعه كارگران
كارگاه باشد به ترتیب به صورت كارمزد ساعتي انفرادي ،كارمزد ساعتي گروهي و كارمزد ساعتي جمعي تعیین ميگردد.
در نظام كارمزد ساعتي گروهي و جمعي باید عالوه بر شغل هر یك از كارگران ،سهم هر یك در میزان فعالیت و كارمزد
ساعتي متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول كارگران باشد .مشاغل قابل شمول در نظام كارمزد ساعتي نوعا ً
مشاغلي هستند كه استاندارد زمان انجام كار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یاقابل مشخص
شدن باشند.
استفاده از نظام كارمزد ساعتي در كارگاههایي كه فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلي یا در مقاطع زماني
خاص فعالیت ندارند موكول به اخذ موافقت اداره كار و اموراجتماعي محل است.
فعالیتهایي كه توسط صاحبان حرفه ،پیشه و مشاغل آزاد مستقیما ً به مصرف كننده عرضه ميشود و در مدت معین و
محدود انجام ميگیرند مشمول مقررات كارمزد ساعتي نمیباشند (مانندمعلمین خصوصي كه بطور پاره وقت و غیر
مستمرانجام وظیفه مينمایند).
 -۱-۳نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهاي كارمزد ساعتي

مزد كارگراني كه مشمول نظام كارمزد ساعتي نميباشند به تناسب ساعات عادي كار شبانه روز نباید كمتر از مزد مشاغل
در نظام روزمزدي باشد .دركارگاههایي كه فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلي كار مي كنند كارگران
مشمول كارمزد ساعتي حق استفاده از مرخصي و تعطیالت با استفاده از مزد را دارند.
هرگاه نوع كار طوري باشد كه تعداد ساعات كار عادي و مجموع كارمزد هر روز مساوي باشند مزدایام مذكور معادل
كارمزد روزهاي كار است .در غیراین صورت ماخذ محاسبه میانگین كارمزد ساعتي كارگر در روزهاي كارآخرین ماه
كارخواهد بود.
ماخذ محاسبه مزد ،حقوق ،حق سنوات و خسارات و مزایاي پایان كار موضوع پایان كار موضوع مواد ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰
 ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱قانون كار در مورد كارگران مشمول كارمزد ساعتي ميباشند.
درصورتي كه بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایي بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به كاركنان مشمول
پرداخت ميشود ،عرف و رویه مذكور معتبر خواهد بود.
تغییر نظام كارمزد ساعتي به سایر نظامهاي مزد در اجراي ماده  ۱۳قانون كار با موافقت كاركنان مشمول و تائید وزارت
كار و امور اجتماعي امكان پذیراست .سایر مقررات كار و ضوابط و مقررات قانون كار ناظر به كارگران كه در باال به
آن اشارهاي نشد ،در مورد كارگران مشمول نظام كارمزدي ،مزدساعتي و كارمزد ساعتي نیزحاكم است.
نقش قرارداد كار در تنظیم روابط بین كارگر و كارفرما
روابط بین كارگر و كارفرما به معنایي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد
نیروي كار خود در اختیار و تحت اداره دیگري (كارفرما) در برابر عوض معین خالصه مي شود  ،اگر چه طي قرون در
جوامع مختلف بشري وجود داشته است  ،اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحوالت زیادي
شده است .
از آن زمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشیني و شكار حیوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ
روشهاي تولیدي پیچیده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اینكه خود مستقیما ً كار كنند از كار دیگران
استفاده مي نمودند و بدیشان چیزي ( بصورت غذا ،لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند  .با این تغییر وتحول
رابطه كار بوجود آمد  .عده اي نیروي كار خود را در اختیار دیگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند
زندگي خود را تأمین مي نمودند .در برابر دسته دیگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي تولیدي و جلب
منفعت استفاده مي كردند  .این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي
شود  .تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصین حقوق كار  ،درآینده نزدیكي اكثریت اعضاء جامعه را كساني تشكیل مي
دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگري كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات
كارخواهند شد .
براي رسیدن به مرحله فعلي ،و ایجاد مقررات خاص و ویژه اي كه حاكم بر روابط بین كساني كه كار مي كنند وافرادیكه
از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد  ،راه دور و درازي پیموده شده است  .كار مدتها مفهومي پست و تحقیرآمیز داشت
و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در
خدمت خود در مي آوردند و از كار ایشان استفاده مي كردند  .بررسي رابطه كار در چنین نظامهاي اجتماعي اگر چه مي
تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت مي توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه
قراردادي داشته است و بین طرفین قراردادي  ،از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي  ،منعقد مي شده است  .زیرا تنظیم
قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفین و آزادي اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت
مورد تردید مي باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست  .در این سطور هدف این است كه روابط كساني كه كار
مي كنند (باصطالح امروز كارگر ) و كسانیكه كار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي
شود ( در اصطالح حقوقي فعلي كارفرما )  ،از زماني كه این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است  ،مطالعه شود و
بویژه این نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشي دارد .

با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهیم .
ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنیم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وایجاد
مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعیف موقع قرارداد كار و پیدایش تئوریهاي جدید در رابطه كار
گردید سخن خواهیم گفت ،و باالخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنیم .
بخش اول – قرارداد  :منبع اصلي رابطه كار
اصطالح قرارداد كار  ،كه در قرن نوزدهم ابتدا وسیله اقتصاد دانان بكار برده شد ،به تدریج و به رغم انتقادات برخي
حقوقدانان  ،مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده مي شود  .از نظر تاریخي این قرارداد ،دنباله
قرارداد اجاره خدمات و یا به تعبیر قانون مدني ایران اجاره اشخاص (ماده  )132است .
به نظر بعضي از مؤلفین حقوق كار اصالح اجاره خدمات رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص مي كرد  .زیرا قرارداد
كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط بر كار تابع یعني كاریكه شخصي تحت دستور و فرمان شخص دیگري انجام مي
دهد حاكم است  .و درمورد اخیر  ،در واقع یكطرف قرارداد  ،نیروي كار خود را به دیگري اجاره داده است  .صرفنظر
از این بحث اصطالحي،از نظر حقوقي تأثیر نظام حقوقي اجاره خدمات ( یا اجاره اشخاص) كه قراردادي از قراردادهاي
حقوق مدني محسوب مي شود ،در نظام حقوقي قرارداد كار ( بویژه در مرحله اي كه فعالً مورد بحث است ) غیر قابل
انكار مي باشد  .بهمین جهت الزم به نظر مي رسد كه بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي
قرار گیرد .
ذكر این نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ایران در قسمت عقود معین  ،مانند بسیاري موارد دیگر ،تحت تأثیر
فقه امامیه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحي كه خواهیم دید ) بیشتر از قانون مدني فرانسه متأثر شده
است بدین سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه ( تا آنجا كه بدین بحث مربوط
است ) معطوف مي داریم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقالب نیز مفید مي نماید مسائل این بخش
را به دو بند تقسیم مي كنیم .
الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقالب
در حقوق رم  ،كار انساني همانند یك شیئي بحساب آمده و تابع قواعد كلي اجاره بود .این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از
انقالب نمي توانست مورد قبول باشد  .زیرا جنبه شخصي رابطه كار مورد توجه بود و با اجاره اشیاء ارتباطي نداشت .
معهذا از مطالعه مؤلفات حقوق مدني فرانسه قبل از انقالب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمي شود .
از زمان رنسانس دكترین متكي بر عقاید حقوقدانان رم قدیم باندازه اي در افكار و آراء حقوقدانان فرانسوي مؤثر واقع شده
بود كه در تألیفات پوتیه ( ) Pothierبهمان مفاهیم بر مي خوریم كه در حقوق رم وجود داشت .
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیاء بحث مي كند و آنگاه كه اشیاء قابل اجاره را مي شمارد در كنار اشیائي از
قبیل ،خانه  ،زمین ،اموال منقول  ،خدمات انسان آزاد را هم ذكر مي كند  .بدین سان در نظر این حقوقدان اجاره خدمات
نوعي اجاره اشیاء است  .اما در فكر او اجاره خدمات منحصراً در مورد كارهاي پست و قابل تقویم به پول قابل تصور
است مانند كار مزدوران  ،كارگران  ،صاحبان حرفه و پیشوران  .اما كساني كه خدماتي انجام مي دهند ولي به علت مقام
واالي اجتماعي خود كارشان قابل تقویم به پول نیست قراردادشان وكالت بحساب مي آید و آنچه هم كه طرف قرارداد به
عنوان حق شناسي و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمي شود مانند وكیل دعاوي .
با بررسي بیشتر در آثار پوتیه در مي یابیم كه اجاره خدمات گاه براي مدت معین است مانند كارگران كشاورزي كه براي
درو محصوالت ویا چیدن میوه ها ویا كارگران دیگر در شهرها كه بیشتر براي مدت معیني استخدام مي شوند ،گاه اجاره
خدمات براي مدت نامعلومي است همانند كار خدمه منازل .

اجاره در صورت اول براي یكسال  ،یكماه  ،یا هر مدت محدود دیگر منعقد مي شود وتابع احكام و قردادهاي معوض است
یعني مثالً در صورت ریزش باران  ،به كارگري كه براي چیدن میوه در روز معیني اجیر شده است اجرت روز او
پرداخت نمي شود و همچنین قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد ( ترك كردن كار قبل از پایان مدت
از طرف اجیر ویا اخراج او از طرف ارباب ) حاكم خواهد بود  .در مواردي كه اجاره بدون مدت است مانند اجاره خدمه
منازل  ،هرگاه ارباب مایل باشد مي تواند مستخدم خود را اخراج كند ولي مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد خدمت او
را خارج شود .
براي جلوگیري از اطاله كالم به ذكر همین نكات اكتفا مي كنیم ویادآور مي شویم كه رابطه كار در فرانسه قبل از انقالب
به هیچ وجه براساس قرارداد ،بصورتي كه پوتیه ذكر كرده است  ،نبوده و روابط كار در آن زمان جنبه شخصي داشته
است یعني به علت وجود نظام فئودالي در روستاها و نظام صنفي درشهرها رابطه بین كساني كه كار مي كردند و ارباب و
استاد كار بر پایه نظامات صنفي ویا مقررات ناشي از سیستم فئودال متكي بود كه سلسله مراتبي را در كارها قائل بودند
مثالً شاگرد در نظام صنفي نه تنها كارش را بعنوان یك كاال در اختیار استاد كار مي گذاشت بلكه شخصا ً نیز متعهد بود كه
احترامات الزم را در برابر استاد مرعي داشته خود را تابع قدرت انظباطي او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود
كه رفتار انساني و پدرانه داشته باشد .
بدین ترتیب باید تأثیر عقاید و افكار پوتیه و حقوقدانان دیگر قبل از انقالب – كه به پیروي از حقوق رم رابطه كار را از
دیدگاه قراردادي صرف مورد توجه قرارد مي دادندو كارگر را به مالكي تشبیه مي كردند كه ملك خود (نیروي كارش) را
همانند هر شیي دیگري با اجاره واگذار مي كند و اجرتي كه دریافت مي دارد عوض آن محسوب مي شود – در نظام
حقوقي حاكم بر كار بعد از انقالب فرانسه ناچیز باشد اما با مطالعه سیستم حقوقي اخیر و بویژه قانون مدني فرانسه مشاهده
مي شود كه به عكس میراث حقوقدانان قبل از انقالب مستقیما ً ( به علت وجود محیط مناسب فكري از نظر فلسفي و حقوقي
و هم به لحاظ نظام اقتصادي رائج در آنزمان ) در تنظیم رابطه كار براساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادي
مؤثر بوده است .
ب -اجاره خدمات ( اجاره اشخاص ) در حقوق مدني  :منبع انحصاري روابط كار
در سیستم حقوقي لیبرال كه بر اصول انقالب كبیر فرانسه مبتني بود و درقانون مدني فرانسه هم منعكس است  ،حقوق كار
به معناي امروزي كلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعي و تقریبا ً انحصاري تعیین كننده روابط كارگر و
كارفرما و بالنتیجه مشخص كننده وضع كارگر بود  .علل این امر متعدد است و مطالعه تفضیلي آنها از حوصله این مقاله
خارج مي باشد  .بطور خالصه یادآور مي شویم كه انقالب كبیر فرانسه اصول تساوي و آزادي را اعالم مي كرد  .این
تساوي و آزادي از جهات مختلف مورد توجه بود :
 از نظر سیاسي همه افراد در برابر قانون مساوي اعالم شده بودند اما این تساوي را منافع مداخله دولت در روابط افرادمي دانستند  .طبعا ً دولت مي بایستي آزادي افراد را در انتخاب شغل و كار و شرائط آن به رسمیت بشناسد .قانون هفده
مارس  3993كه آزادي كار را اعالم مي كرد موانع زمان قبل از انقالب را كه ناشي از نظام صنفي بود محكوم مي
ساخت .طبق این قانون هر فردي آزاد است هرنوع كار ،شغل و حرفه اي را كه مایل باشد انتخاب نماید  .این آزادي
اگرچه  ،بطور كلي داده شده بود و كارگر هم در انتخاب كار و شرائط آن آزاد محسوب مي شد اما بیشتر براي صاحبان
سرمایه مفید بود كه به هرنوع فعالیت اقتصادي كه مایل باشند بپردازند .
 سیستم اقتصاد لیبرال نیز به نوبه خود به این وضع كمك مي كرد زیرا در اقتصاد لیبرال مداخله دولتها در امور اقتصاديمحكوم بود و به نظر اقتصاد دانان این سیستم روابط طرفین براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد .
 تجلي قضایي تساوي سیاسي و آزادي در اصل حاكمیت اراده و آزادي قراردادها است و اهمیت نقش قرارداد از همین جاناشي مي شود زیرا تشكیل گروهها و اجتماعات هم به موجب این قوانیم چندي ممنوع اعالم شده بود و فقط انجام دهنده كار
و كسي كه كار به نفع او تعهد شده بود به عنوان طرفین قرارداد در برابر هم قرار مي گرفتند .

برابر قانون مدني فرانسه (ماده  « ) 3318قراردادهایي كه بصورت قانوني منعقد شده باشد نسبت به كساني كه آنها را
منعقد نموده اند در حكم قانونند » مفهومي كه در ماده یك قانون مدني ایران منعكس شده است « قراردادهاي خصوصي كه
نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » زیرا  ،برابر اصول كلي
مربوط به حاكمیت ا راده  ،افراد چون از تساوي آزادي برخوردارند مي توانند آزادانه شرائط الزم را در نظر گرفته و با
مذاكره دو جانبه و تنظیم قرارداد منافع خود را تأمین كنند « آنچه قراردادي است عادالنه است » با توجه به این اصول
دولت هم از مداخله در روابط قراردادي طرفین خودداري مي كند ونظارت او منحصر به مواردي است كه قراردادي
برخالف نظام عمومي و اخالق حسنه باشد .
اصول فوق در موارد روابط كار هم بشدت اجرا مي شد  .قرارداد اجاره خدمات یكي از اقسام اجاره به حساب مي آمد و
همچنان كه قانون مدني پس از تعریف اجاره  « :عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عین مستأجره مي شود
… » ( ماده  ) 822اضافه مي كند « مورد اجاره ممكن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد » ( ماده  ) 829بدینسان
اجاره اشخاص بصورت مبحثي از مباحث عقد اجاره در مي آید  .این طرز فكر با فلسفه حاكم بعد از انقالب كبیر فرانسه
منطبق بو د زیرا برابر این فلسفه هر انساني مستقل است و جز به اراده خودش نمي توان او را محدود كرد .بنابراین
شرائطي كه طي قرارداد قبول كرده است الزم االتباع است  .عالوه بر آن این نظر با احتیاجات اقتصادي هم موافق بود .
كار انساني كاالیي بیش نیست وقتي كه موضوع قرارداد باشد طبعا ً مانند هر كاالي دیگري شرائط آن و قیمتش برابر قانون
عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد جهت اخیر به نظر برخي از علماي حقوق كار توجیه كننده پذیرش مقررات حقوق فرانسه
بعد از انقالب در این زمینه و قبول قانون مدني  3828فرانسه در كشورهاي مختلف بود  .به نظر اینان گسترش نظام
حقوقي ناشي از كد ناپلئون بیشتر از آن جهت بود كه این سیستم با احتیاجات اقتصادي مربوط به رژیم موافق بود و
مالحظات فلسفي و جهات فني قانوني در درجات كمتري مؤثر بودند.
بدین ترتیب قرارداد اجاره اشخاص ( اجاره خدمات ) تابع قواعد كلي قراردادها است و به همین سبب در قوانین مدني در
حالیكه مواد متعددي به اجاره اشیاءو حیوانات اختصاص داده شده در مورد اجاره اشخاص قانونگذار به ذكر یكي دو ماه
اكتفا كرده است زیرا « از نظر وحدت مالك بسیاري از احكام مذكور در مبحث اجاره اشیاء بین تمام اقسام سه گانه اجاره
( اشیاء حیوانات و انسان ) مشترك مي باشد » و تنها فرق بین اجاره اشیاءو اجاره خدمات از نظر طبیعت این دو این است
كه در اول اجاره مربوط به یك شئي است و در دومي به شخص اجیر مربوط مي شود .
آنچه كه اختصاصا ً در مورد اجاره انسان مقرر شده است ماده  3982قانون مدني فرانسه و ماده  138قانون مدني ایران
مي باشد كه برابر آن « خادم یا كارگر نمي تواند اجیر شود مگر براي مدت معین ویا انجام امر معیني » مقررات این ماده
براي جلوگیري از احیاء نظام فئودالیته و صنفي وضع شده بود  .قانون مدني ایران عالوه بر حكم فوق در ماده  131مقرر
مي دارد (اگر كسي بدون تعیین انتهاي مدت اجیر شده مدت اجاره محدود خواهد بود بمدتي كه مزد از قرار آن معین شده
است بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالي فالن مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یك روز یا
یك هفته یا یك ماه یا یكسال خواهد بود و پس از انقضاي مدت مزبور اجاره برطرف مي شود ولي اگر پس از انقضاي
مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر بمراضات حاصله به همانطوري كه در زمان اجاره
بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود » حكمي كه ناشي از یك مفهومي كامالً قراردادي بوده و بر اشیاء قابل
اعمال است در مورد اجیر شدن انسانها هم شاید با طرز فكر مربوط به روابط ارباب و خدمه و مستخدمین منازل  -كه در
عین حال رابطه نظیر روابط خانوادگي حكم فرما است  -قابل قبول باشد اما با رابطه كار در معناي عام كلمه و بویژه با
تحول عمیقي كه در این رابطه  ،با انقالب صنعتي بوجود آمده است نمي توان هماهنگي داشته باشد .
شگفت آورترین حكم ماده  3983قانون مدني فرانسه بود كه در برابر آن قول ارباب و كارفرما درمورد پرداخت مزد
مدت گذشته و مساعده پرداختي مربوط به آینده به خودي خود قابل قبول بود  .به نظر نویسندگان این ماده در موارد
اختالف باید قول یكي از طرفین را كه مقدم داشت و ارباب شایستگي بیشتري دارد كه شامل اعتماد باشد .
با توجه به آنچه ذكر شد مالحظه مي كنیم كه نظام حقوقي حاكم بر رابطه كار با تكیه براصل حاكمیت اراده و اینكه
قانونگذار كلیه افراد مملكت را در برابر قانون متساوي الحقوق اعالم كرده است شرائط مندرج در قرارداد را كه ،بنا به
فرض  ،منعكس كننده توافق طرفین مي باشد تأیید كرده و آنرا براي تضمین و تأمین حقوق طرفین قرارداد كافي مي دانست

فقط در عمل بود كه معلوم مي شد این آزادي اقتصادي و به اصطالح تساوي حقوقي چگونه موجب محرومیت و بیچارگي
كارگران شده است و قرارداد به تنهایي نمي تواند حقوق افراد ضعیف را حمایت كند .
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