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  دكتر كورش استوار سنگريآقاي استاد: 

  درضا تاباندمحمّ تدوين: سيّ

  
  منبع درس:* 

 زانينشر م، ياستوارسنگر كورش، نوشتة استاد دكتر حقوق كار مقدمهكتاب 
 نيالعه و تدو: سازمان مطناشر،  ٢و  ١، جلد ياهللا عراق دعزتيسنوشتة استاد دكتر  كار حقوقكتاب 

 ها (سمت) دانشگاه يكتب علوم انسان
 ١٣٩٧، چاپ كشور ي: روزنامه رسمناشر، كار يدادرس نييآو قانون كار كتاب 

 كار يعسته جمد هايمانيپو  كار يدادرس نييو آ يكاريب مهيو مقررات قانون كار و ب نيقوان مجموعه
  

 منابع سودمند جهت مطالعه و پژوهش:* ساير 
 زانينشر م ،ياستوارسنگر كورش، نوشتة استاد ياجتماع نيتام حقوقكتاب 

 كورش، نوشتة استاد دكتر يكشور، استخدام كشور يادار ي: سازمان هايادار حقوقكتاب 
 ، نشر ميزانيمحمد امامدكتر  و استاد ياستوارسنگر

  

  كار چيست؟

گاه ز ديدا. نوع عمل ارادي انسان گفته مي شود كه داراي نفع عقاليي استاز ديدگاه فلسفي به هر 
  . اقتصادي كار فعاليتي است كه باعث ازدياد ثروت مي شود

تي نج و سخكه انسان با ردر نزد مسيحيان كار ارزشمند است چون معتقدند از ديدگاه مذهبي مثًال 
  .به رستگاري مي رسد ،كشيدن

آن  ب بررتِّ سد متس كار را براساس مصالح يا مفاارزشمند است و حتي شارع مقدّ  از ديدگاه اسالم هم كار
ام مثل كار حر ،كار واجب مثل كسب معاش. و مباح تقسيم مي كند، مكروه، مستحب، حرام ،به واجب

  . لميب مثل معمستح، ه شوريردِ مُ، ن فروشيفَ مكروه مثل كَ، مباح مثل رانندگي، توليد مشروبات الكلي

 
 دانشگاه آزاد اسالمي

 واحد شيراز
 دانشكده حقوق

 
 دانشكده حقوق
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 . انعطاف پذيري حقوق كار -٣

 .به اجتماعي و اقتصادي حقوق آنجن -٤

 

 جنبه حمايتي حقوق كار: -١

رما يك كارف ورابطه كارگر  طنِ زيرا كه معتقديم در بَ  ؛فلسفه وجودي حقوق كار حمايت از كارگر است
ار از كحقوق  ،دكناستفاده ميسوءبرابري از اين نا [كارفرما] ترويطرف قَ نابرابري نهفته است و چون

مايتي حما جنبه ا ،عنوان آن قانون كار باشد ،اگر قانوني هم داشته باشيم ،كندميتر حمايت طرف ضعيف
ه كعوايي دالبته اين به مفهوم اين نيست كه در هر . جزو حقوق كار محسوب نمي شود ،نداشته باشد

ا ري حمايت بزارهايابلكه قانونگذاري  ،كارگر است با حقحتماً بگوييم  ،ميان كارگر و كارفرما بوجود آيد
نون قا ،ادكه اگر اختالفي رُخ د ،تسگويد حداقل حقوق كارگر اين قدر امثالً مي  .معيين مي كند

  . ستاابري در واقع مي توان گفت كه حقوق كار به دنبال كاستن و متعادل كردن اين نابر .بناستمَ 

  حمايت از كارگر: 

  . در مورد افراد مشمول حمايت -الف

  . هايي كه روز به روز افزايش يافته استدر زمينه ميزان حمايت  -ب

  

سمت  ه ايندر مورد افراد مشمول حمايت: يعني جهت گيري نظام هاي حقوقي دنيا روز به روز ب -الف
ه زنان رار گرفتمايت قمثًال اولين كساني كه مورد ح.رفته كه افراد بيشتري زير چتر اين قانون قرار گيرند 

  . حمايت شامل مردان هم مي شود و كودكان بودند امّا امروزه اين

چيزي به نام  ١٩٣٥مثًال تا سال  .در زمينه ميزان حمايت هايي كه روز به روز افزايش يافته است -ب
 انوني كهولين قيا مثالً ا. ماه مرخصي دارد ، يكولي االن كارگر سالي .مرخصي براي كارگر وجود نداشت

  . شده است كه امروزه بسيار كمتر ،ساعت قرار داد ١٢ساعت كار روزانه را  ،در زمينه كار وضع شد

 امري بود قواعد حقوق كار: -٢

البته فقط بگوييم قواعد حقوق كار امري است شايد زياد مهم نباشد بلكه آنچه مهّم است تحولي است 
رابطه حقوقي كارگر و كارفرما  ٢٠ن اين است كه تا قبل از قرن آكه در اين زمينه اتفاق افتاده و 

در حالي كه در حال حاضر رابطه ميان  ،خصوصي محسوب مي شد و شرايط آن تابع توافق طرفين بود
. ه اند بنابراين براي تنظيم آن نياز به قواعد امري داريمكارگر و كارفرما را جزو نظام عمومي قررداد
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نيم كه مي دا چون، در دوران برده داري سخن از حقوق بي معني است چه رسد به حقوق كار داري:هردِبَ
 ه استبود ئبلكه يك شخص و يك ش ،رابطه دو شخص نيست ،رابطه برده با ارباب ،در سيستم برده داري

  . ه فاقد شخصيت حقوقي استردِ و بَ

اري دبرده  بر خالف دوره ،وب مي شودشخص محست عيَّ ئودالي: تحول مثبت اين دوره اين است كه رَ فِ
مال بقيه  ،ه اوباما از لحاظ درآمد وابسته به زمين ارباب است و هر چه كار كند مقداري از آن متعلق 

قابل معيت در يعني كارگر و كارفرمايي نيست و ر. اّما خود اين سيستم وضعيت خاصي دارد. ارباب است
  . حقوق كار در آن نيستبنابراين نشانه ، كارش مزد نمي گيرد

رن پيش از آن ق ٦- ٥ن آولي ريشه  ،مطرح مي شود ١٨اين انقالب معموًال از اواخر قرن  انقالب صنعتي:
جتماعي شد شرهاي اها و قِ هشهرهاي متمركز بوجود آمد كه موجب پيدايش گرو ١٣از اوايل قرن . است
  :بحث ما مهّم است اين قشرها و گروهها از دو بعد براي. صنف آريشگاه، مثالً 

ثًال م .ستدر ميان صنعتگران به تدريج رابطه اي شكل گرفت كه شبيه رابطه كارگر و كارفرما -١
ا چون امّ  ،ستاخالقي ا –رفي درست است كه اين رابطه بيشتر عُ، رابطه شاگرد و استاد در مغازه

 . شبيه كارگر و كارفرماست ،زدبگير استاد استشاگرد مُ 

د توانستن ادند وف به تدريج ابزار توليد و صنعت را تكامل درَ ر و صاحبان حِوَ همين گروه پيشه  -٢
 . ماشين هاي صنعتي را اختراع كنند و بنابراين پايه گذار انقالب صنعتي شدند

  تأثير انقالب صنعتي يا تغييرات انقالب صنعتي:

  . اوًال: باعث شد كه تمركز ثروت از كشاورزي به صنعت منتقل شود

  . يل مهاجرين از روستاها به شهرها سرازير شد و موجب رونق گرفتن شهرها شددومًا: س

ا جاي هاشين زيرا كه م .ضعيف جامعه شد يهاجه وضعيتي بوجود آمد كه باعث ورود ضرر به گروهيدر نت
راي كار اضا بكارگر را مي گيرند و بنابراين تقاضا براي جلب كارگر كمتر مي شود و از طرف ديگر تق

 رو به گر دائماً د كارافزايش مي يابد و چون در آن زمان ابزار قانوني براي حمايت از كارگر وجود نداشت مز
م انواده هخعضاء خانواده كافي نبود در نتيجه بقيه ا كاهش بود و تنها كار كردن پدر براي تأمين معاش

  . مجبور به كاركردن بودند

ق و بر طب كم بودزمان ليبراليسم اقتصادي حاتوجيه حقوقي براي اين اوضاع نابسامان اين بود كه در آن
ست و ه ااراد حاكميت مابين آنها نماده خصوصي است و قرارداد فيطآن رابطه كارگر و كارفرما يك راب

  . اين روابط خصوصي دخالت كند رددولت نبايد 
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قانون گذار از او  ،است و توانايي اعمال اراده را ندارد و چون كارگر نمي تواند اراده خود را اعمال كند
  . بنابراين دليل دّوم اين است كه به اصل حاكميت اراده گفته شده انتقاد مي كردند. كندحمايت 

  

 اجتماعي: –داليل سياسي  -٣

ي دهازمانسان را ر و ناخودآگاه كارگرهاي انقالب صنعتي متشكل كردن كارگران بود و ناچايكي از ويژگي
 ١٩ واخر قرنا در تقريباً  .رسي بنشانندبه كُكرد و باعث شد كارگران قدرت بگيرند و بتوانند حرف خود را 

 شر عظيميقنوان بنابراين كارگران هم به ع ،در تمام كشورهاي اروپايي همه مردان بالغ حق رأي داشتند
ازاتي د امتيدهندگان وارد ميدان انتخابات شدند و به يك قدرت سياسي تبديل شده و توانستناز رأي

  . يب كنند مثًال در انگلستان حزب كارگر داريمبگيرند و قوانيني به نفع خود تصو

وطه ظام مشرخواهان به دنبال ن مشروط. در ايران نهضت قانونگذاري از مشروطيت آغاز شد در ايران:
بودند امعه نمشروطه خواهان از طيف كل ج، از ديد كلي در زمان مشروطه .ي به شكل غربي بودندتنطسل

لي ها به شكفت آنو خوانين و روحانيون بزرگ بودند و در حقيقت با رهبران آنها روشنفگران و شاهزادگان
 ل بعد ازه اوّ به همين دليل در دو ده ،بود كه نمي شد از آنها توقع داشت كه به فكر كارگران باشند

  . شاهد حركتي در جهت تصويب قانوني براي كارگران نبوديم ،مشروطيت

  متفاوت داشت: نظرِ ورد دو تا اينكه رضاخان به سر كار آمد كه در اين م

 . بسيار عالقه داشت كه نمادهاي تمدن مدرن را وارد ايران كند و چنين هم كرد -١

 . هاي حقوقي جهان صنعتي مبارزه مي كردكامًال با ورود پديده -٢

ويب شد ران تصتنها متن قانوني كه در اين دو. در كل دوره رضاخان هيچ قانوني به نفع كارگر نداريم
اقع واص و در ره اشخه مي دانستند (بحث اجارجاكارگر و كارفرما را تابع عقد اِ قانون مدني است كه رابطه 

  ).جير استفاده شداز واژه اَ ،به جاي استفاده از واژه كارگر

ن ه هميب .صنعتي و شركت نفتشاه تشكيالت كارگري فعال شدند به ويژه در مراكز بعد از سقوط رضا
ر اين بيشت كه البته. تا قوانيني به نفع كارگران تصويب كند ،دليل فشار زيادي بر حكومت وارد شد

  . حركات كارگري تحت نفوذ حزب توده بود

ر به حه كادر آن دوران مجلس از تمام طيف هاي جامعه تشكيل نمي شد و دولت مي دانست كه اگر الي
مان خود زه در ب نخواهد شد و بنابراين اليحه را به شكل مصوبه هيأت وزيران بوده كتصوي ،مجلس برود

  ، تصويب نمود.بسيار مترقي بوده است
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ند ماه در اسف ،به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد ٦٩ اين اليحه باالخره در آذر ماه سال
مترقي  ٣٧ن سال (اين قانون نسبت به قانو. روزنامه رسمي به چاپ رسيد و الزم االجرا شد همان سال در

  تر است)

  
  

  بين الملل - ٢ي (داخلي) ملُ  - ١منابع حقوق كار: 

 ) ....امه هاتصويب ن، مقررات دولتي (آيين نامه –قانون عادي  –قانون اساسي  -١(داخلي)  ملي -١

 ك). ق به بعد ١٣٩ماده ( يمان هاي دسته جمعي كار: قانون كارپِ  -٥رين كتُدُ - ٤قضايي  ةويِّ رَ - ٣ -رفعُ -٢

  قانون:

  الف) قانون اساسي:

رخي ب ،مورد بحث قرار نگرفته است مقررات كار در قانون اساسي كشورهاي مختلف به شكل يكسان
ارفرما راجع به قوانين كارگر و كبه شكل صريح  ،٢٠كشورهاي مثل مكزيك و آلمان دهه دوم قرن 

ساعت  مثالً  ومثالً مكزيكي ها به صورت جزئي هم به مقررات پرداخته اند  .قوانيني پيش بيني كردند
  . پرداخته اند تكلي به اين مقررااما آلماني ها به صورت . ساعت باشد ٨روزانه بايد 

زادي آ مثل ؛دهان كرفلسفة كلي را بي ،در قانون اساسي فرانسه قانونگذار مانند مكزيك و آلمان عمل نكرده
  . مشاغل

د ي گنجاننمنيني قوادر قانون اساسي  ،قانون تغيير كند ،معموالً سيستم هايي كه نگران هستند كه هر آن
ن آمي توان نر هم ولي اشكال آن اين است كه ديگر حتي به نفع كارگ .غيير دادكه نتوان قانون را مدام ت

  . را تغيير داد

اصلي  ،دط مي شوشبيه به فرانسه است و تنها اصلي كه به مسائل كارگري مربوتقريبًا در ايران قوانين 
  . ستاا بيشتر م ورِ است راجع به شوراها و اصلي نداريم كه راجع به قانون كار باشد و بنابراين توان مانُ

  . است ١٣٦٩قانون مصوب سال  ،قانون مورد بحث ما ب: قانون عادي:

  . دامه تصويب شوبايد آيين ن ،قانونگذار مقرر كرده ،مورد در قانون كار ٤٠بيش از  ج: مقررات دولتي:

  . ان كارگر نباشديرفي قابل استناد است كه به زرف: در حقوق كار عُعُ. ٢
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ه ات دستمذاكر قيضوابط از طر جاديكه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ا يهر موضوع -١تبصره 
له ز جمكشور و ا يمشروط بر آنكه مقررات جار رد،يموضوع مذاكره قرار بگ توانديباشد ، م يجمع

 ديبا يمعجسته در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات د ميدولت ، اتخاذ تصم يابرنامه ياستهايس
ز هر ا يارو با خودد نيشئون طرف تياختالفات با رعا زيبمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آم

 .ابديكه موجب اختالف نظم جلسات گردد، ادامه  يگونه عمل

ور ار و امتوانند از وزارت ك يموافق باشند، م يمذاكرات دسته جمع نيفكه طر يدر صورت -٢تبصره 
ذاكرات مد در مسائل كار تبحر داشته باشد و بتوان نهيرا كه در زم يطرفيتقاضا كنند شخص ب ياجتماع
ارشناس ك ني. نقش ادينما يبه آنها معرف يدسته جمع يمانهايكند، بعنوان كارشناس پ جاديا يهماهنگ

  است . يمذاكرات دسته جمع شبرديكمك به هر دو طرف در پ

  

 شد) نيستر، بلوغ، (عقل منظور شرايط عمومي كه در قانون مدني است شرايط پيمان دسته جمعي كار:
  بلكه اين شرايط را مي توان به دو دسته شكلي و ماهوي تقسيم كرد:

  الف ) شرايط شكلي:

پيمان دسته  ،بنابراين .پيمان دسته جمعي كار كتبي است ار،ك انونق ١٤٠كتبي بودن: برطبق ماده . ١
  . جمعي كار با افراد شفاهي و شهادت شهود نمي توان اثبات كرد

 

. خه تنظيم شودمتن پيمان بايد در سه نس ار،ك انونق ١٤٠ ادهبه موجب تبصره متنظيم در سه نسخه: . ٢
ه تنظيم ر سه نسخداين ماده آمده امري است و اگر پيماني كه در » آيا«در ظاهر ماده بايد آمده است كه 

  نشود قابل استناد است يا نه؟

 مي توان فسيردو نوع ت ،به نظر استاد بايد قائل به تفكيك شويم اگر پيماني در سه نسخه تنظيم نشود
  داشت:

يي ت و ادعانيس ادقابل استن ،بنابراين اگر در سه نسخه نباشد .گاهي نشانه عدم توافق كامل طرفين است
بول را ق گاهي حتي يك نسخه آن هم نشانه اراده كامل طرفين است و طرفين متن .پذيرفته نمي شود

است  ستنادادارند كه به نظر مي رسد در چنين حالتي با اين كه در سه نسخه تنظيم نشده ولي قابل 
يا عدم آشد كه  بايد تفكيك قائلبنابراين . مثًال به دليل سهل انگاري در سه نسخه تنظيم نكرده باشد

  . تنظيم در سه نسخه ناشي از عدم توافق كامل طرفين است يا از روي سهل انگاري است

  كار انونق ١٤١ب: شرايط ماهوي ماده 
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  اثر تعيين مدت در پيمان:

به  پيمان حقوق مندرج در ،آيا پس از انقضاي مدت ،اگر پيماني براي مدت معين منعقد شود سئوال:
  كارگران تعلق مي گيرد يا خير؟

با اين  ي دادران رأدر دعوايي به همين مضمون هيأت حل اختالف قانون كار نهايتًا به نفع كارگ، بله
  استدالل كه:

حسوب رگر ماگر كارگر به موجب پيمان امتيازاتي و حقوقي را بدست آورد جزء حقوق مكتسبه كا -١
 . مي شود و قابل سلب نيست

 حقوق يعني هميشه بايد در جهت ارتقاء ،حقوق كارگر هميشه بايد سير صعودي داشته باشد -٢
 را كاهش قوق اوحاما نمي توانيم  ،توانيم اضافه كنيم يعني مي. نه تنزل آن ،كارگر قدم برداريم

 . دهيم

ر در در پاسخ به اين سئوال كه پس فلسفه تعيين مدت چيست؟ گفته اند: مدت به اين خاط -٣
دت مر اين ديعني كارگر  ،قيد مي شود كه مي خواهيم كاري به نفع كارفرما انجام دهيمپيمان 

ارگر كت به ن اين نيست كه فقط در همين مدت امتيازامي تواند حق خود را طلب كند و مفهوم آ
 تعلق مي گيرد!!!

  پيمان دسته جمعي كار به عنوان منبع:

  . مختلف داليلبسئوال: پيمان همانند قرارداد است اما ما آن را جزء منابع حقوق كار مي دانيم چرا؟ 

ع آن موضو بلكه همانند قانون ،زيرا كه موضوع پيمان همانند قرارداد فرد و شخص خاصي نيست -١
ست و يك رداد ابنابراين به نحوي عام قرا. گروهي از افراد است و از اين جهت جنبه عمومي دارد

 . حكم كلي است

 . استبل اجراشخاص ثالث هم قا زيرا كه پيمان تابع اصلي نسبي بودن قرارداد نيست و نسبت به -٢

ر قانون دي شده ر شده در آن از امتيازات پيش بينيابد كه امتيازات ذكپيمان زماني موضوعيت مي -٣
 . بيشتر باشد كه در اين صورت منبع محسوب مي شود

فوذ أثير و نتيزان در جوامعي مثل جامعه ما پيمانهاي دسته جمعي كار را زياد مؤثر نمي بينيم زيرا كه م
  . دارد پيمانهاي جمعي در حقوق كار هر كشور بستگي به نفوذ و قدرت تشكيالت كارگر

  منابع بين المللي حقوق كار:

 اعالميه جهاني حقوق بشر -١

 ميثاق حقوق سياسي مدني  -٢
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 نفر كارفرمايان) ١٤، نفر نماينده ١٤، نفر دولت ٢٨عضو دارد ( ٥٦هيأت مديره:  -٢

ار ين المللي كسال انتخاب مي شوند: در طول حيات هشتاد و چند ساله سازمان ب ٣اين اعضاء براي مدت 
ر در و ديگ ٥٠ – ٤٩يكي در سال  ؛ايران تاكنون دوبار توانسته نماينده اي در هيأت مديره داشته باشد

  .دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي

 . مكاتباتي و غيره را انجام مي دهد، دبيرخانه: كه كارهاي انتشاراتي -٣

 ست كه درمان اعمدتًا مصوبات اين ساز ،آنچه كه به عنوان موازين بين المللي حقوق كار مطرح مي شود
  . توصيه نامه -٢مقاوله نامه  - ١ :دو قالب حقوقي است

رحي صويب طكارگري و كارفرمايي و دولتي حق دارد به هيأت مديره سازمان پيشنهاد تهر نهاد  -١
 . دهاد دهخود هيأت مديره هم مي تواند پيشن. را به شكل مقاوله نامه يا توصيه نامه بدهد

ي طرح مماگر هيأت مديره اين پيشنهاد را تصويب كرد در اولين جلسه كنفرانس به اين شكل  -٢
؟ اگر يا نه هستيد اين موضوع در دستور كار سال آينده كنفرانس قرار گيردشود كه آيا موافق 

رت ين صوكشورها گفتند خير كه از دستور كار خارج مي شود اما اگر جواب مثبت دادند در ا
ر دواهد تا خه مي دبيرخانه سازمان متن اين طرح براي اعضاء مي فرستد و نظر آنها را در اين رابط

 . ر سايرين مشخص باشدجلسه سال آينده نظ

  . توصيه نامه دارد -٦مقاوله نامه  -٧ايران 

  تفاوت مقاوله نامه با توصيه نامه:

 ١٨اكثر ماه و حد ١٢هر كشور عضو سازمان مكلف است ظرف مدت ، مقاوله بر طبق اساسنامه سازمان
 ويب مجلسه تصرا ب ماه (در حالت اضطراري) مقاوله نامه هاي سازمان را چه با آن موافق باشد يا خير

ه بخلي خود وق داخود برساند و بنابراين كشورهاي عضو مكلفند مقاوله نامه هاي سازمان را به عنوان حق
  . تصويب برسانند

  راي مقاوله نامه ها شرط بگذارند؟براي تصويب و اج آيا دولت ها مي توانند سئوال:

 تصويب و ي برايجاي. اقل نمي توان شرط گذاشتزيرا مقاوله نامه ها جنبه حداقلي دارند و براي حد، خير
  . اجرا مي توان شرط گذاشت كه توان مانور وجود داشته باشد

يا مكمل  وا مقدمه يمه ها معموًال توصيه نامه يا مقاوله نا ،اما توصيه نامه ها را كشورها مي توانند نپذيرند
  .مقاوله نامه ها هستند
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  حقوق بنيادين كار:

 ع و لغو كار اجباري:نمَ  -١

وت در ليل تفاتبعيض يعني اينكه افراد را به د .براي اشتغال، نع تبعيض و داشتن فرصت برابر َ -٢
 . از حقي محروم و تقدم را به ديگران داد، جنسيت، قوميت، مذهب، عقيده

واند از د تا بتي داشته باشايل: يعني كارگر و كارفرما مجموعهتشك، سنديكا، حق داشتن اتحاديه  -٣
 . حقوق صنفي خود دفاع كند

 . بايد گفت كه همه كشورها كم بيش اين مسائل را پذيرفته اند ؛نع كار كودكانمَ  -٤

  اركان رابطه كارگري و كارفرمايي:

  . ده استحقوق كار را هم فهمي ،و كارفرما چه كسي است نظر استاد اگر فردي بفهمد كه كارگر به

ر فراد تصوهن اذمعموًال در  ،رفي و اجتماعي زماني كه از كارگر صحبت مي شودعُ عدِ كارگر كيست؟ از بُ
 زومًا ازلارگر ك ،حقوقي عدِ اما از بُ  .متجلي مي شود ،دي مي كندمستضعف و بدبخت كه كار يَ ، يك انسان

 ارهايكحتي ي هم داشته باشد و يا عه نيست و حتي ممكن است تمكن مالضعف جامضعيف و مست شرِقِ
  . يستي آن نبنابراين هيچ تالزمي ميان تصور اجتماعي و حقوق. دينه صرفاً يَ  ،فكري هم انجام دهد

  معيار حقوقي تشخيص كارگر از غير كارگر:

 طبيعت كار -١

 دستمزد) –نحوه تعيين ما به ازاء (حقوق   -٢

 حقوقيتبعيت  -٣

ار ز طريق كاها هم به كار مي آيد كه بخواهيم كارگر را از ديگر كساني كه آن، اين معيارها بيشتر زماني
   .يستناما كارگر  ،خود كسب درآمد مي كنند متمايز كنيم مثًال: پزشك هم براي ما كار مي كند

  چندين معيار مطرح مي شود:

 طبعيت كار:  -١

واسته خشده كه  كارگر از غير كارگر گرفته اند و بويژه زماني مطرحمالك هايي كه براي تشخيص از يكي 
ست و اتفاوت زيرا كه طبيعت كار اين دو م. طبيعت كار است ،اند كارگر را از پيمانكار تفكيك كنند

  . ستجه اتعهد به نتي ،تعهد به وسيله و تعهد پيمانكار ،معتقدند كه تعهد كارگر از لحاظ حقوقي

  ايراد:
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و  ين مالك بايد گفت اكثر كارگران فنبنابراين با توجه اي. تخصصي است و كارفرما هم آن را بلد نيست
زيرا با توّجه به تلقي سنتي از تبعيت حقوقي اين  ،صي تبعيت حقوقي از كارفرماي خود ندارندتخص

  . اما در مورد چنين كارگراني اينطور نيست ،تبعيت بايد بر كليه مراحل انجام كار شده باشد

ال نبدر به زيرا كه در حقوق كا ،اما تقريبًا يك دهه بعد برداشت از اين تبعيت حقوقي تحول يافت
ر قرار ق كارگتر كند و افراد بيشتري مصداتوجيهي هستيم كه بتواند چتر حمايت از افراد را گسترده

  . بگيرند

در  -١گري به همين دليل امروزه تفسيري كه از تبعيت حقوقي مي شود اين است كه همين قدر كه كار
 تبعيت حقوقي ،هدكاري انجام د با استفاده از ابزار كار كارفرما -٢چهار چوب سازمان اداري كارگاه و 

ن ا ايام ،در يك بيمارستان خصوصي پزشك براساس تشخيص خود عمل مي كند :مثالً  .محقق شده است
ثًال نكه ماي .تبعيت حقوقي محسوب مي شود، ذيرفته در اين بيمارستان كار كندپزشك همين قدر كه پ
  . سر ساعت بيايد و برود

  . حقوقي با استقالل شخصي منافات نداردتبعيت ، بنابراين در تفسير جديد

ز صدي امثال: (ب) كه صاحب ماشين است آن را به (الف) داده كه در تاكسي تلفني كار كند و در
را كه زي ؛ددر اينجا (ب) كارفرما و (الف) كارگر محسوب مي شو .درآمدش هم به خودش تعلق مي گيرد

ده كارگر رانن ،ودژانس بآحال اگر اين ماشين متعلق به . كند كارفرما كار مي (الف) با استفاده از ابزار كارِ 
احب كه ص زيرا ،كار كردن در آژانس در قالب رابطه كارگر و كارفرمايي نيست. آژانس محسوب مي شد

   .ي استمالك تشخيص كارگر از كارفرما تبعيت حقوق. ماشين راننده مزدش را از آژانس نمي گيرد

  كارگر را چه كسي مي داند؟ ،حال ببينيم كه قانونگذار

ي را (به قانون از نظر حقوقي كسكارگر از لحاظ اين «گفته شده بود  ٣٧در قانون كار سال  -١
يا  فت مزدحقيقي مي گوئيم) كه به هر عنوان و به (درخواست) كارفرما در مقابل درياشخاص ا

 »حقوق كار مي كند

  » به دستور كارفرما«آنجا كه مي گويد  ،در اين تعريف عنصر تبعيت وجود دارد

ر مقابل دريافت : كارگر كسي است كه به هر عنوان دارك انونق ٢ ادهمي گويد: م ٦٩اما قانون كار سال 
  . سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار كند، حقوق، حق السعي اعم از مزد

 .)ا نيستماست (كه فعالً موضوع بحث از كلمه حق السعي استفاده كرده  ،جاي مزد و حقوق به -١

 .درخواست را آورده است، به جاي كلمه دستور -٢

 تبعيت حقوقي استنباط مي شود يا خير؟ ،آيا از اين تعريف سئوال:
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تا زماني كه كارگاه وجود دارد و در آن كار انجام مي شود . يك محوطه جغرافيايي مشخص و معين نيست
  .نيست كه كارفرماي آن چه كسي است كارگر هم بايد باشد ولي مهم

راي عموًال بم ،كند به تنهايي تمام كارگاه را خودش اداره در كارگاه هاي بزرگ قطعاً كارفرما نمي تواند
  . بخشهايي از آن سرپرست انتخاب مي كند

ه نمايند ،دو سرپرستان كه از طرف كارفرما انتخاب مي شون ناين مسئوال انون كارق ٣بر طبق ماده 
وق و و حق بنابراين سرپرستان در مقابل كارگران در حكم كارفرما هستند .كارفرما محسوب مي شوند

  . تكاليف كارفرما را دارند

فت فرما نگرول كاراگر سرپرستان كارگاه در مقابل كارگر تعهدي را پذيرفتند و اين تعهد مورد قب :والسئ
ان خود نمايندگ يي بهدر اين صورت متعهد به (كارگر) بايد به كدام يك از اينها رجوع كند؟ مثًال: كارفرما

اد به كارگران رپرستي تعهد دهزار تومان باشد حال اگر س ٢٠٠گفته حداكثر عيدي كه به كارگر مي دهد 
  هزارتومان عيدي بدهد چه كسي بايد به اين تعهد عمل كند؟ ٣٠٠

ان بل كارگرر مقابرخالف حقوق مدني در قانون كار كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان او د
ه اگر بخواهد ب ك) يعني خود كارفرما بايد اين تعهد را انجام دهد و بعد. ق ٣به عهده گرفته اند (م 
قوق) در (بعد ح - ١بعدي هستند:  وهمانطور كه گفتم اين سرپرستان د زيرا. نماينده اش رجوع كند

ب مي شوند و كارگر محسو ،(بعد تكاليف) در مقابل كارفرما -٢. در حكم كارفرما هستند ،مقابل كارگر
 قوي تر سراغ ه ابتدا بايد بهچون هم رديف كارگران هستند نبايد كارگران را به جان هم انداخت بلك

  . (كارفرما) رفت

  كارفرما و كارگاه و آثار حقوقي تغيير كارفرما:

جا كار ه او در آنمحلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نمايند«ك كارگاه تعريف شده . ق٤در ماده 
  »مي كند

لي ند به شكا مي كهويت مستقلي پيدكارگاه لزومًا ملك كارفرما نيست و در حقوق ايران به تدريج كارگاه 
 نحوي كه يد بهكه مي توان گفت كارگاه به عنوان يكي از پايه هاي رابطه كارگر و كارفرمايي در مي آ

  . استمرار و بقاي كارگاه است نه كارفرما، شرايط بقاء استمرار قراردادكار

غيير حقوقي در تك ) هر نوع . ق ١٢كار ادامه پيدا مي كند (م داد تا زماني كه كارگاه وجود دارد قرار
گر ملي ؤسسه ديمتوليد ادغام در يا انتقال به هر شكل و تغيير نوع  ضع مالكيت كارگاه از قبيل فروشو

 افته استيطعيت شدن كارگاه فوت مالك و امثال اينها در رابطه قراردادي و كارگراني كه قراردادشان ق
  . م تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بودمؤثر نمي باشد و كارفرماي جديد قائم مقا
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كليف ينجا تاه دهنده) هم پولي نداشته باشد كه به كارگر بدهد در عآموزش و پرورش (مقاطممكن است 
  ت؟سچي

ه كار عقاطم) به انعقاد قرارداد ١٣ه دهنده بر خالف ترتيب فوق (مع: چنانچه مقاط١٣ماده ٢تبصره 
 ه كارعديون مقاط روز از تحويل موقت تسويه حساب نمايد مكلف به پرداخت ٤٥يا قبل از پايان  بپردازد و

  . در مقابل كارگران است

 ي كار رار قطعتوضيح: در قراردادهاي پيمانكاري زماني كه كار انجام شده هيچگاه به يكباره و به طو
  قطعي - ٢موقت  -١تحويل داده مي شود: در طرح هاي عمراني كار در دو مرحله . تحويل نمي گيرند

س ه كارشنان دوربعد از طي اي ،ابتدا بايد تحويل موقت شود و يك دوره آزمايشي را طي كند يكار عمران
يد رطرف نمان را باگر نقص داشته باشد پيمانكار مكلف است آ. نظر مي دهد كه آيا كار نقصي دارد يا خير
ل تحوي صورت پذيرد در طرح هاي عمراني حداقل فاصله بين و اگر نقصي نداشته باشد تحويل قطعي

  . روز مي باشد ٤٥، موقت و تحويل قطعي

لب و ه دهنده طعبايد از مقاط ه كار طلبي داشته باشدر از مقاطعمي گويد اگر كارگ ١٣ماده  ٢در تبصره 
 نده باشدطعه دهد مقاطلب كارگر بيش از مطالبات قانوني پيمانكار نزحال اگر  حقوق خود را مطالبه كند

  . در هر حال مقاطمه دهنده بيش از مقدار طلب مقاطعه كار مسئوليتي ندارد

  : كليه كارگران٥م

  دايره شمول قانون كار و مستثنيات آن:

  . قانون كار مربوط به بحث ماست ٥و  ١مواد 

ود لي كه وجر حارده دحال تفاوت اين دو ماده در چيست و چرا قانونگذار در مورد يك مطلب دو ماه را آو
كه زماني كه اين توضيح اين. زائد است و بايد حذف شود ١يكي از اين مواد كفايت مي كند؟ در واقع ماده 

ك يارفرما ككه روابط ميان كارگر و  شوراي نگهبان ايراد گرفت. اليحه در مجلس در حال بررسي بود
اده استف شرط، وضع كرد بنابراين مجلس رابطه خصوصي است و از لحاظ شرعي نمي توان بر آن قواعدي

  . افراد از امكانات دولتي را مشروط به مراعات اين قانون دانست

  . به اين شكل نبوده و بعد كه به اين شكل درآمده به ماده زائدي تبديل شده است ١ماده 

  . تشكيالت كارگري و كارفرمايي است، منظور از نمايندگان در اين ماده :ك. ق ٥م

  . كارآموز مشمول قانون كار نبود ٣٧ك هستند اما در قانون سال . كارآموزان هم مشمول ق

  . ك هستند. در اصل بايد گفت كارگر و كارفرما و كارگاه مشمول ق
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 و نيز ك: به اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي. ق ١٨٨م
 دان نسبييشاونكارگران كارگاه ها خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرًا توسط صاحب كار و همسر و خو

  . ه يك از طبقه اول وي انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بوددرج

  مستثنيات قانون كار:

  . ي داردك اصل بر شمول قانون كار است و مستثنيات نياز به تصريح قانون. ق٥با توجه به ماده 

  . ك مستثنيات را به شكل صريح مشخص كرده كه دو دسته هستند. ق ١٨٨مواد 

 به شكل كلي  -١

 به شكل جزئي  -٢

 ير مقرراتك مي گويد: كساني كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند و يا سا. ق ١٨٨به شكل كليم 
دان كارمن، (به طور كلي) مثل: كاركنان شركت نفت و گاز. مشمول قانون كار نيستند ،خاص استخدامي
  . آموزش و پرورش

ارگري تخدام كشوري) مشاغل ك(اس. نونقانون استخدام كشوري: در دستگاه هاي مشمول قا ٤طبق م
  . وجود دارد كه مشمول قانون كار هستند

د را ين خونكته: آن دستگاه هايي كه داراي مقررات خاص استخدامي هستند زماني مي توانند مستخدم
كنان  كارمثالً. خارج از قانون كار محسوب كنند كه آنها را طبق مقررات خاص استخدام كرده باشند

 و. شندزماني مشمول قانون كار نيستند كه طبق قانون خاص شركت نفت استخدام شده با شركت نفت
  . اگر چنين نباشد فرد شمول قانون كار است چون اصل بر شمول قانون كار است

  ك نيستند). به شكل جزئي: (كساني كه به طور جزئي مشمول ق -٢

ده نحصر به مامكارگاهي است كه انجام كار در آن هاي خانوادگي هاي خانوادگي: كارگاهكارگاه –الف 
ار) د صاحب كو اوال، مادر، و خويشاوندان نسبي تا درجه اول از طبقه اول (پدر، همسر وي، صاحب كار
  . ك. ق ١٨٨مي باشد م 

 ن غريبه؟آا فقط اگر غريبه اي وارد اين كارگاه شود آيا كل كارگاه مشمول قانون كار مي شود ي سئوال:
ي منون كار ول قانيست بنابراين كل كارگاه مشم گيرت ورود غريبه اسم كارگاه ديگر كارگاه خانواددر صو

قانوني  از نص قانوني عمل كنيم اين استثناء هم يعني هميشه در شك در استثنائات بايد به نصِّ . شود
  . ك) مي رويم. خارج شده بنابراين به سراغ اصل (شمول ق
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 . ل آناز شمول برخي از مواد اين قانون خارج مي شوند نه ك - ٣موقتي  -٢براساس مصلحت  -١

صويب شد كه سال به طور آزمايشي ت ٣براي مدت  ٨١آيين نامه اي داريم كه سال  ١٩١در مورد ماده 
ه ها ين كارگااكارگران اين آيين نامه مثالً اخراج  هم براي سه سال تمديد شد كه براساس ٨٤در سال 

   ...اما حداقل حقوق آنها كمتر نيست و، مرخصي آنها كمتر است، راحت تر است
  قرارداد؟ ١٩١آيا خدمه و مستخدمين منازل را مي توان مشمول آيين نامه ماده  :سئوال

كه  يراز. رندمي توان گفت كه منعي ندارد مشروط بر اينكه در چهارچوب مشخصات اين قانون قرار بگي
عنوان  تخدم ومثًال عنوان خدمه و مس. افراد ممكن است همزمان در چهار چوب چند عنوان قرار گيرند

   ...كارگران كارگاه كوچك
 ار هستندكون نابعد از انقالب بحثي در مورد كاركنان نهادهاي انقالبي مطرح شد كه آيا مشمول ق -

  ...يا خير؟ مثل بسيج

  . ك نيستند. شد و تصريح كرد كه اين كاركنان مشمول ق ماده واحده اي تصويب ٥٩در سال 

ان يا كارگرآحال  مؤسسات وابسته دارند مثل كميته امداد كه صدها كارگاه دارد، اما نهادهاي انقالبي
شد كه  ماده واحده اي تصويب شد و قيد ٦٩؟ در سال . ك نيستند. اين كارگاه ها هم مشمول ق

يحاتي ير تسلغو خدماتي وابسته به نهادهاي انقالبي كه توليدات  ،صنعتي، كاركنان مؤسسات توليدي
  . ك هستند. دارند مشمول ق

  قرار داد كار:

يا جايي ده آشبا وجود اينكه در قانون كار شرايط كارو حتي جزئيات آن بوسيله قوانين امري مشخص 
ل در مسان ادهمانور ار براي قرارداد وجود دارد؟ بايد گفت كه با وجود قانون كار هر چند كه توان

  ارد:اما قرارداد كار هنوز هم از دو جنبه داراي اهميت د، كارگري بسيار كاسته شده است

ي ييم فالنا بگواز نقطه نظر احراز وجود رابطه كارگري و كارفرمايي زيرا بايد قراردادي باشد ت -١
 . دتفاوتي نداراين قرارداد چه شفاهي و چه كتبي باشد . كارگر است و فالني كارفرما

ل ها بر حداق مازاد در مورد امتيازاتقانونگذار معموًال حداقل ها را مشخص مي كند بنابراين قطعاً  -٢
 . مالك اصلي قرارداد كار است، و همچنين شرايط اختصاصي هركار

  قرارداد كار چيست؟

ردادها اع قرايح انوك تعريفي از قرارداد ارائه كرده كه تعريف كاملي نيست و بيشتر به توض. ق ٧م  
  پرداخت اما در تعريف قرارداد كار مي توان گفت:
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 در اين ماده م ناقض تر است مثالً . ق ١٩٠شرايطي كه در اين ماده ذكر شده از شرايط موجود در ماده 
ار قانون ك ه اگرآيد اين است ك اهليت را نمي بينيم يا قصد و رضاي طرفين بنابراين سئوالي كه پيش مي

  عه كرد؟مراج نسبت به مسائل قرارداد كار ساكت باشد مي توان به قانون مدني به عنوان ام القوانين

ك معرض  .بر ق بر اينكه آن احكام و قواعد با اصول حاكم، مي توانيم اما به صورت مشروط يعني مشروط
  . نباشد

 اهليت: -١

  . اهليت كارگر -٢. اهليت كارفرما - ١عد دارد بُ  در مورد قرارداد كار اهليت دو

م راجعه كنيم م. قالف: كارفرما: در قانون حكم خاصي در مورد اهليت كارفرما نداريم بنابراين بايد به 
  يعني كارفرما بايد (عاقل و بالغ و رشيد) باشد (چون عقد مالي است)

  ب: كارگر:

ار قانون ك ذار درمدني مطرح است وجود ندارد بلكه قانونگدر مورد كارگر اهليت بدان مفهوم كه در حقوق 
اقل ك حد. ق ٧٩حداقل سن را مشخص كرده است در حال حاضر به موجب ماده  ،به جاي ذكر اهليت

كار اند قرارداد سال داشته باشد مي تو ١٥سال است بنابراين بر طبق قانون كار همينكه فرد  ١٥سن كار 
  . ر رشيد) باشد اما قطعًا ديوانه نمي تواند باشدمنعقد كند حتي اگر سفيه (غي

ت حال از طرفي مي گوييم مالك سن است اما از طرف ديگر قرارداد كار يك عقد مالي اس سئوال:
شود  ايد منعقدبسال رسيده اما غير رشيد است آيا قرارداد كار به طرفيت خود او  ١٥كارگري كه به سن 

  يا ولي و سرپرست او؟

 .ي داندمورد حكمي ندارد اما قانون امور حسبي تنفيذ ولي يا سرپرست را مشروط مك در اين . ق
ا د به آنهم بايهبنابراين در اين موارد قرارداد به طرفيت ولي يا سرپرست منعقد مي شود و مزد كارگر 

  داده شود (هرچند كه رويه اين است كه مزد را به كارگر مي دهند)

  . لي را الزم مي داندقانون فرانسه امضاي كارگر و و

 :قصد رضا -٢

  ؛قصد و رضا و اينكه قرارداد بايد با اراده آگاهانه و مختار طرفين باشد در مورد

بررسي  ر همدر حقوق مدني صحبت از عيوب رضا (اشتباه و اكراه) داريم كه اين موارد در حقوق كا
  . مي كنيم
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اما در حقوق كار نه تنها عقد را ساقط مي كند بلكه  .اگر عقد را تنفيذ نكرد عقد ساقط مي شود
 . ك) مصداق كار اجباري دارد. ق ١٢دنبال دارد (م  براي كارفرما تبعات كيفري هم به

ي خود ات قانونمتيازافرد را مجبور مي كنيم كه از  :مثالً  .اما اگر اكراه ناظر بر مزاياي كار باشد -٢
 :يم كردسين حالت را مي توان به دو بخش تقدر ا. چشم پوشي كند

نجا اه در اياكر اثر .زاتش چشم پوشي كندالف: گاهي كارگر را تهديد مي كنيم كه از حداقل حقوق و امتيا
فاوت تمدني  (با حقوق. زيرا در اين فرض چشم پوشي اختياري كارگر هم باطل است .بطالن قرارداد است

  دارد)

ذ غير ناف ر آنكه اث ،ب) گاهي كارگر را تهديد مي كني كه از امتيازات مازاد بر حداقل چشم پوشي كند
  . بودن قرارداد است

  بودن موضوع:ن معيّ  -٣

طرح است ميريم گمعين بودن موضوع قرارداد: بيشتر در رابطه با شرح وظايفي كه براي كارگر در نظر مي 
اي در كاره عتاً اما طبي .كه معموالً در مورد كارگران ساده معين كردن شرح وظايف آنها موضوعيت ندارد

  . ن باشدشرح وظيفه بايد معيّ  ؛سازمان يافته كه كارگر زياد است

  مشروعيت جهت معامله: -٤

  . بايد مشروع باشد ،تصريح شد اگر ولي ،در حقوق مدني الزم نيست جهت معامله تصريح شود

ي بر م خصوصي را درنه شرعي بودن و حيطه فعاليت هاي  ،مشروع بودن به مفهوم قانوني بودن است
  .نه نظام عمومي ،گيرد

رد يش داپد مي بندد كه براي مراسم مذهبي كه در مثال: يك فرد مسيحي با يك مسيحي ديگر قراردا
را مي  عواييدچنين آيا دادگاه  ،حال اگر اختالفي بين اين دو رخ دهد ،بسازد الكُلي براي او مشروب

  پذيرد يا خير؟

ز يرد كه مال ارأي صادر كرد كه اگر معامله اي بين دو غير مسلم صورت گ ٢٩ديوان عالي كشور در سال 
دني مقانون  فمخال بل استماع خواهد بود و ايندعواي راجع به آن معامله قا ،ت داشته باشدنظر آنها مالي

ارد اين مو اجازه مي دهيم كه در [شناخته شده در قانون اساسي]، هاي مذهبييعني به اقليت. نيست
  . طبق اعتقاد خود عمل كنند
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فتن وجه ار گراما در حقوق ك ،در حقوق مدني پيش بيني وجه التزام در قرارداد ها رايج و مرسوم است
 .ودشوب مي نوعي كار اجباري محس ،رضايت به كار وا دارندالتزام به اين صورت كه كارگر را بدون 

ل براي او دو سا يكارگر يككه مثًال  .غيره بگيرد ...ه و يافتِ ك يا سَ بنابراين كارفرما نمي تواند از كارگر چِ 
اول  و كارگر دهيم به او مزد نمي ،زيرا كه وجه التزام كارگر اين است كه اگر كارگر كار نكند ،كار كند

  . زد بگيردد كار كند و بعد مُ باي

در  ،يره بدهدغ ...يا خانه مثًال به او زمين يا ،اما به نظر استاد اگر كارفرما امتياز خاصي را به كارگر بدهد
ه تو انه اي بخت زدَمثالً بگويد عالوه بر مُ. اين صورت گرفتن وجه التزام براي انجام تعهدش مانعي ندارد

ز او مي تواند ا ،سال براي من كاركني و براي اينكه كارگر به تعهدات عمل كند ٢به شرط اينكه  ،مي دهم
  . وده مي شمعموًال قرارداد كار و قرارداد متضمن وجه التزام جداگانه نوشت. وجه التزامي بگيرد

ه برا  "تكليف" واژة و براي كارفرما "تعهد" واژةتعهدات طرفين: استاد معتقد است براي كارگر بيشتر بايد 
  . كار برد

  الف: تعهدات كارگر:

  التزام به انجام كار:-١

  الف: اجراي كار بايد شخصي باشد

  تعارف در انجام كارمب: رعايت دقت الزم 

  اطاعت از دستورات كارفرما-٢

  رعايت امانت و حفظ اسرار و اموال كارفرما- ٣

  رعايت مقررات و ضوابط مربوط به كار و انظباط كار - ٤

 قرارداد رعايت شروط عقد -٥

 

 التزام به انجام كار: -١

  :اين تعهد كارگر چند قيد دارد

  اجراي كار بايد شخصي باشد: :الف

بنابراين كارگر نمي تواند تعهدات خود را بوسيله  .انجام دهد "شخصاً "يعني كارگر تعهدات خودش را 
  . فرد ديگري انجام دهد
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  اساساً چه شرايطي را مي توان در قرارداد كار گنجاند؟

ما يا كارفرال آح، شرط عدم ازدواج كارگر است ،يكي از شرايطي كه گاهًا در قرارداد كار گذاشته مي شود
ه كزيرا ، رفت خيدر مدت خاصي ازدواج نكند؟ در اين مورد بايد گ مي تواند كارگر خود را متعهد كند كه

  . بنابراين اعتبار نخواهد داشت ،چنين شرطي با روح نظام حقوقي ما مطابقت ندارد

تي يش من رفپكه از مثًال كارفرما به كارگر بگويد كه بعد از اين .شرط عدم رقابت است ؛هاي ديگراز شرط
  .يحق نداري شغل مشابه شغل من داشته باشي و اينكه حق نداري در كارگاه رقيب من كار كن

  .ستاطل اباين شرط مسلمًا  ،در مورد اين شرط گفته اند كه اگر حق اشتغال كارگر را سلب كند -١

ط ه اين شرك، كني حق نداري شغل مشابه من اختيار ،از اينكه از اينجا رفتيمثًال اگر به او بگويد بعد 
  . باطل است

 ،ي شودحدوديت هايي ممبلكه موجب ايجاد  ،موجب سلب حق نمي شود ،اما گاهي شرط عدم رقابت -٢
  .كه اعمال حق اشتغال را سخت و مشكل مي كند

ينجا اينكه از ااز  بعد ،رما با كارگر خود شرط كندمثًال: در شيراز دو كارگاه قنادي بيشتر نباشد و كارف
 ن به شهرر كردكار كني و اين كارگر مجبور باشد براي كا  منحق نداري در كارگاه قنادي رقيبِ  ،رفتي

  . در اينجا اين شرط باطل است، ديگري برود

رگر به سي كاسترولي د ،اما گاهي در قرارداد محدوديت زماني يا مكاني براي كارگر ايجاد مي شود -٣
  .كه اين شرط ايرادي ندارد و صحيح است ،شغل را مختل نمي سازد

كه كارفرما گفته  كارگاه قنادي باشد كه كارگر به آن كارگاهي ١٠٠٠مثالً در همان مثال باال در شيراز 
  .استحيح رد و صاين شرط ايرادي ندا. ولي مي تواند در جاي ديگري مشغول به كار شود ،نمي تواند برود

  ب: تعهدات كارفرما: 

ف فت تكاليگاهيم در مورد تعهدات كارفرما فعالً بحث نمي كنيم زيرا كه در بحث شرايط كار كه بعداً خو
  . ما مطرح مي شودركارف

  تعليق قرارداد كار: 

ه ر حالي كد. است بلكه تحقق عقد منوط به وقوع امري در خارج ،عقد اساسًا محقق نشده، قلَّ عَ در عقد مُ
   .مي دهد اي رخ اما در حين اجراي قرارداد واقعه ،ز واقع شدهجَّنَ عقد به طور مُ ، در تعليق قرارداد

  . اريمليق ندمثًال در عقد بيع تع. تعليق قرارداد اصوًال در عقد مستمر معني مي يابد نه عقد آني
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  سؤال: وضعيت مزد كارگر در مدت تعليق قرارداد به چه صورت است؟ 

  . چون مزد در برابر كار است .مزد مي گيرد ،قاعده كلي: كارگر اگر كار كند

يل سه ين دلبه هم ،تفكيك شويم و نمي توانيم طبق قاعده كلي عمل كنيمبه نظر استاد بايد قائل به 
  حالت را مي توان تصور كرد: 

 ،شود يعني مي گوييم چون كاري انجام نمي ؛: در اين فرض طبق قاعده كلي عمل مي كنيم١حالت 
  . مزدي هم پرداخت نمي شود

علق ته او مزدي ب ،نظام وظيفه مي رودمثًال: كارگري كه به مرخصي بدون حقوق مي رود يا به خدمت 
  . نمي گيرد

ك . ق ٢٩ه كه ماد ،: در اين حالت به كارگر مزد تعلق مي گيرد و كارفرما هم بايد بپردازد٢حالت 
  . در اين حالت خود كارفرما مسبب تعليق قرارداد است، چهارچوب كلي آن را معين كرده

را  خودرگاهِ كادًا يا مثالً كارفرمايي عم، ازين بهداشتيمثًال تعطيل شدن كارگاه به دليل عدم رعايت مو
  . ي شودالت محمصداق اين  ،حراز شدكه اگر چنين چيزي اِ  ،كند ة مالياستفادسوءآتش بزند تا از بيمه 

اما كارفرما آن را  ،: در اين حالت مزد يا وجوهي تحت عناوين ديگر به كارگر پرداخت مي شود٣حالت 
) در زماني كه كارگر بيمار يا ٣تأمين اجتماعيسازمان ديگري مثل (حمايتيِ هادهاي بلكه ن ،نمي پردازد

 ير ساختار اقتصادي يا حتي به علتمثالً به علت تغي ،يا زماني كه كارگاه تعطيل مي شود، باردار مي شود
  . مي پردازدكارگر را بيمه بيكاري  ،تأمين اجتماعي ، سازماندر صورتي كه كارگر بيمه است ،فورس ماژور

وقيف ت، اخراج اشي ازحالت بالتكليفي ن ؛عبارتند از اما برخي موارد ديگر را بايد جداگانه بررسي كنيم كه
  . عتصابكارگر و اِ 

  اخراج:

ارگر كخراج ايعني اگر . مشخص مي شود ،وضعيت مزد كارگر بعد از اينكه به قضيه اخراج او رسيدگي شد
در اين  او را كارفرما بايد مزد ،به بازگشت او به سركارش صادر شدغيرقانوني تشخيص داده شد و حكم 

ق عيقش تعليام تامزدي به كارگر بخاطر  ،اما اگر اخراج او را موجه تشخيص دادند .ايام تعليق او بدهد
به حكم  ج بستگياو در اثر اخرا بنابراين پرداخت يا عدم پرداخت مزد كارگر در ايام تعليق. نمي گيرد
  . خيص و حل اختالف اداره كار داردهيأت تش

  

                                         
٣ http://www.tamin.ir/ 
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  : ٤اعتصاب

ود راحتي وجص ،يردر قانون كار در اين مورد كه آيا در ايام اعتصاب به كارگر مزدي تعلق مي گيرد يا خ
مي واعد عموقكتاب  كاتوزيان در دكتر ناصر آقاياستاد گرانقدر جناب اما مي توان از استداللي كه  .ندارد

  قراردادهاي خود ذكر كرده اند استفاده كنيم و بگوييم: 

  . اگر اعتصاب سراسري باشد مزد كارگر در اين مدت اعتصاب بر طبق قانون پرداخت نمي شود

واقع  در .خير ده يابايد ديد كه آيا كارفرما به تعهدات خود عمل كر ،اما اگر اعتصاب مخصوص كارگاه باشد
  بايد ديد آيا كارفرما در اين اعتصاب مقصر است يا خير؟ 

د ست كه خوني امثل زما ؛اگر كارفرما به تعهدات خود عمل نكرده باشد و كارگران اعتصاب كرده باشند-١
  .گر را در اين مدت اعتصاب بپردازديعني بايد مزد كار ،كارفرما موجب تعليق شده است

اتي بيش متيازاعهدات خود عمل كرده است و اعتصاب به اين دليل باشد كه كارگران اگر كارفرما به ت-٢
خواهد ا تعلق نه آنهبمزد ايام اعتصاب  ،از اينكه قانون و قرارداد براي آنها معين كرده است طلب مي كنند

  . گرفت

حقوقي  يدگاهد نمي توان اعتصاب را صرفاً از اما ،اين يك راه حل حقوقي براي حل مسئله اعتصاب است
ًا يل صرفبه همين دل، است بيشتر سياسي)و ديد و در واقع بايد گفت كه اعتصاب يك پديده حقوقي (

گر ا، ي شودمام متبلكه بايد ببينيم كه در نهايت به نفع كدام دسته  .حقوق نتيجه آن را تعيين نمي كند
اقع د و در ووب شدناما اگر كارگران سرك .مزد ايام اعتصاب را هم مي گيرند ،به نفع كارگران خاتمه يافت

 ري انجامكا ب،در زمان اعتصا زيرا كه ،كارگران مزدي دريافت نخواهند كرد ،به نفع كارفرما تمام شد
  . نداده اند

  

  

  
                                         

در اعتصاب اقدام  تقاضا است. كي ليتحم اي تيشكا انياز كاركنان به منظور ب يتوقف موقت كار توسط گروه يبه معن )action-strike: يسي(به انگلاعتصاب  -  ٤
 كياران كنان و كارگزهمه كار ايكارگران  دنياز كار كش دست شوند. ياجتماع زهيوارد ست رانيممكن است كارگران و مد تيو در نها رد؛يگيانجام م انيكارفرما هيعل

 شيفزاا يعموالً برامب كارگران دولت. اعتصا اياز كارفرما  شتريب يشغل ازاتيامت اي شتريدستمزد ب ايحقوق  افتيدر يبرا يو خدمات يدستگاه ادار اي يواحد اقتصاد
 .ستكار ا يهاكاستن از ساعت ايدستمزد، بهتر شدن وضع كار، 

 نيزد و ا ييسازمانها ليه تشكدست ب انيدفاع از حقوق خود در برابر كارفرما يانقالب بود، برا نيا ةكارگر، كه زاد ةشد و طبق دايپ يتانقالب صنع ياز پ اعتصاب
 يرويكمك ن به يو حت لياواع وسبا ان انيرفرماها و كاكارگران استفاده كردند. در آغاز دولت يهابه خواست دنيرس يكارآمد برا يالهيها از اعتصاب همچون وسسازمان
رفته صورت كارگران، اعتصاب رفته به بعد، بر اثر مبارزات ١٩قرن  ةمياما از ن دند،يكشيو برپا كنندگان اعتصاب را به خون م شكستنديها را در هم ماعتصاب يانتظام

از  ياسيس يهاازمانساحزاب  تمسيقرن ب ليو از اوا افتيراه  زيآزاد) نو كاركنان مشاغل  ان،يجو( كارمندان، دانش ياجتماع يهاگروه گريد انيو به م افتي يقانون
ن واژگون كرد يكارآمد برا ياها را همچون حربهاعتصاب نيا سميو آنارش سميكاليسند روانياستفاده كردند و پ ياسيس يهابه هدف دنيرس يبرا ياعتصاب همگان

 اي ياسيس يهافبه هد دنيرس يكشور، برا اي ه،يشهر، ناح كيگوناگون صنعت و ارتباطات  يهااكثر كارگران رشته ايتمام  يهمگان ابكردند. در اعتص غيدولت تبل
 اريبس يه كارهاك يبه جز كسان كشند،يكشور از كار دست م كيدارند، گاه اكثر مردم  ياسيس ةكه جنب يهمگان يها. در اعتصابكشنديخود، دست از كار م ياحرفه
  برق و بهداشت را بر عهده دارند. مانند خدمات آب و ،ينظر اجتماعاز  يضرور
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اما اگر  ،طبيعت آن مستمر و دائمي است ،باشد (مثل اساتيد دانشگاه) و به يك نفر به انجام آن نياز باشد
  . كار موقت است ،مدت هم مشخص نشده ،طبيعت مستمر ندارد

 ين نبودن كار)به اعتبار موضوع: (معين بودن يا مع . ٢

اگر  ،دي باشكه ممكن است پروژه ا ،كاري است كه كارگر انجام مي دهد ،موضوع در اينجا كارگر نيست
ار كر را به كارگ اما در مواردي كه ،كارگري را استخدام كند با خاتمه پروژه كار تمام شده و معين است

  . در اينجا كار نامعين است، مي گيريم براي هر نوع كار

 تبار نحوه تنظيمبه اع . ٣

  . شدبا "يكتب"بايد حتمًا  است، اما قراردادهايي بيش از يك ماه ،كه به صورت شفاهي و كتبي است

 روز مزدي باشد يا كار مزدي ؛به اعتبار تعيين مزد . ٤

ي طرفين هر آن آزمايش ...قانون كار ١١ماده  .ييعني كار قطعي است يا آزمايش ؛به اعتبار قطعيت . ٥
و اركرد به ام كافقط مزد اي ؛به هم بزنند با اين توضيح كه اگر كارگر به هم زدمي توانند آن را 

ده را شخص شمبايد مزد مدت زماني كه در قرارداد  ؛اما اگر كارفرما به هم زد ؛تعلق مي گيرد
ارداد ما در قرا ؛دارددر قرارداد موقت با اتمام كار كارفرما الزامي به نگه داشتن كارگر ن. بپردازد

 . مي كارگر از اهميت بيشتري برخوردار استدائ

ايي حق فسخ ك هيچ يك از طرفين به تنه. ق ٢٥طبق ماده  .شبيه قرارداد موقت است ؛قرارداد نامعين
  . قرارداد را ندارد

  

  خاتمه قرارداد كار: يك قرارداد به سه صورت خاتمه مي يابد: 

  انقضاء مدت-١

  انجام موضوع-٢

  انحالل-٣

دتش ميعني هنوز  ،غيرطبيعي است ٣يعني مدتش تمام شده و گزينه  ،طبيعي است ٢و  ١كه گزينه 
  تمام نشده و منتفي شده
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  . طرفين مي توانند آن را از خود ساقط كنند ،فسخ قرارداد چون يك حق است

  . در فسخ قرارداد هم اراده كارفرما است و هم اراده كارگر

دت مكه ظرف  اشتنددانحالل قرارداد با اراده كارگر: در قانون كار قديم هر كدام از طرفين اين حق را -١
عنوان  ر را تحته كارگاما در قانون جديد قانونگذار انحالل قرارداد با اراد. روز قرارداد را فسخ كنند ١٥

  . استعفاء مطرح كرده است

ز ماه بعد ا موظف است يك ،كارگر وقتي استعفاء خود را اعالم مي كند :مي گويد ك. ق ٢١تبصره ماده 
  . اعالم كند اف خود راروز بعد از اعالم استعفاء مي تواند انصر ١٥آن به كار خود ادامه دهد و تا 

ر هيچ سط كارگ: اگر دقت كنيم در اين قانون براي استعفاي كارگر يا در واقع فسخ قرارداد تو١نكته 
ر اين ديرا ز ،ت كارفرما نمي باشد كه مي توان گفت عيب قانون استقيدي وجود ندارد و منوط به رضاي

ن قانو ،يريا خ ا شود قابل جبران خواهد بودمورد كه اگر در اثر استعفاي كارگر خسارتي متوجه كارفرم
  . ساكت است

 ،رفرما اعالم نكندروز آمادگي خود را به كا ٣٠: در تعليق قرارداد گفتيم كه اگر كارگر ظرف مدت ٢نكته 
  )٢٠(تبصره ماده . مستعفي شناخته خواهد شد

د داشت نفسخ نخواه گفته كه در قراردادهاي موقت انجام كار و معين طرفين حق ٢٥: ماده ٣نكته 
وافقت م ارفرماكه كمگر اين ،بنابراين مي توان گفت در اين نوع قراردادها كارگر حق استعفاء نخواهد داشت

  . كند كه مي شود اقاله

ارفرما براي ك : در بحث كارآموزي هم گفتيم كه فرد كارآموز مكلف است دو برابر مدت كارآموزي٤نكته 
  . كارگر حق فسخ (استعفاء) نخواهد داشتكار كند كه در اين مدت هم 

آخرين حقوق  ماه ١: كارگري كه استعفاء مي دهد در هر حال به او حق سنوات به ازاء هر سال ٥نكته 
  . )٢٠پرداخت خواهد شد (تبصره ماده 

ه حقوقي ب شد و در پايان بايد گفت كه اگر كارگر بدون استعفاء كار را رها كند ترك كار محسوب خواهد
ت بايد گف سته كه(در حقوق مدني ما يكي از موارد سقوط تعهدات را وقاي به عهد دان. تعلق نمي گيرد او

ندارد  وجود ديگر عهدي ،هد وفا مي شودعوفاي به عهد از موجبات سقوط تعهد نيست زيرا زماني كه به 
  . كه ساقط شود در واقع بايد گفت اين انجام موضوع است)

  رگر (استعفاء)فسخ يا اعالم اراده كا

  فسخ يا اعالم اراده كارفرما (اخراج)
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ر طبق رأي بكارگري كه «را دور مي زند)  ٢٧ك (اين تبصره ماده . ق ١٥٨ب: اخراج بر طبق تبصره م 
ييد أهر اخراجي كه هيأت تشخيص و حل اختالف ت. »هيأت تشخيص اخراج مي شود حق اعتراض دارد

 خراج كندو را ايعني ممكن است كه كارگر قصور هم نكرده باشد اما كارفرما ا، كند موجه و قانوني است
 كارم كم ارم واين مسئله بيشتر مربوط به زماني است كه كارفرما مي گويد من به اين كارگر نيازي ند

ه را مسئل البته اين. دكه اگر هيأت تشخيص و حل اختالف تأييد كنند كارگر اخراج مي شو ،شده است
 انونيقنبايد به شكل موسع تفسير كرد كه هر اخراجي كه هيأت تشخيص و حل اختالف تأييد كنند 

  . است بلكه بايد قانوني وجود داشته باشد

  ك. ق ٢٠م . ك. ق ١٥٨تبصره م . ك. ق ٢٧: م اخراج

  . ك. ق ٢٠اخراج به استناد ماده -١ج: 

ه اعالم كري را كه وقتي دوران تعليق به پايان رسيد كارفرما بايد كارگاين ماده راجع به تعليق است 
كه با  ثبات كنداند اآمادگي مي كند بپذيرد اگر كارفرما او را نپذيرفت و كارگر شكايت كند و كارفرما بتو

به قوق كارگر را حروز آخرين  ٤٥دليل موجه او را نپذيرفته است بايد به ازاء هر سال سابقه كار معادل 
  . عنوان حقوق سنوات به او بپرداد

  ك). ق ١٦٥اخراج غيرموجه (م -٢

گر و اگر اخراج كارگر موجه و قانوني تشخيص داده نشود هيأت حل اختالف حكم به بازگشت كار
  . پرداخت حقوق ايام اخراج او را مي دهد

 ه در غيرند ككايد عمل زماني كه حكم به نفع كارگر است به كارفرما ابالغ مي شود و او ب -رويه عملي
ه به مراجع و حتي خود كارگر مي تواند با. اين صورت در قانون كار براي او مجازات معين شده است

. دبپردازن گر رااجراي احكام دادگستري درخواست اجراي حكم كند تا از محل اموال كارفرما مطالبات كار
ين رويه اود و ان مزد به كارگر پرداخت مي شاه از اموال كارفرما برداشته مي شود و به عنوگيعني هر

  . همچنان ادامه مي يابد تا زماني كه كارفرما يا كارگر كوتاه بيايند

  انحالل خارج از اراده-٣

زيرا  ،ار مي شودك فوت كارگر باعث انحالل قرارداد ك. ق ٢١م  –كارگر يا كارفرما  وتِ الف: به علت فُ
 ت و قائمالي اسمزيرا تعهدات او  ،ري ندارداثاما فوت كارفرما چنين  ،تعهدات كارگر قائم به شخص است

اگر كارگر  .دهد كارفرما نماينده و قائم مقام او اين كار را انجام مي وتِبه شخص نيست و در صورت فُ
  . سنوات بدهد ماه آخرين حقوق حق ١فوت كند كارفرما بايد به ورثه او به ازاء هر سال سابقه معادل 

  كارافتادگي كارگري: ازب: 
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مالك براي اينكه . همسر او منحل مي شود دادگاه داشته باشد اگر دادگاه حكم منع او را داد قرارداد
(بستگي به حيثيت و . اشتغال زن منافي مصالح يا حيثيات خانوادگي نباشد شخصي است نه نوعي

  شخصيت خانوادگي فرد دارد)

  شرايط كار: 

نيم كت مي شرايط كار يك نوع تكليف كارفرما هم هست يعني آنچه ك از آن به عنوان شرايط كار صحب
اشتي سائل بهدم، مرخصي، مزد، مثل مدت كار ؛است كه كارفرما بايد در مورد كارگر رعايت كندتكاليفي 
  . و ايمني

  مدت كار- ١

 اعات كارافته سمعموالً در كشورهاي توسعه ي. يكي از خواسته هاي اوليه كارگران كاهش ساعات كار است
م  ١تبصره ساعت است ( ٤٠ار هم ساعت در هفته مي باشد چون مقاوله نامه سازمان بين المللي ك ٤٠
  . ساعت است ٤٤ساعت در هفته اعالم شد در حالي كه االن  ٤٨) قبًال در ايران ٥١

  : ساعات كار به چه اوقاتي گفته مي شود؟ ؤالس

م كار ه منظور انجاك: زماني كه كارگر وارد كارگاه مي شود و نيرو وقت خود را ب. ق ٥١با توجه به ماده 
ات و جزء ساعا وردنبنابراين زمان اياب و ذهاب كارگر و يا زمان غذا خ. رما قرار مي دهددر اختيار كارف

  . اركساعت  اگر در راه تصادف كند از باب حادثه ناشي از كار است نه جزء. كار او محسوب نمي شود

محسوب ر عبادات جزء ساعات كا، ك: در ماه رمضان اوقات خوردن افطار سحري. ق ١٥٠بر طبق ماده 
  . مي شود

 ٣٦در روز و  ساعت ٦آور و زيرزميني ساعات كار نبايد از ك در كارهاي سخت و زيان. ق ٥٢بر طبق م 
  . ساعت در هفته تجاوز كند

ا باعات كار را : در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تاند يا توافق كارگران س٥١ماده  ٢و بر طبق تبصره 
  . م كندعرف) تنظي، توجه به فصول سال (كار

  انواع كار با توجه به نحوه زمان بندي: 

  كار متناوب:-١

ك) . ق ٥٤ساعت مستمر نيست) م  ٨كاري است كه طبق قانون در ساعات متوالي انجام نمي شود (
  . كار نانوايي هاست، نمونه كار متناوب
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  موافقت كارگر- ١

  . اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي %٤٠پرداخت -٢

 ١٣انسه قوقي سقف معيني را مشخص مي كنند مثًال در فردر مورد اضافه كاري در همه نظام هاي ح
با توافق  ساعت مگر ٢٤ساعت در روز كه مي شود هفته اي  ٤ساعت در هفته است قانونگذار ما گفته 

  . ) اين يعني سقف معيني ندارد٥٩طرفين (تبصره ماده 

  . توافق طرفينساعت در روز مگر با  ٨ك) حداكثر آن . ق ٦٠اضافه كاري فوق العاده (م  -ب

اري مي كضافه ااين نوع اضافه كاري با دستور كارفرماست تحصيلي كه در واقع كارگر خود را وادار به 
  . را هم بايد پرداخت كند ٥٩موضوع بند ب م  %٤٠كند كه البته آن 

 زارش دهد وگساعت موضوع را به اداره كار  ٤٨آمده كه كارفرما مكلف است ظرف  ٦٠ماده  ١در تبصره 
ت نكرد ار موافقداره كاما نكته جالب اين است كه اگر ا. از آنجا مجوز بگيرد كه اين اضافه كاري الزم بوده

  )٦٠م  ٢كارفرما بايد غرامت بدهد (تبصره 

راز بايد اح بدهد؟ آيا كارفرما طبق اين تبصره بايد خسارات خارج از كاركاه وارد بر كارگر را همسؤال: 
ر ده كه اگارد شحضور كارگر در كارگاه آن هم به دستور كارفرما چنين زياني و كنيم كه صرفاً به دليل

  . احراز شد زيان قابل مطالبه خواهد بود

  تعطيالت هفتگي: - ١

ب شد تصوي يكي از سنت هاي مثبت مذاهب تعطيالت هفتگي است و يكي از اولين مقاوله نامه هايي كه
  . ساعت تعطيلي داشته باشد ٢٤روزه  ٧كارگر را محق دانست كه در يك دوره 

بيل رد اين قين مونكته: برخي از مشاغل هستند كه بايد به طور مستمر تعدادي كارگر در آنجا باشند در ا
  مي گويد:  ٦٢ماده  ١كارگران تبصره 

  . ستااضافه بر مزد را در نظر گرفته  %٤٠قانونگذار براي كارگراني كه جمعه سركار بيايند 

چون فوق ، ؟ خيراضافه به او تلق مي گيرد %٤٠نوبتي: شيفتش به جمعه بخودر آيا اين  سؤال: اگر كارگر
د چون به اين ترتيب تعطيلي هفتگي ندار، العاده شيفتي مي گيرد و روز مشخصي هم تعطيل نيست

  . روزهاي كارشان گردشي است

است  اين تفاوت رفع شده تعطيالت رسمي كارگران قبل از انقالب با بقيه فرق داشت كه در قانون جديد
ك روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد و عالوه بر آن . ق ٦٢و بر طبق ماده 

  . روز كارگر هم به عنوان تعطيالت رسمي كارگران در نظر گرفته شده است
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   سال) ٤سال است و براي تحصيل تا دو سال ديگر قابل تمديد است (مجموعًا  ٢حداكثر آن 

صي كم خامرخصي استعالجي: در قانون كار در مورد ميزان و نحوه استفاده از اين نوع مرخصي ح- ٣
دت مرخصي ك) م. ق ٧٤. جعه كنيم (منداريم يعني در اين زمينه بايد به قانون تأمين اجتماعي مرا

  . دشواهد استعالجي با تأييد سازمان تأمين اجتماعي و سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خ

  شرايط كار زنان و كودكان: -٣

  شرايط كار زنان: 

ر قوقي قراي و حقطعًا با تمام پيشرفتي كه در جوامع صورت گرفته زن ها و مردان در موقعيت برابر عمل
ورت تيتروار ه صبه شرايط كار زنان اختصاص يافته است كه ب ٧٨تا  ٧٥ندارند در قانون كار از مواد 

  عبارتند از: 

 ممنوع شدن ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به زنان . ١

 كيلو ٢٠حمل بار بيش از حد مجاز با دست  . ٢

 حمايت ازك نسخ شده است و مرخصي بارداري طبق قانون . ق ٧٦مرخصي بارداري (ماده  . ٣
 . ماه افزايش يافته است) ٦ماه مي باشد االن هم  ٤مادران شيرده 

ه مادر نيم ساعت ب، ساعت ٣حق شير دادن: كارفرما مكلف است تا دو سالگي كودك پس از هر  . ٤
 . اجازه شير دادن بدهد و جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود

 . بداهش ياكاينكه حق السعي (حقوق) او ارجاع كارهاي سبك تر به زن در هنگام بارداري بدون  . ٥

  ):٨٤تا  ٧٩شرايط كار نوجوانان (كودكان) (مواد 

ينكه ليل ادر حقوق غرب و قوانين قبلي ما اين بحث تحت عنوان شرايط كودكان مطرح شده است اما د
ست ر اه صغيدر اينجا گفته شده شرايط كار نوجوانان اين است كه كودك از نظر قانون ما كسي است ك

ارگر كودك سال مي باشد بنابراين ما ك ١٥سال) و در حقوق كار ما هم حداقل سن كار  ١٥و  ٩(زير 
  . نداريم

قسمت  ه اينكبه نظر استاد چنين نيست و درست تر اين است كه بگوييم شرايط كار كودكان و معتقدند 
  م زيرا: كودك مي گوييسال  ١٨امروزه از نظر حقوق كار ايران به افراد زير  سن نسخ شده است و

سال) است اما بر طبق كنوانسيون حقوق كودك كه  ١٥و  ٩در قانون مدني مي گويد مالك بلوغ شرعي (
سال كودك مي گوييم اما چون ايران اين كنوانسيون را مشروط  ١٨ايران هم به آن پيوسته به افراد زير 

سال مالك مي  ١٥و  ٩ست و همان سال مالك ني ١٨پذيرفته (به شرطي كه خالف شرع نباشد) اين 
اما مقاوله نامه اي به نام محو بدترين اشكال كار كودك وجود دارد كه ايران هم به آن پيوسته و در . باشد
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 ٩٥اده مد كه مهمترين بحث در اين رابطه مربوط به زماني است كه حادثه اي در حين انجام كار رخ ده
قوقي و حكارگاه مسئوليت  دارد كه: اگر حادثه اي رخ داد شخص كارفرما يا مسئول ك مقرر مي. ق

  . كيفري دارند

ا ثالث رگر يسا نيست به همين خاطر بايد اين مسائل را تفكيك كنيم (آسيب ديده كااما اين ماده رَ
  اي در حين انجام كاربه حالتي كه حادثه. است)

  . يا براي شخص ثالثي به واسطه فعل كارگر -٢براي كارگر رخ داده و -١

رگاه گذاشته اصل را بر مسئول بودن كارفرما يا مسئول كا ٩٥كارگر است ماده  حالت اول: آسيب ديده
ا كارگر اين محقق شود يعني كارفرما به وظايف قانوني خود عمل كند ام ٩٥ماده  ٢مگر اينكه تبصره 

  . مسائل را رعايت نكند

 ٢بصره تكه  ر نيستاستنباط اين است كه اين ماده فرض را بر تقصير كارفرما گذاشته و در صورتي مقص
اين . نيست وظيفه را انجام داده خود كارگر عمل نكرده كارفرما مسئول ٤اثبات كند كه . محقق شود

ون در چتابع نظريه تقصير نيست  ريه خطر منطبق نيست و همچنين به طور كامل همظاستنباط با ن
بايد  ا است كهارفرمندارد و اين ك نظريه تقصير ابتدا بايد تقصير اثبات شود اما اينجا احتياج به اثبات

ناخته مي را رعايت كرده يعني همين كه محيط پرخطري را ايجاد كرده مسئول ش ٢اثبات كند تبصره 
  . شود

ر اينجا د. ودشحالت دوم: حادثه اي كه در حين انجام كار به واسطه فعل كارگر به شخص ثالث وارد مي 
مورد  را زياد نمي توان به اين موضوع ربط داد در ٩٥مسئوليت مدني و كيفري مطرح است ماده 

ما مسئول قانون مسئوليت مدني حاكم است يعني كارفر ١٢مسئوليت مدني استاد معتقد است كه ماده 
ال حي در هر د يعنمي باشد اما اگر كارفرما مدعي است كه كارگر مقصر بوده بعد مي تواند به او رجوع كن

ل رگر مسئوست كااسخگو باشد نه كارگر در مسئوليت كيفري استاد معتقد ادر مقابل ثالث كارفرما بايد پ
ل ه اصومي باشد چون اصل بر خشصي بودن مجازات است و فعل كيفري توسط كارگر انجام شده (البت

ب) و ا (سبيعني كارفرم، كلي هم بايد در نظر گرفته شود مثًال بحث سبب و مباشر و اقوي بودن سبب
مورد  ارد شودوهمچنين هر زباني كه به ثالث ، در اين حالت كارفرما مسئول مي شودكارگر (مباشر) كه 

  . بحث ما نيست بلكه زياني كه مستند به فعل كارگر يا كارفرما باشد

  مزد:- ٥

مزد را برخي حقوقدانان كليد حقوق كار مي دانند زيرا كه هيچ مقوله اي در مورد مسائل كارگري به 
ت نمي باشد و از طرفي تعيين مفهوم مزد از ابعاد مختلف مؤثر مي باشد مثًال قبالً اندازه مزد داراي اهمي
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 مك عائلهك، حقوق اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا ك: كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر به. ق ٣٤م 
ا اينها ر ه و نظايرپاداش افزايش سود ساالن، اياب و ذهاب مزاياي نقدي، خواربار، هزينه هاي مسكن، مندي

  . حق السعي مي نامند

هند در رگر مي دكه در مقابل انجام كار به كا يعني هر وجهي ..........ك مزد: عبارت است از. ق ٣٥م 
اريم كه ري ندمقابل انجام كار يعني هر كسي كه در كارگاه كار مي كند چنين وجهي به او مي دهند كا

  . درصد مزد فوق العاده مي گيرد ١٥چه كاري مي كند مثًال هر كسي شيفتي كار مي كند 

ي شغل يعن و شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبعك: مزد ثابت: عبارت است از مجموع مزد . ق ٣٦م 
ون كار چويند مثالً مي گ. پرداخت هايي كه به تبع و اعتبار شغل صورت مي گيرد به عالوه مزد آن شغل

افت نمي ا دريشما اين است امتيازي به شما داده مي شود كه اگر كار شما عوض شد ديگر اين امتياز ر
  . ري امتيازات استكنيد مثًال سختي كار داراي يكس

  سؤال: حال مزد مورد نظر قانونگذار كدام است؟ 

ر از ود صرفنظشنوع پرداختي به كارگر مي  وسيع ترين مفهوم مزد را بيان مي كند كه شامل هر ٣٤ماده 
  عنوان آن

مايت حبناي بنابراين مزد موردنظر قانونگذار حق السعي نمي باشد زيرا كه حق السعي در سه مورد م
  نگذار است: قانو

يرقانوني تشخيص ك) مثالً اگر كارگري اخراج شود و اخراج او غ. ق ١٦٥در مورد اخراج غيرقانوني (م -١
ه او زمانده بار باكداده شود كارفرما مكلف است او را به كار باز گرداند و حق السعي آن مدتي را كه از 

ود م داده شاو ه رگران پاداشي داده اند بهبدهد يعني عالوه بر مزدش اگر مثًال در ان مدت به باقي كا
  . (يعني مجموع دريافتي مدنظر است)

ي تر مو كار سبكك) يعني زماني كه به كارگر باردار به خاطر بارداري ا. ق ٧٧در دوران بارداري (م -٢
  . دهند حق السعي او را نبايد كاهش دهند

رت بايد كار نجام كار بيمار شد در اين صوك) كه اگر كارگري بخاطر ا. ق ٩٢بيماري هاي شغلي (م -٣
  . سبك تري به او بدهند ولي حق السعي او را كم نكنند

  . هم مزد ثابت است يعني داراي قيد مي باشد ٣٦مزد موضوع ماده 

  . ف شدهمي باشد كه بدون هيچ قيدي تعري ٣٥بنابراين مزد موردنظر قانونگذار مزد موضوع ماده 

  چگونگي تعيين مزد: 
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ين ود تعي: هر سال حداقل مزد بايد براساس درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي اعالم مي ش١بند 
  (تغييرات به ارائه بانك بستگي دارد). گردد

 ا موردرمحول شده : حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار ٢بند 
  . بايد به اندازه اي باشد كه زندگي يك خانواده را تأمين نمايد. توجه قرار دهد

زدي را ميريم و گندارد را در نظر مي  ...هوشي و، يعني كاري را كه نياز به هيچ ويژگي مثل توان جسمي
  . گيريم كه به كارگري كه چنين كاري را انجام مي دهد به عنوان مزد حداقل در نظر مي

د اين اشته باشديپلم دبنابراين اگر براي انجام كار شرطي گذاشتيم كه مثًال براي اين كار الزم است كارگر 
ن طبق ر ايرامبناي تعيين حداقل مزد د. يك ويژگي است كه چنين كارگري بايد از حداقل بيشتر بگيرد

ه آن كاين است  ر قانون ما وجود داردمي باشد كه اشكالي كه در تعيين حداقل دستمزد د ٤١ماده  ٢بند 
  . حداقلي كه بتواند زندگي خانواده را تأمين كند چقدر است

عت زء سامزد بايد در زمان ساعت كار پرداخت شود اگر براي دريافت مزد خواست خارج شود بايد ج
طريق  با تراضي مي تواند به صورت چك باشد از. كاريش محسوب شود مزد بايد نقدي پرداخت شود

 ن را نقدد مزد مكارگر مي تواند تقاضا كن. بايد رفت و برگشتش او به بانك جزء ساعات كار باشد، بانك
  . بدهيد

ايي هرداخت پ، مزدي را تعريف كرده كه قيد دارد؛ يعني مزد ثابت اين ماده مي گويد مزد ثابت ٣٦م 
  . است كه به كارگر به اعتبار شغلش داده مي شود

  . ك است كه بدون هيچ قيدي تعريف شده. ق ٣٥قانون كار مزد م مزد موردنظر 

  چگونگي تعيين مزد: 

 ارگر وتأمين معاش ك. در عصر حاضر مهمترين مبناي تعيين مزد كه در جهت حمايت از كارگر است
ند مي كل مي ايجاد مشك خانواده اش مي باشد اما اين عبارت خيلي كلي است و در مرحله اجرا براي ما

در ، ستد نفر احال اينكه خانواده چن. تأمين معاش كارگر و خانواده اش است، م مبناي تعيين مزدگويي
  . جامعه و شهر و روستايي فرق مي كند

د تأمين ش بايا مطلب ديگر كه بايد گفت اين است كه با تعيين مزد چه نيازي از زندگي فرد و خانواده
ال آيا ح. پوشاك و مسكن مي شود، طقي شامل خوراكحداقل مي توان گفت كه نياز معقول و من. شود

ست در اعقول م هزينه مربوط به لوازم آرايش يا سرويس يا شير خشك و نظاير آن جزء نيازهاي منطقي و
ن نياز ي تعييبه همين خاطر چند شيوه برا. عمل تعيين نياز خانواده براي تعيين فرد خيلي مشكل است

  . خانواده كارگر مطرح مي شود
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و نگارشي  ك است يعني قانونگذار اشتباه. ق ٤١م  ٢مبناي اصلي براي تعيين حداقل مزد همان بند 
  . عوض مي شد ٣و ١كرده و بايد چاي مبناي 

ت دارد درياف، ندمذكور: كارگر بايد حداقلي كه بتواند زندگي خانواده اش را تأمين ك ٢طبق بند  –الف 
  . بدون اينكه مشخصات جسمي و روحي كارگر و ويژگي هاي كار محول شده به او مدنظر باشد

مي كند  ك حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه بانك مركزي اعالم. ق ٤١م  ١بند  -ب
تواند  و مي عيين مي شود اين مبناء مبناي غلطي است چون متغير است و به اراده بانك بستگي داردت

  . ك) شود. ق ٤١م  ٢موجب تغيير مبناي اصلي (بند 

ي كه هيچ يعني كارگر. ك. ق ٤١م  ٢كارگر حداقل است طبق بند ، نكته: مبناي تعيين حداقل دستمزد
شد و يا وي نباقباهوش و از نظر جسمي ، باشد مثًال از نظر فكري ويژگي خاصي كه مدنظر ما است نداشته

  . سابقه نداشته باشد

ه او بحول شده علمي در سطح بااليي است و يا كار م، روحي، فكري، بنابراين كارگري كه از لحاظ جسمي
 هوجه بتكارگر حداقل محسوب نمي شود و مستحق دريافت مزد بيش از حداقل با . ويژگي خاصي دارد

  . اين امتيازات مذكور مي باشد

اعالم مي  ك: حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمي كه بانك مركزي. ق ٤١م  ١زماني كه طبق بند 
  ك. ق ٤٢ م. كند هر ساله افزايش يابد اين افزايش از نظر اصولي بايد بر ساير سطوح دستمزد است

. است ل مزدتعيين حداق، هاي قانوني از مزد طبقه بندي مشاغل: گفتيم كه يكي از مهم ترين حمايت- ٤
ه يي به همرفرمااما بايد گفت كه اگر در تعيين مزد فقط حداقل مزد مبنا باشد در اين صورت چنانچه كا

شند) به اشته باد يدكتر كارشناسي ارشد و يا، كارشناسيافرادي كه دركارگاه كار مي كند (اعم از اينكه 
ي شود اني مبدهد خالف نكرده اما چون اين امر موجب استثمار كارگر يك ميزان و به طور يكسان مزد

و طبقه بندي مشاغل  ك نظام ارزيابي. ق ٥٠تا  ٤٧قانونگذار از مواد ، كه امتيازي بيش از حداقل ها دارند
  . را پيش بيني كرده است

بقه لي طكرچوب در اين مواد فوق از يك طرف وزارت كار و امور اجتماعي موظف شده است قواعد و چا
اغل از يك طرف هم هر كارفرمايي مكلف به تعيين و طبقه بندي مش. بندي مشاغل را مشخص كند

  . موجود در كارگاه خودش شده است

 ٢٠٠٠مثًال كارگاهي . با طبقه بندي مشاغل سطح بندي كارگران و تعيين مزدها هم مشخص مي شود
، ٥مثًال در كارگاه گروه . ابتدا كارگران را سطح بندي كند در اينجا كارفرما مكلف است كه. نفر كارگر دارد
، علمي، تحصيلي، پس از اينكه كارگران با توجه به ويژگي هاي شغلي. ليسانس مي باشد ٨ديپلم و گروه 
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  پرداخت مستقيم مزد به كارگر: 

ارگر را ان كطلبكار اصل بر اين است كه بايستي مزد را مستقيماً به كارگر داد و حق پرداخت مزد به
   ذير است؟پمكان نداريم اما در اين جا اين مسأله مطرح مي شود كه آيا اساساً برداشت يا توقيف مزد ا

  . موارد برداشت از مزد را مشخص كرده. ك. ق ٤٥و  ٤٤مواد 

عايت رك . ق ٤٤ك بايستي مفاد م . ق ٤٥ك در چيست؟ آيا در اجراي م . ق ٤٥و  ٤٤سوال: فرق م 
  يا نه؟ شود 

  . ك. ق ٤٤الف) م 

ر به هر كس نمي ك ناظر بر ديون عام كارگ. ق ٤٤منطقًا م . : ناظر به دين كارگر به كارفرماست١نكته 
  . شود

 عني اگري. نمود : اين ماده مي گويد در اين حالت تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را برداشت٢نكته 
  . مودرداشت نجا نمي توان از مزدش به استناد اين ماده بحداقل دستمزد باشد در اين ، كارگري مزدش

  . شد: اين ماده مي گويد: برداشت مازاد بر حداقل مزد بايد به موجب حكم دادگاه با٣نكته 

يك  : اگردر قانون قديم يك ماده در مورد خسارت هاي كارگر به كارفرمايش وجود داشت كه مي گفت
يد مر را بااين ا كارفرما مي تواند از او جبران خسارت بخواهد كه، كارگر به كارفرماي خودش زيان بزند

ياز به ك هم بايد يك موضوعي باشد كه ن. ق ٤٤در مورد م . اين ماده حذف شد. محكمه معين كند
بر مي  ي زندمتشخيص قضايي داشته باشد كه اين امر عمدتًا به خسارت معيني كه كارگر به كارفرمايش 

  . گرفت ك در نظر. ق ٤٤رضي است كه با توجه به قانون قديم مي توان براي م گردد و اين تنها ف

  . باشد ر بيشتر: قانونگذار مي گويد: در هر حال اين مبلغ را نبايد از يك چهارم كل مزد كارگ٤نكته 

ز ا ستناد اين مادهاهزار تومان مي گيرد كارفرما نمي تواند به  ١٨٣مثًال كارگري كه حداقل دستمزد يعني 
ر بي تواند مازاد مدر اينجا كارفرما تنها . هزار تومان دستمزد دارد ٢٠٠آن برداشت كند اما كارگري كه 

  . هزار تومان را برداشت كند ١٧يعني ، يك چهارم كل مزد اوحداقل تا 

و  نفقه و كسو (پيراهن) افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات ٤٤: تبصره م ٥نكته 
راجع به دين كارگر به  ٤٤ك در اينجا نيست چون ماده . ق ٤٤اصًال جا تبصره م . قانون مدني مي باشد

. ق ٤٤ك را براساس م . ق ٤٤كارفرمايش است نه دين كارگر به افراد واجب النفقه اگر بخواهيم تبصره م 
زنش است و واجب ش ك فرض كنيم تنها فرض قابل قصور اين است كه كارگر مردي است كه كارفرماي
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 ث ديوندر بح. حقوقي پذيرفته شده كه مزد كارگر جزء ديون ممتازه كارفرماستدر همه نظام هاي 
زه به ممتا مربوط در ايران هم زماني كه قرار بود اليحه. ممتازه قوانين ما خيلي پراكنده و مغشوش است

 كهفت اينگرفت و شوراي نگهبان بر اين امر ايراد گ. بودن مزد كارگر به عنوان دين كارفرما تصويب شود
است و  ال مرجحترجيح ب، چون اين امر. خالف شرع است، مزد كارگر را جزء ديون ممتازه كارفرما بدانيم

ر مجمع تًا دنهاي. نمي توان گفت كه طلب كارگر از كارفرما از طلب ساير افراد كارفرما باالتر است
  . اردسير وجود دتف ٢ك كه تصويب شد راجع به اين تبصره . ق ١١م  ١تشخيص مصلحت نظام تبصره 

قوقي حقاعده  : عده اي معتقدد در حقوق كار ايران طلب ممتازه بودن مزد كارگر به عنوان يك١تفسير 
م  ١ند تبصره يعني مي گوي. طلب ممتازه اوست، ك مزد كارگر. ق ١٤پذيرفته نشده و صرفًا در موارد م 

عه كاري هاي مقاطبايد مربوط به قراردادمنطقاً ، ك مطالبات كارگر را جزء ديون ممتازه مي داند. ق ١٣
  . ك يك حكم عام نيست. ق ١٣بنابراين تبصره م . باشد

ام را مي يك حكم ع، قسمت اول. قسمت دارد ٢ك . ق ١٣م  ١: عده اي ديگر معتقدند: تبصره ٢تفسير 
  . گويد: مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه است

ت به نظر ك بيان كرده اس. ق ١٣موارد موجود در م  قسمت دوم: چگونگي اجراي اين حكم عام را در
  . با روح حقوق كار بيشتر سازگاري دارد، كه به نفع كارگر است ٢استاد تفسير 

  مزد و مرور زمان: 

مي نزمان  مزد كارگر مشمول مرور، آيا مزد كارگر مشمول مرور زمان مي شود؟ طبق حقوق كار ايران
  . شود

  بازرسي كار: 

حقوق  تضمين هاي حقوقي عالوه بر ضمانت اجراهايي مثل قوانين كيفري و نظاير آن برايدر همه نظام 
اجع به بازرسي كار ر ١٠٦تا  ٩٦كارگران؛ يك نهادي به نام بازرسي كار به وجود آمده در قانون كار مفاد 

  . است

  ته وظايف مي توانند داشته باشند:دس ٢بازرسان كار 

 . اردوظايفي كه بيشتر جنبه قضايي د . ١

 . وظايفي كه بيشتر جنبه بهداشتي قانوني دارد . ٢

  اختيارات بازرسان كار

  بازرسان كار در نظام انجام وظيفه از چندين اختيار برخوردارند: 
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  شيوه قضايي:

ي ضايي يعنرجع قساير اختالفات و دعاوي به يك م در اين شيوه اختالفات ميان كارگر و كارفرما را مثل
رت صو ٢ه باما مرجع قضايي در كشورهايي كه از اين شيوه پيروي مي كنند ، دادگاه ارجاع مي دهند

  است: 

  . هندمي د الف) بعضي از كشورها اختالفات ميان كارگر و كارفرما را به دادگاه هاي عمومي ارجاع

. ي دهندجاع ميان كارگر و كارفرما را به يك مرجع قضايي اختصاصي ارب) بعضي از كشورها اختالفات م
د ضايي وجوقك مرجع عراق براي رسيدگي به اختالفات ميان كارگر و كارفرما ي، خاورميانه، مثالً در آلمان

  . دارد

  شيوه شغلي: 

ي تشكيالت ونهاد  در اين شيوه اختالفات ميان كارگر و كارفرما را به. اين شيوه در انگلستان رايج است
  . ارجاع مي دهند كه متشكل از نمايندگان كارگران و كارفرمايان همان حرفه و شغل است

ز متشكل ا ختالفيك هيأت حل ا، مثًال: بين كارگر و كارفرماي يك كارگاه تريلي اختالفي به وجود بيايد
  . دشل مي اختالف تشكي نمايندگان كارگران و كارفرمايان كارگاه هاي تريلي براي رسيدگي به اين

كرد و  ما استفادهتاكنون از يك شيوه براي رسيدگي به اختالفات ميان كارگر و كارفر ١٣٢٥ايران از سال 
  . آن ارجاع اين اختالفات به مراجع شبه قضايي است

  . اختالفاتي كه ميان كارگر و كارفرما رخ مي دهد دو نوع هستند

  فردي-١

  جمعي-٢

رگران را به اداره حتي اگر همه اين كا، نفر كارگر دارد ٢٠٠٠مثًال اگر در كارگاهي كه اختالفات فردي: 
  . ؛ اختالف فردي استاين نوع اختالف، كار بروند و از كارفرمايشان شكايت كنند

  . نداختالفات جمعي: اختالفاتي است كه به شكل اعتصاب و يا تعطيل كارگاه ظهور پيدا مي ك

  اختالفات فردي: -١

يش بيني شده پمرحله  ٣براي رسيدگي به اختالفات فردي ميان كارگر و كارفرما  ٣٧در قانون كار سال 
  بود كه عبارتند از: 

  سازش كه اگر موثر نبود اين اختالف ارجاع مي شد به 
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  سه نفر نماينده كارفرمايان-٣

ا به رآراي هيأت حل اختالف قطعي است اما مي توان شكايت از آراي هيأت تشخيص و حل اختالف 
  . ديوان عدالت اداري ارجاع داد

  اختالفات جمعي: -٢

عتصاب لمه اكدر اين مورد قانون ايران ضعيف عمل كرده به نحوي كه حتي قانونگذار از به كار بردن 
  . ك. ق ١٤٢خودداري كرده است طبق م 

  روند رسيدگي به اختالفات جمعي: 

  . در صورتي كه اختالف جمعي با سازش حل نشود -١

  . به هيأت تشخيص ارجاع داده مي شود-٢

 ١٠دت ك ظرف م. ق ١٤٢ان مورد اعتراض طرف يا طرفين باشد طبق تبصره م و در صورتي كه رأي -٣
  . روز قابل اعتراض در هيأت حل اختالف است

ك . ق ١٤٣روز اگر در هيأت حل اختالف هم اختالف حل نشد در اينجا قانونگذار طبق م  ٣ظرف - ٤
ياسي سمرجع و نهاد چون در اين صورت اختالف از يك مرجع قضايي به يك . سياسي عمل كرده است

  .يعني وزارت كار و امور اجتماعي ارجاع داده مي شود
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اي هنسل هاي حقوق بشر كه سه نسل است اين بحث حقوق بنيادين حقوق كار يكي اززير مجموعه 
  نسل دوم حقوق بشر است.

  منع و لغو كار اجباري- ١

با  فرد باشد  باطنيِ يلِ اجباري كاري كه بدون رضايت و مِ  بحث ما است كار محور اصلي ٢٩مقاوله نامه 
  تهديد و مجازات به او تحميل مي شود. البته استثنائاتي قائل شده است: 

يكي نظام وظيفه مصداق كار اجباري نيست ولي شرط دارد كه نبايد در خــدمت بخــش خصوصــي  . ١
 باشد. 

 جباري نيست. كار به عنوان مجازات است كه جزء كار ا . ٢
 الزام به تعهدات مدني است. . ٣
 اجبارات ناشي از عرف شغلي جزء منع و لغو كار اجباري نيست.  . ٤
ســال  ٤٥ســال تــا  ١٨وضع اضطراري و خانم ها از اين امر مستثني هستند و شامل مردان از ســن  . ٥

 مي باشد. 

ژان  –شتند هاي مردم نوميالدي مطالبي در مورد آزادي  ١٨و  ١٧در غرب هم دانشمندان غربي از قرن 
  .. .مونستيكو و –ژاك روسو 

ته است ط داشكتاب در رابطه با انديشه حقوق طبيعي گفته اند مي گفتند حقوق بشر با حقوق طبيعي رب
ارت ان خسبرجاست جزء ذات بشر است مثل جبران هاي مختلف تغيير نمي كند و پاو در مكان ها و زم

  وفاي به عهد. 

  به حقوق مردم اشاره شد.  ١٧٨٩و شهروند فرانسه مصوب اعالميه حقوق بشر 

: كالً ديد مثلي داشته است ايشون مي گفته انسان ها در ابتداي خلقت با هم برابر بوده اند ٥توماس هابز
يعني  ،انسان است گرگِ  ،ولي اگر بخواهيم به حالت طبيعي بگذاريم و زير دستي نبايد باشد چون انسان

درند و بشر بايستي از اين حالت بيرون بيايد كه حاكم اينكه افراد بشر را كنار هم بگذاريم همديگر را مي
  و فرمانبر داشته باشند.

مي گويد انسان ها در ابتدا آزاد بوده اند اما بعد از يه مدتي تصميم مي گيرند كه حكومتي را  ٦جان الك
  آزادي هايشان را تضمين مي كند. تشكيل دهند و حاكم كه تعيين مي شود

                                         
٥ Thomas Hobbes 
٦ John Locke 
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كه مي  است خيلي از كارگران را نابود و سر به نيست كرده است آن دسته از مخالفين ٩حكومت استالين
  .١٠"سيبرياردوگاه كار اجباري "خواست با رأفت برخورد كند مي فرستادشان 

ه بايد لغو شود بانضباط كاري  كار اجباري به عنوان بسيج كارگران و به عنوان ١٠٥در اين مقاوله نامه 
 – ذهبيم –ي عنوان مجازات به علت شركت در اعتصاب بايد لغو شود كار اجباري به عنوان تبعيض نژاد

  ملي بايد لغو شود. 

  حال نظر ايران چيست؟

ر ن كرده است دكار هم كار اجباري را منع كرده است و مجازات هم تعيي قانون ١٧٢و  ٦در ايران مواد 
  ت. نتيجه مي توانيم بگوييم قانون كار ايران در راستاي مقاوله نامه هاي بين المللي اس

  اجباري ديده نشده است).(از جنبة عملي انصافاً تاكنون هيچ كار 

  ١٠٠ل تساوي و منع تبعيض مقاوله نامه اص-٢

ا هني خانم يع ،هباالترين تبعيض تبعيض جنسيتي بود ؛در حوزه كار اصوًال تبعيض ها در مزايا بوده است
ساوي كار ت شان نصف آقايان بوده و كودكان نصف خانم ها حقوق داشتند به خاطر همين در حقوقحقوق

 ١٠١ك اصل يناظر بر اصل تساوي است ماده  ١٠٠ق بين زن و مرد است مقاوله نامه شماره پرداخت حقو
ه نيم يا بكم مي تبعيض به مفهوم هرگونه محروميت و يا برخورداري از امتياز است يعني يا فرد را محرو

فتار و ر رابريرنگ و مذهب مليت عقيده سياسي طبقه اجتماعي كه ب –فرد امتياز مي دهيم براساس نژاد 
  فرصت ها را در امر اشتغال داشته باشند اما اگر اين فرصت گرفته شود تبعيض است.

 دهد. تبعيض يك بخشش جنبة منفي و محروميت دارد و يك بخشش امتياز است و به فرد اولويت مي
  اما چند امر تبعيض نيست: 

مــي  ام كند و شرايطتعيين شرايط شغلي است براي مثال اگر دادگستري مي خواهد قاضي استخد . ١
 گذارد اين تبعيض نيست بلكه مقتضاي اين شغل است.

 ما مي خواهيم تبعيض را منع كنيم حال چه تبعيضي چون تبعيض خــوب و بــد دارد تبعــيض هــم . ٢
 دو نوع است منفي و مثبت.

                                         
٩ Joseph Stalin 

دور افتاده  يدر نواح يكار اجبار يهابود كه اردوگاه ينام نهاد داد،يم ليرا تشك» گوالگ«واژه  يكه سرواژه آن به زبان روس كار و اصالح يهااداره كل اردوگاه -  ١٠
. كردياداره م نياستال تركمنستان را در زمان حكومت ژوزف يهاابانيقزاقستان، ب يهاو استپ يبريس خبندانيو  ريسردس نيسرزم لياز قب يشورو رياتحاد جماه

چهارم  سه نيستالزمان ا به سر بردند، در يكار اجبار يهادر اردوگاه ونياسيو س يعاد نيشامل محكوم يدهم شهروندان شورو كيكه حدود  ياسيس نيمحكوم
گ در گوال يباربه كار اج محكوم فيدرجه تخف كيبا  ايشدند  عداما انتيجرم خه محاكمه و ب نيبجز خود استال نيلن ارانيو  ستيكمون شكسوتانيافسران و تمام پ

و  يرسنگاز سرما، گ ناينداناز ز ياريشد. بس يشامل م زيكودكان و سالخوردگان را ن يحت شدند،يم يزندان انتيبجرم خ نيشدند در ضمن تمام افراد خانواده محكوم
  جان باختند. يخستگ
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ه لحاظ برد يا كرا وادار به عضويت چهارمين بحث: در عضويت يا عدم عضويت آزاد باشند و نبايد افراد 
 مام دنيات. در عضويت آنها را تنبيه كرد. اين مقاوله نامه تابع نظاميان نيست و شامل نظاميان نيست
و باشند ند عضنظاميان نبايد جزء نهاد و تشكل و احزاب باشند چون براي كشورشان سم است و نمي توان

ي گويد ناظر م ٨٧ه نام ر مورد كارمندان دولت غيرنظامي مقاولهو با تأمين نظم منافات دارد. نكته ديگر د
كند  طمه واردنها لبر كارمندان نيست اما نبايد اين ماده را به نحوي تفسير كرد كه به حقوق استخدامي آ

اشته زاب دو به معني اين نيست كه حق تشكل ندارند بلكه طبق نظامنامه شان مي توانند تشكل و اح
  باشند.

 وني دارد مه يك نگراتأكيد بر آزادي تشكل هاي كارگري و كارمندي دارد اما اين مقاوله نا ٩٨نامه مقاوله 
 نو حتي عامال اشند.آن نفوذ كارفرما بر كارگران است يعني بايد از دخالت كارفرما بر اين نهادها مصون ب

ارگري هادهاي كنا بر و نفوذ اينهكارفرما نبايد در اين احزاب گنجانده شوند. جلوگيري از نهادهاي كارفرما 
ا دفاع از منافع است. فلسفه اين نهاده را اصًال قبول نكرده ٩٨و  ٨٧است ايران اين مقاوله نامه هاي 

م يكي داري شخصي است و در قالب حزب سياسي نيست و در قالب نهاد مدني است در ايران ما دو قانون
  است. ٣٠/١٠/٦٣ قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كارگري است مصوب

  قانون كار است.  ١٣٧تا  ١٣٠و ديگري مواد 

  هست يا نه؟  ٩٨و  ٨٧آيا اين دو قانون براساس اين موازين مقاوله نامه هاي 

  ت. ق.ك اين ماده نهاد كارگري خالص را در نظر نگرفته است كه اين عيب ماده اس ١٣٠ماده 

اوله يدگي مي كند كه موردي است كه مقپنجمين بحث: توسط مرجع قضايي به تخلفات تشكل ها رس
  نامه ها در مورد اصل حق تشكل نظر دارد. 

  نفر مي شود كمتر را نمي شود. ٣٥اسالمي كار شامل افراد تا  در قانون شوراي

مي باشد كه مي گويد كارگران يك واحد يا  ٤تبصره اي دارد كه مشكل پيدا مي كند كه تبصره  ١٣١م 
 ٢٠٠به م  ١١مي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران است مدافعات سنديكابايد سه مورد شوراي اسال

نباشد مشكلي نيست  ٦٩كه مغاير با قانون سال  ٣٧قانون استناد مي كنند. كه مي گويند قانون سال 
  نسبت به موضوع واحد دو حكم معارض باشد قانون مغاير است و با هم قابل جمع نيست. 

ين صوًال ات كار درست هست از لحاظ شكلي اما در مقام ارزيابي و ماهيتي احرف وزار ٤طبق تبصره 
  اوين الزامي. است بايد اسامي ممنوعه را مشخص كند نه عن ٩٨و  ٨٧تبصره خالف اين مقاوله نامه هاي 

                                         
 ةمبارز انيدر جر كاهايكشان است. سندزحمت گريكارگران و د يسازمان صنف ي) به معناSyndicat professionnel: ي(به فرانسو يصنف هياتحاد اي كايسند ١١

  شدند. ارديخود پد ياقتصاد طيدفاع از منافع خود و بهبود شرا براي كارگران
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ساعت اين  ٢٤ساعت باشد بايد  ٤٤ساعت بروند مدرسه باشند حال اگر در ايران ساعت كار هفته اي 
توسط  اين مقاوله نامه ١٨٢كودك كار كند كار كودك با قانون به تنهايي حل نمي شود. مقاوله نامه 

اين مقاوله نامه منع بدترين اشكال كار كودك  بتصويب رسيده است اسم ٨/٨/٨٠مجلس ما در تاريخ 
است. ممكن است كساني كودك باشند و كار هم بكنند اين كارها ممكن است براي غيركودك مجاز باشد 

  اما براي كودك بايد غيرمجاز باشد.

  حال چه كارهايي را اين مقاوله نامه مي خواهد منع و لغو كند؟ 

 هجناستفاده از كودكان در فيلم هاي مست . ١
 استفاده از كودكان در توليد و حمل مواد مخدر . ٢
 استفاده از كودكان در نبردهاي مسلحانه . ٣
 استفاده از كودكان در قاچاق . ٤
ربــاره او داستفاده از كودكان در هر كاري كه براي سالمت جسمي و رواني آن مضر مي باشد مــثالً  . ٥

 كازينو كار نكنند.

است كه  ١٣٨امه ندقيقاً بازتاب مقاوله  ٧٩ما مي باشد. م ق.ك مربوط به بحث  ٨٤تا  ٧٩در ايران مواد 
هاي سخت هم مكمل اين ماده هست مثالً كار ٨٤سال مي داند اين قاعده عام است م  ١٥سن كار را 

ضر وان مبراي سالمتي جسم مضر است اما بعضي كارها از نظر جسمي مضر نيست اما براي اخالق و ر
  و محل معتادين كه نبايد كار كنند.است مثًال كار در قهوه خانه ها 

ال پيروي كرده و س ١٥قانونگذار آمده از اين استاندارد بين المللي پيروي كرده و هم حداقل سن كار را 
  سال باشد.  ١٨در نظر گرفته و هم شغل هايي كه بايد حداقل سن 

ح آن ن صحيست و عنواق.ك اين ماده از نظر عنوان نسخ شده است عنوانش شرايط كار نوجوانان ا ٨٠م 
  شرايط كار كودكان بجاي كارگر نوجوان گفته شود كارگر كودك.

 و ١٢٠٩م  دد كهحال براي چه كارگر نوجوان گفته اند در قانون كار. دليل آن به قانون مدني بر مي گر
شيد راست  سن رشد را معين كرده بود بعد از انقالب اين را حذف كردند و گفتند هر كس بالغ ١٢١٠

  سال آن هم قمري. ٩سال و دختر  ١٥هم هست حال پشر 

دگاه رأي مي سال بايد در دا ١٥سال شد و زير  ١٥بعد گفتن سن ازدواج خانم ها اصالح شود و باالي 
شرايط كار  ٨٠سال كودك نيست به خاطر همين به اين عنوان م  ١٥دادند طبق اين قانون ديگر باالي 

م قانون كار ه ورد در قانون مدني وجود داشته كه به تبع آن در ايناين م ٦٩نوجوانان گفتند در سال 
  آمده است.
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  اختالفات جمعي كار در دو قالب حقوقي ظهور مي كند.

 اعتضاب از طرف كارگران  . ١
 تعطيل كارگاه از طرف كارفرما . ٢

  اعتضاب در حقوق كار سه شرط دارد. اگر سه شرط را داشته باشد اعتصاب گفته مي شود.

 شرط اول كار تابع . ١
  ار نكنند.ر نكنند اعتصاب موجب قطع كار شود كارگران اصالً كقطع كار است يعني بايد اصالً كا . ٢
بــه  همين قدر كه گروهي كار نكننــد كــه منجــر ،ما حدنصاب عددي نداريم ،گروهي و جمعي باشد . ٣

گروهــي  تعطيلي شود كافي است. جمعي كه در روند كار مؤثر باشد و كار نكنند اعتصاب مي شــود.
زمــايي به كارفرما تحميل كنند و اعمــال قــدرت اســت. زورآباشند كه بخواهند خواست خودشان را 

ا بــه جمعي كارگران از اين طريقي كه بخواهند خواسته خودشــان را بــر كارفرمــا تحميــل كننــد يــ
 نتيجه برسد يا نرسد.

ي خواهد منوني كارگر اعتصاب مي كند كه يا خواسته هاي قانوني اش را مطالبه كند يا بيشتر از حد قا
  قانون را مي خواهد. مثًال اصالح 

دام داشت. در انگلستان مجازات اع ١٩در خيلي از كشورها اعتصاب يك حق است اما همين حق تا قرن 
عدم  ند كه باكادار كارگر يك ابزار دارد و آن استفاده از توان جمعي اش مي باشد مي خواهد كارفرما را و

شناخته شد در  به رسميت ١٩خي از اواخر قرن كار كردن به خواستة او تن بدهد. در اروپا از نظر تاري
ستند كه پذيرفته شد در كشورهاي كمونيستي اين را جرم مي دانند چون مدعي ه ٢٠امريكا در قرن 

يت ملي ه امنحكومت ما كارگري است و در جهت منافع كارگري كار مي كنيم و اين اقدام يك اقدام علي
  و انقالبي است.

عني يكند  سنديكا اعالم كند و هيچ كارگري نمي تواند تقاضاي اعتصاب در آمريكا اعتصاب را بايد
رصت چانه زني روز قبل بايد اعالم شود در واقع فرصت مباحثه است ف ٦٠اعتصاب بدون برنامه نيست از 

  و مذاكره مي دهند.

 –ادي در اسناد بين المللي تنها سندي كه اعتصاب را به رسميت شناخته است ميثاق حقوق اقتص
يثاق مبه اين ميثاق پيوسته است و در اين  ١٣٥٤است كه ايران در سال  ١٩٦٦اجتماعي فرهنگي 

  كشورهاي عضو معاهده متعهد شدند كه اعتصاب را به عنوان حق به رسميت بشناسند.

اعتصاب حق است حال جزء كدام حق هاست؟ در حقوق بشر سه نسل داريم كه اين حق جزء نسل دوم 
تصاب خودش يك حق مستقل نيست بلكه حق وابسته است يكي از حق ها حق حقوق بشر است اع
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حقوقدانان ايراد گرفتند اينكه اعتصاب براي دفاع از حقوق كارگر است كه با اين وضع نمي شود واقعيت 
اين است كه در زمان اعتصاب كارگر كار نمي كند. حقوق كار مي گويد درست است كه كارگر كار نمي 
كند اما هدفش كار نكردن نيست در حقوق كار قرارداد كار معلق مي شود تا ببينيم نتيجه اعتصاب چه 

  مي شود. يعني نتيجه مذاكره و رايزني چه مي شود.

ه دو كارگر ي شود و منع مزد كارگر چه مي شود حال مزد كدام كمزد: همه دعوا سر مزد است كه چه م
  نوع كارگر داريم: 

 كارگر اعتصابي . ١
 غيراعتصابي . ٢

 كه قادر تصابيحال غيراعتصابي دو دسته هستند يكي غيراعتصابي كه قادر به كار هستند و ديگري غيراع
ا رد اممزدش را مي گي به كار نيستند. اوني كه غيراعتصابي قادر به كار هست كه بحثي نيست و

ه ببسته غيراعتصابي كه قادر به كار نيست به اين صورت است كه حقوق كار مي گويد چون كارش وا
حث هم ب آنهايي است كه اعتصاب كردند و اين هم مقصر نيست بنابراين مستحق مزد هست. اما همين

شود  والني ميصاب طي دنيا وقتي اعتدارد. اما اين مورد اگر چند ماه بود چه مي شود معموالً در نظام ها
اده شون داينها مشمول نظام حمايتي مي شوند و بيمه بيكاري بهشون مي دهند و مستمري بيكاري به

  مي شود. 

ز اشي انحال كارگر اعتصابي وضعيتش چه مي شود؟ دكتر كاتوزيان در بحث تعهدات و جبران خسارت 
 هزار ١٠ ه ماهيكايران خودرو قرارداد دارد و متعهد شده نقض عهد صحبت كردند. مثًال كارخانه دنا با 

ود مي د بوجالستيك به ايران خودرو بدهد فرض كنيد كارگران دنا اعتصاب مي كنند كه اينجا نقض عه
سارت به خسئول مآيد آيا كارخانه دنا مي تواند بگويد از ارادة من خارج است و فورس ماژور است و من 

  حوم كاتوزيان فرض هاي مختلفي بيان كردند. ايران خودرو نيستم؟ مر

عتصاب مه ايعني ه .قطعاً فورس ماژور است ،اعتصاب يا سراسري است يا داخلي است. اگر سراسري است
قوق نمي حثًال مكنند از جمله دنا اما اگر داخلي باشد علت اين است كه كارفرما به تعهدش عمل نكرده 

ده است دش بوتواند استناد به عدم مسئوليت كند چون عاملش خو دهد، اضافه كاري نمي دهد اينجا نمي
  و به فورس ماژور هم نمي تواند استناد كند ناشي از تقصير خودش است.

اما اگر كارگر در اعتصاب داخلي توقع زيادتري از قرار دادش دارد اينجا مي شود به فورس ماژور استناد 
صابي اگر اعتصاب سراسري است مشمول مزد نيست اما اگر كرد و كارفرما مسئول نيست. جال اكارگر اعت

است كارگر  مثًال كارفرما مزد نداده -١اعتصاب داخلي است براي چه اعتصاب كردن كه دو صورت است: 
اما اگر كارفرما مزد داده است و خواسته و توقعش زيادتر از قراردادش هست.  -٢مشمول مزد مي شود. 
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ارگر هوي كبيشترين درگيري ها در خصوص تفكيك كارگر از پيمانكار هست مي خواهيم بدانيم مالك ما
ع به هر نو ديگر عقود كه آنها هم موضوعش انسان هست چيست؟ آيا چيست؟ مرز تفكيك قرارداد كار با

ك برخي مال ه انددر كتاب بحث كردند استاد و مالك ها را گفت كارگيري انسان در قالب قرارداد كار است
ند ي گويمها قابل ترديد است برخي قابل قبول است برخي گفته اند تفكيك اين دو طبيعت كار است 

ا وييم هرجيم بگتعهد كارگر تعهد به وسيله است اما كارفرما تعهدش تعهد به نتيجه است. اما نمي توان
به  تعهد ربوط به كارگر است و جايي كارگر تعهدش به نتيجه است و جايي كهتعهد به وسيله است م

  نتيجه را مربوط به كارفرما مي دانند برخي موارد جايشان عوض مي شود.

و گاهي  تييجهمالك آنكه بگوييم پيمانكار چيست؟ و مالك اينكه بگوييم كارگر كيست؟ گاهي تعهد به ن
  تعهد به وسيله است براي هر دو.

 ه كسيمين مالك تعيين عوض كار است اينكه اين پول چگونه تعيين شود مالكش تشخيص اينكه چدو
ر و مقدا كارگر است و چه كسي پيمانكار كه كارگر براساس مدت حقوق مي گيرد و پيمانكار براساس

ي د يعناندازه است كه اين هم مالك نيست چون ممكن است اين دو حالت براي هر دو اتفاق بيوفت
  رگري هم باشد كه مالكش مقدار باشد. اما اينكه چه مالكي قابل قبول است؟ كا

قي دارد ت حقونظريه تبعيت حقوقي است مي گويند فرق ميان كارگر و پيمانكار اين است كه كارگر تبعي
نتيجه  ند دركلي پيمانكار ندارد يعني كارگر كسي است كه طبق دستور و تحت نظارت كارفرما كار مي و

م كار هحقوقي داشتن يعني طبق دستور و نظارت كار كردن است حال اگر اين است كه پيمان تبعيت
  همين حالت را دارد. 

 ر كلي ميدستو اينجاست كه مسأله پيچيده مي شود اينجا فرق پيمانكار با كارگر اين است كه پيمانكار
ي مستور دصوص جزئيات هم گيرد و در چگونگي انجام كار آزاد است اما كارگر در تمام مراحل در خ

ر كارگ گيرد و تحت نظر كارفرما انجام مي دهد اين نظر خطرناك است چون ديگر هر متخصصي ديگر
رن قدوم  حساب نمي شود و مشمول قانون كار نمي شود كه اين خالف فلسفه حقوق كار است حال نيمه

 ل اجراييمراح نكه كارگر در تماماين ديدگاه تغيير كرد براي اينكه تبعيت محرز شود نيازي به اي ٢٠
ه مين كتحت دستور و نظارت كار كند نيست بلكه تبعيت يك نوع تبعيت اداري و سازماني است و ه

 مزد كار ريافتدكارگر درچارچوب كارگاه و سازمان كار مي كند و از قوانين تبعيت مي كند و در مقابل 
د مي كن چهارچوب سازمان اداره كارگاه كارمي كند كارگر محسوب مي شود همين قدر كه كارگر در 

م هست كه عصر مي رود و شرح وظيفه برايش نوشته اند و كسي ه ٣صبح مي آيد و  ٨كافي است مثالً 
  كنترلش مي كند و چنين فردي كارگر محسوب مي شود.
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 شده است ملزم نماينده كارفرما مسئول تعهدات كارفرما نيست تعهد ريشه ارادي دارد خود فرد متعهد و
  اما تكليف خارج از اراده تحميل مي شود.

  اراده تحميل مي شود

  ؟ اين حكم قانون است.حال تكاليف چيست

 در جايي واست  اين بيشتر در مسائل ايمني و بهداشتي است كه يك جايي تكليف كامالً بر عهده كارفرما
  تكليف برعهده مسئول نماينده هست.

يواري دمي گويد كارگاه محلي است اين محل كه بحث مي كنيم توي ذهن شما لزوماً يك چهار  ٤م 
اه ست. كارگارگاه نيايد بلكه هرجا كارگر در آنجا به دستور و درخواست كارفرما در آنجا كار مي كند كا
 ١٢شد در م نبا يا ممكن است ملك كارفرما باشد يا نباشد به بيان ديگر مالك باشد (مالك كارگاه باشد)

ر حق مي گويد تغيير مالك كارگاه براي ما مهم نيست مهم نيست كارفرما كيست ما به آن كارگ
  ارد. درگاه االشتغالش را مي دهيم بقاء و استمرار رابطه كار بستگي به رابطه بقاء و استمرار كا

اشد. داشته ب رفرماني باشد هم كاكارگاه بايد هم ساختمان باشد هم ابزار كار باشد هم كارگر نيروي انسا
  كارگاه زماني كه زنده هست و فعاليت مي كند معنا دارد.

  قانونگذار مي گويد دو نوع كارگاه داريم: 

 كارگاه اصلي و واقعي . ١
 كارگاه در حكم كارگاه . ٢

  .دنظر استمحيث  اگر در اين مكان ها حادثه اي رخ دهد در حين انجام كار باشد آثاري دارد فقط از اين

  دايره شمول م يك و م پنج مي باشد.

  آيا اين دو ماده يك حكم بيان مي كند يا دو حكم.

ه ل مادكم يك از لحاظ نگارش غلط هست چون كارگاه و موسسات را نمي شود مكلف كرد براي اينكه 
الف ين مخازائد هست و بايد حذف شود چون تصويب اين قانون كار با مشكل بود چون شرعاً فقها با 

بداع احلي  ودند و مي گفتند رابطه كارگر و كارفما خصوصي است و خالف شرع است دولت آمد يك راهب
ست. تشكل هاي ااز اين نظر جامع تر  ٥كرد اين ماده بايد حذف مي شد كه متأسفانه نشد. به هر حال م 

شمول ماه به بعد تعريف شده كارگ ١٢است كارآموزان در م  ٥كارگري مصداق نمايندگان موضوع م 
ل هست مكلف نيست آنكه مسئول كارگاه مي شود مكلف است شخص هميشه مكلف است و مشمول شام

  شي است.
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  ت.رست اسقانون كار: خود ماده بيشتر توصيه است و ضمانت اجرا ندارد اما از نظر نگارش د ١٣م 

 ني مثالً اختماه اين ساختمان را بسازد داده به شركت سمقاطعه دهنده: دانشگاه آزاد شيراز مي خواست
  شركاء كه اين شركت مي شود. و "الف"

  مقاطعه كار.

ترتيبي  رارداد،شركاء بايد در ق و "الف"قانون مي گويد دانشگاه آزاد كار مي دهي به شركت ساختماني 
ينش ه تضمكاتخاذ كني كه اين شركت قانون كار را نسبت به كاركنانش رعايت كند اما بحث اين است 

ميني يچ تضچست؟ در تبصره ها فقط راجع به مزد قانونگذار تضمينات را پيش بيني كرده است ديگر ه
اشد. ده بعايت كرنيست كه مشخص كنيم اين شركت اين مقاطعه كار همه قانون كار را سركار كنانش ر

  فقط تبصره در مورد مزد گفته است.

فكر  ه شدهاين تبصره ي اين ماده از نظر نگارش اشتباه است چون در مجمع تشخيص مصلحت نظام اضاف
لطي غه يه نكردند و مي گويد كارفرمايان مكلفند حال كارفرمايان يعني كي؟ در جامعه ما متأسفان

  ست.رايج ه ولي متأسفانه پيمانكار اين غلط است –سند كارفرما مصطلح هست توي پيمانكاري هم مي نو

  مقاطعه كار درست است. –مقاطعه دهنده 

  رفرما.اي كاجكارفرماي موضوع اين تبصره كه غلط است يا بگويند مقاطعه دهندگان يا صاحب كاران به 

لط غيمانكار پابل مه در مقكافرما در حقوق كار كلمه اي است در مقابل كارگر بنابراين بكار بردن اين كل
ق كار حقو قاطعهاست منظور كارفرما در ان تبصره يعني دانشگاه آزاد مي گويد مقاطعه دهنده اگر اين م
ي طلب هاي ز محلكارگران را پرداخت نكرد كارگران اگر رأي گرفتند كه ما مزد طلبكار هستيم شما بيا ا

  ه.گر بدا بده يعني به پيمانكار نده به كاركه مقاطعه كار دارد بيا حقوق اينها (كارگران) ر

اما تبصره يك مسأله ديگر هم دارد مسأله اين است كه در همه نظام هاي دنيا پذيرفته اند كه مطابقت 
كارگر جزء ديون ممتاز هست ولي متأسفانه وقتي اليحه رفت شوراي نگهبان گفت خالف شرع است و 

ميليون بدهكار  ١٠٠ست مثالً اگر يك كارفرايي فرض كنيد دليلشان اين بود كه اين ترجيح بالمرجح ه
ميليونش براي سيمان فروش  ٤٠ميليونش براي كارگرانش هست و  ٢٠است از اين صد ميليون مثالً 

 ١٠٠ميليون بيشتر نداره و  ٢٠ميليون ديگه اش هم براي آهن فروش هست ولي مثًال  ٤٠هست و 
ميليون پول داره كه ميگن  ٤٠ميليون كه بدهكار هست فقط  ١٠٠ميليون هم بدهكار، يا مثالً از اين 

بده و  ميليون كه فقط داره اول فالن بدهي رو ٢٠ميليون يا  ٤٠دليل شرعي نداريم كه بگوييم از اين 
مابقي هم براي بقيه ي بديهي هاش كه اين مي شود ترجيح بالمرجح كه خالف شرع است هرچند اين 
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كارگران را بدهند مقصر (مقاطعه دهنده) بايد خودش بدهي مقاطعه كار يا كارفرما را به كارگرانش 
ست كه مقاطعه دهنده حواسش باشد كه موقعي كه مي پرداخت كند در حقيقت يك ضمانت اجرا ا

  خواهد تسويه حساب كند كه اين مقاطعه كار يا كارفرما به كارگرانش بدهكار هست يا نيست.

  

  .كق ٣٣ق.ك الي  ٢٩جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار م  -مبحث چهارم

 ٢٠ت و در ماده كه اين ماده و تبصره اش زائد اس ق.ك ٣٠مطابق خود ماده مدنظر است و اما ماده  ٢٩م 
زد در ماده روز م ٣٠منظور از عبارت حقوق به ميزان  ٣١هم آمده م  ١٥همه چيز ذكر شده است در م 

وات اد سنهمان حق سنوات است كه براساس آخرين حقوق و مزاياي مستمري دريافتي كارگر ضربدر تعد
  پرداخت مي گردد. خدمت محاسبه و از سوي كارفرما به وي

 ه كارشبق.ك : آيا معني اين ماده اين است كه به صرف كاهش توانايي جسمي كارگر مي شود  ٣٢م 
  خاتمه داد يا لزومًا كاهش توانايي جسمي و فكري منجر به از كارافتادگي شود؟ 

صريح  انونق مي شود كه كارگر را نخواهيم؟ اينجا آيا به صرف كاهش توانايي جسمي و فكري موجب اين
ف ند صرنيست بايد تشخيص دهيم كه منظور چيست؟ دو تفسير مي تواند داشته باشد عده اي مي گوي

ي و ي جسمكاهش توانايي جسمي و فكري باعث خاتمه است اما تفسير ديگر مي گويد اين كاهش تواناي
دگي افتاز كارفكري زماني موجب خاتمه مي شود كه به صورت كلي از كارافتادگي بشود يعني موجب ا

ايي هست بلكه از نگفته از موارد خاتمه، كاهش توان ٢١كلي شود (استاد با اين نظر موافق هستند) در م 
ز كارافتادگي اكه داريم دو تا  ٣١كارافتادگي كلي است موجبات خاتمه از كارافتادگي كلي هست چون م 

سواتش ناز كار  ناشي گي غيرناشي از كار استداريم يكي از كار افتادگي ناشي از كار و ديگري از كار افتاد
 ٣١چون م  سنواتش يك ماه هست. ٣١دو ماه است و از كارافتادگي غيرناشي از كار طبق م  ٣٢طبق م 

لي قبلي كادگي راجع به سنوات از كارافتادگي كلي بحث مي كند منطقًا بايد گفته شود چون از كار افت
اتش د كه سنوار باشكدومي بايستي ناظر بر از كار افتادگي ناشي از قيد ندارد هر نوع از كارافتادگي هست 

يركار غي از فرق مي كند هميشه توي همه مقررات اون حادثه اي كه ناشي از كار هست با اوني كه ناش
اه م ٢واتش شد سناست آثارش متفاوت است بنابراين اگر خاتمه در نتيجه از كار افتادگي ناشي از كار با

  كل ماده زائد است:  ٣٣است. م 

  ٤١الي  ٣٤بحث مزد مواد 

  مبنا براساس:  ٣٥و  ٣٤م 

 مدت كار -
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به اعتبار  مي باشد ٣٦سختي كار اينها موضوع ماده  –سرپرستي  –فوق العاده شغل  –مزد مبنا شغل 
  شغل است.

گفت  ثابت وحال مزد كدام است قانون بد نوشته شده است مزد را بايستي به هرگونه پرداختي مستمر 
  ثابت است اضافه كاري و پاداش رقم ثابتي نيست.ثابت يعني رقمش 

  نوبت كاري هم ثابت است و هم مستمر است.

  عائله مندي و مسكن هم ثابت است هم مستمر است.

وبت كار ن –سختي كار  –سرپرستي  –فوق العاده شغل  –مزد مبنا شغل  -اينها شاملش مي شود ٣٥م 
  مسكن –عائله مندي  –

  است.  ٣٥مزد ماده  ٣١منظور از مزد در م 

يين ناي تعبد تنظيم شده بند يك بايد بجاي بند دومي بود و بند دو بجاي بند يك مي بود مب ٤١م 
نواده را اشاره كرد. بايد مشخص كنيد چه ميزان پول يك خا ٢حداقل چيست كه بايد مشخص شود بند 

  م.تأمين مي كند بعد با توجه به تورم تعيين كني

  

  ديون كارگر ٥٠الي  ٤٤مواد 

  اشاره به ديون كارگر به كارفرما :  ٤٤م 

 مازاد بر حداقل مزد -
 حكم دادگاه -

  ديون كارگر به كسان ديگر ٤٥م 

  فوق العاده مأموريت ٤٦م 

  پاداش موضوع اين ماده تابع قرارداد هست و ربطي به قانون ندارد.  ٤٧م 

  طبقه بندي مشاغل:  ٤٩و  ٤٨م 

 بر عهده وزارت كار  ٤٨در م  -
 بر عهده كارفرما ٤٩در م  -

  تبعات عدم ارزيابي مشاغل ٥٠م 
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  ق.ك ٩٥ق.ك الي م  ٨٥م 

 ود فقطرموضوع حقوق كار در محاكم است چون دعاوي حقوقي كارگري كه دادگاه نمي كاربردي ترين 
فوت يا  جر بهدعاوي كيفري به دادگاه مي رود كيفري همي بر مي گردد به حوادث حين انجام كار كه من

ون كار ن قانخرج كارگر مي شود اين مواد هم شامل مشمولين قانون كار مي شود و هم شامل غيرمشمولي
آنهايي كه  مي گويد همه مكلفند رعايت كنند هم ٨٥شود و براي هر دو دسته الزم االجرا است م  مي

اه مي گويد كارگاه خانوادگي هم مشمول هست كارگ ٨٥مشمول هستند هم غيرمشمولين تبصره م 
از برخي  ٨٨ و ٨٧مشمول قانون كار نيستند مشمول اين بندها هستند. م  ٨٨خانوادگي كه به استناد م 

كارگاه  واهندخاينها مربوط به كساني است كه مشمول قانون كار نيستند و مربوط به كساني است كه مي 
اد را ين مواحداث كنند و هنوز كارگاهي هم نيست اما ملزم هستند رعايت كنند و اون اشخاص بايد ا

اغ نند حال سررعايت ككساني كه ماشين وارد مي كنند اينها هم بايد اين مواد را  ٨٨رعايت كنند و م 
رد بحث ضوع موالبته تنها كارفرما مو مشمولين مي رويم منظور از مشمولين، كارفرما و كارگر هست كه

رفرما بحث ق.ك در مورد نمايندگان كا ٣ما نيست بلكه نماينده كارفرما را هم شامل مي شود كه م 
د كه مسئولين كارگاهها هستنق.ك مسئولين واحدها را مي گويد مسئولين واحدها،  ٩١كرديم م 

ق.ك  ٩١ر م دشاملش مي شوند حال اين كارفرما و نمايندگانش (نمايندگانشان) ملزم به رعايت هستند 
  چهار وظيفه اصلي بر عهده كارفرما است. 

 تهيه وسايل ايمني . ١
 در اختيار كارگران قرار دهد. . ٢
 آموزش . ٣
 نظارت . ٤
ايــن مــورد فرعــي اســت همــان چهــار مــورد بحث ديگر كه كميته حفاظتي بايد تشكيل دهند كه  . ٥

 وظيفه اصلي است. حال كارگران سه وظيفه دارند.
 استفاده -١
 نگهداري -٢
 رعايت مقررات -٣

ي ر تفكيكاي ديگبه صورت عام گفته است كه همه اينها بايد مقررات را رعايت كنند اما در ماده ه ٨٥م 
  كرده است.

  م داريم: ما مي خواهيم برويم سراغ اثر عدم رعايت حال دو عد

تفــاقي هــم يكي عدم رعايت صرف هست مثالً بازرسي مي آيد و ميبينه كارگر كاله ايمني ندارد و ا . ١
 نيوفتاده كه اين صرفاً يك جريمه مي كند.



٩٣ 

است نماينده اش مسئول باشد اين تفكيك مي شود كه چه جاهايي كارفرما مسئوليت دارد چه جاهايي 
  نماينده اش مسئول هست.

اشت كه باهاش داين پيمانكار هم يك تيم  Bكار جوشكاري را داده بود به پيمانكار  Aمثال: صاحب ملك 
عيف مي ضمياد تيرآهن جوش بدهد يه خال  كارگرانش بودند يكي از كارگران SFMكار مي كردند كه 

ت و ده اسزند و خودش روش مي ايستد و ميشكنه و ميوفته و ميميره بعد كارشناسان گفتند قصور كر
ر ساختمان مهندسين ناظ %١٠و  %٤٠پيمانكار  %١٥ميزان قصور را اين چنين تعيين كردند صاحب ملك 

لك كه درصد كارگر چيست؟ در نتيجه صاحب م ٣٥هم خود كارگر را مقصر كردند حال مبناي  %٣٥و 
گر است ا كارنسبت به كارگر پيمانكار نيست و مسئول نيست بنابراين پيمانكار مسئول است كه كارفرم

  .درصد مقصرند ١٠٠وظيفه ي اصلي را انجام ندادند  ٤حال اگر كارفرما و نماينده اش آن 

  ق.ك ٨٩م 

ينكه يده يا اسيب دديگر آ ز كارگر در رفته و كسيرِ ثًال تيغه فِحال زماني كه حادثه با فعل كارگر است م
تفاق الث اثفردي راننده شركتي هست كس ديگر را زير مي كند اينجا حادثه فعل كارگر است كه براي 

ت در افتاده است كه مسئوليت كيفري متوجه كارگر است و مسئوليت مدني اش متوجه كارفرما اس
رگر شر كاوليت مباشر است مگر سبب اقوي از مباشر باشد كه اينجا مبامسئوليت كيفري اصل بر مسئ

  است. 

ين حي كه احال حين انجام كار است كه غيرناشي از كار است قانون تأمين اجتماعي مي گويد حادثه 
دثه حين مر حااياب و ذهاب رخ مي دهند حادثه ناشي از كار حساب مي كنيم اين غلط نوشته اين واقع ا

ًال نيست مث ز كارااست و ناشي  ر است حادثه اي كه غيرناشي از كار اما زماني كه حين انجام كارانجام كا
ن از ناام مشكل بخاطر شوخي حادثه اتفاق افتاده كه غيرناشي از كار است كارفرما مسئول نيست اما اگر

كند و شه مي و نردبودن محيط است اينجا كارفرما مسئول است مثالً كارگري از يك نرده باال مي رود 
  مي افتد ناشي از ناامن بودن محيط و ايمني ابزار است كه مسئوليتش با كارفرما است.

  در مورد حين انجام كار غيرناشي از كار حوادثي داريم كه ناشي از عوامل متعدد هست. 

ه آتش تداش به عنوان نمونه: در سايت زباله يك پيمانكار فضاي سبز داشتند آمده بودند چون سابقه
اتفاق  د اينگرفته بود و آمده بودند كه هرگاه سايت آتش گرفت تعدادي كمك براي اين حادثه بفرستي

 ي ايستندها م آتش سوزي مي افتد و كارگران فضاي سبز را فرستاده بودند كه وقتي كارگران روي زباله
ا نجا كارفرمتد رويشان ايمتر پايين كشيده مي شوند و زباله مي اف ١٥يك دفعه آتش فروكش مي كند و 

  ود.شبحث  مقصر نيست بايد به مواد مربوط به ضمان و تسبيب در جزا مراجعه بشود و از باب تسبيب

  بازرسي كار ١٠٦تا  ٩٦مواد 



٩٥ 

ظر ا در نبق.ك در خصوص شرايط استخدام كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت  ١٢٧م 
  گرفتن تابعيت، مدت خدمت و ميزان مزد با تصويب مجلس

  ياجتماع استخدام استعالم تبعه بيگانه توسط كارفرما از وزارت كار و امورق.ك در خصوص  ١٢٨م 

ه كار و پرواند و لغق.ك آيين نامه اجرايي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه نحوه صدور تمديد و تجدي ١٢٩م 
ا ب ب هيأتتصوي وو شرايط انتصاب اعضاء هيأت فني اشتغال اتباع با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي 

ق بشر ب حقونوعي سل وجود اينكه در موازين بين المللي اشتغال به كار حق است و سلب حق اشتغال به
  . است اما همة دنيا متناسب با سياست هاي اشتغالشان براي اتباع بيگانه محدوديت دارند

انه را تباع بيگا والً در ايران چند شرط داريم كه اين شرط اشتغال اتباع بيگانه ناقص است در اداره كار اص
ل ن عامبخصوص غيرمجازش را مشمول قانون كار نمي دانند و به دعاويشان رسيدگي نمي كنند و اي

ا وجود زايا و بنه م تشويق براي كارفرمايان است كه اين اتباع را به كار بگمارند چون نه بيمه مي خواهند
تباع اار براي كانون زاتي ندارد و عدم شمول قاين گرفتن اتباع بيگانه براي كارفرمايان هيچ محاكمه و مجا

د در ه مي كننستفادابيگانه كه مجوز ندارند يك امتياز براي كارفرمايان شده است كه بيشتر از اين اتباع 
  ود.شعيين تصورتي كه بايستي براي به كار گماردن اتباع بيگانه بدون مجوز توسط كارفرما مجازات 

  ق.ك ٧٨الي  ٧٥كار زنان مواد 

كه  ٢١ر قرن دحقوق به نفع گروه هاي آسيب پذير داره تغيير مي كند حتي  ٢٠اصوًال در دنيا در قرن 
راين ارد بنابجود دوباالخره خانم ها از نظر جايگاه حقوقي ارتقاء پيدا كردند اما هنوز در جوامع تبعيض 

ورد شتر مو خانم ها بينظام هاي حقوقي سعي مي كنند مبحثي را در مورد حقوق اين قشر مطرح كنند 
ده شار مشخص نون كآسيب قرار دارند و نياز به حمايت دارند بنابراين هم موازين بين المللي و هم در قا

م ها راي خانذكر شده كارگران ن از انجام بعضي امور ممنوع هستند اين يك حكم ويژه ب ٧٥است در م 
م ها اي خانكه حد مجاز حمل بار با دست براست مثًال حمل بار بيش از حد مجاز با دست ممنوع است 

  كيلو است. ٢٠

گاه را ر جايدومين حكم اين مرخصي بارداري كه تحول پيدا كرده كه يه اشكالش اين است كه قانونگذا
د ت باينمي فهمد مادر كشور خودمان سياستي داريم به اسم سياست افزايش جمعيت است اينجا دول

شرفت كه بر دوش كارفرما بگذارد. دولت بايد خودش هزينه پيخودش هزينه را متحل شود نه اين
م چالشش از ماه شده اما دائمًا دچار چالش هست. ه ٩سياستش را بعهده گيرد. االن مرخصي بارداري 

اه سركار م ٩جانب مؤسسات پرداخت كننده مستمري تأمين اجتماعي هم خانم هايي مي ترسند كه اگر 
ي كنند مان مدهند هنوز هم ما عقب هستيم در اتريش خانم هايي كه زاي نباشند شغلشان را از دست مي

  و.يورُ  ٣٠٠مي دهند و به فرزندش هم  ويورُ  ١٥٠٠تا دوسالگي به هر خانمي 



٩٧ 

 رانيا ياسالم يقانون كار جمهور

 ١٣/١٠/١٣٦٩:  خيتار   ١٢٤٣٥٦:  شماره  ٢٨/١١/١٣٦٩:  خيتار   ١٣٣٨٧شماره :  ياز روزنامه رسم نقل ٢٩/٨/١٣٦٩:  بيتصو خيتار

 يوزارت كار و امور اجتماع - يدادگستر وزارت

 يو اصول كل فيتعار - فصل اول

 .دباشن يقانون م نياز ا تيمكلف به تبع يو كشاورز يخدمات ،يصنعت ،يديموسسات تول ،كارگاه ها ،كارگران ،انيكارفرما هيكل - ١ماده 

 .كند يار مست كارفرما كبه درخوا ايمزا ريسهم سود و سا ،حقوق ،اعم از مزد يحق السع افتياست كه به هر عنوان در مقابل در يقانون كس نيكارگر از لحاظ ا - ٢ ماده

 به طور عموم مسئوالن و و رانيكند. مد يكار م يحق السع افتيكه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل در يحقوق اي يقياست حق يكارفرما شخص - ٣ ماده
 يبه عهده م ر قبال كارگرذكور دم ندگانياست كه نما يتعهدات هيشوند و كارفرما مسئول كل يكارفرما محسوب م ندهيكه عهده دار اداره كارگاه هستند نما يكسان هيكل
 .در مقابل كارفرما ضامن است رديو كارفرما آن را نپذ ديبنما يخود تعهد اراتيكارفرما خارج از اخت ندهيكه نما يدر صورت .رنديگ

 ،يترابر ،يمانساخت ،يعدنم ،يكشاورز ،يموسسات صنعت لياز قب .كند ياو در آنجا كار م ندهينما اياست كه كارگر به درخواست كارفرما  يكارگاه محل - ٤ ماده
 .و امثال آنها ياماكن عموم ،يديتول ،يتجار ،يخدمات ،يمسافربر

 ،يه حرفه ااآموزشگ ،حمام ،مانگاهدر ،مهد كودك ،رخوارگاهيش ،ها يتعاون ،ينهارخور ،نمازخانه ليكار متعلق به كارگاه هستند ؛ از قب يكه به اقتضا يساتيتاس هيكل
آنها جزو  ريذهاب و نظا و ابيا ليورزشگاه و وسا ،رگرانكا جيو بس يو اماكن مربوط به شورا و انجمن اسالم يمراكز آموزش ريو سا يسوادآموز يكالس ها ،قرائت خانه

 .باشند يكارگاه م

 .باشند يقانون م نيكارگاه ها مشمول مقررات ا زيآنان و كارآموزان و ن ندگانينما ،انيكارفرما ،كارگران هيكل - ٥ ماده

ار ر افراد به كاجبا ،رانيا ياسالم يجمهور يو هشتم قانون اساس ستيو ب ستميب ،بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم - ٦ ماده
نخواهد بود و همه  زايسبب امت هانيند او مان بانز ،نژاد ،برخوردارند و رنگ يكه باشند از حقوق مساو لهياز هر قوم و قب رانيممنوع و مردم ا يگرياز د يو بهره كش نيمع

 ستين گرانيقوق دو ح يمومعاست و مخالف اسالم و مصالح  ليرا كه به آن ما يقانون قرار دارند و هر كس حق دارد شغل تيدر حما كسانيافراد اعم از زن و مرد 
 .نديبرگز

 قرارداد كار - دوم فصل

 انعقاد آن ياساس طيشرا قرارداد كار و فيتعر - اول مبحث

 يموقت برا ريغمدت  ايقت مدت مو يرا برا يكار يحق السع افتيكه به موجب آن كارگر در قبال در يشفاه اي يقرارداد كار عبارت است از قرارداد كتب - ٧ ماده
 .دهد يكارفرما انجام م

 .ديخواهد رس نرايوز اتيه بيو به تصو هيته يمستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماع ريآنها جنبه غ عتيكه طب ييكارها يحداكثر مدت موقت برا - ١ تبصره

 .شود يم يتلق يميقرارداد دا ،در قرارداد ذكر نشود يكه مدت يدر صورت ،آنها جنبه مستمر دارد عتيكه طب ييدر كارها - ٢ تبصره

 .دينماانون منظور نق نيرر در امق ازاتيكمتر از امت ييايكارگر مزا ينافذ خواهد بود كه برا يآن در صورت يبعد راتييتغ ايشروط مذكور در قرارداد كار  - ٨ ماده

 است : يالزام ليذ طيشرا تيصحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعا يبرا - ٩ ماده

 مورد قرارداد تيمشروع - الف

 بودن موضوع قرارداد نيمع - ب

 .انجام كار مورد نظر ايدر تصرف اموال  نيطرف يو شرع يقانون تيعدم ممنوع - ج

 .صالح به اثبات برسد يمگر آن كه بطالن آن در مراجع ذ ،كار است يقراردادها هياصل بر صحت كل - تبصره

 باشد : ليموارد ذ يحاو ديبا ،نيطرف قيقرارداد كار عالوه بر مشخصات دق - ١٠ ماده

 .ابديبه آن اشتغال  ديكه كارگر با يا فهيوظ ايحرفه  اينوع كار  - الف

 .مزد مبنا و لواحق آن ايحقوق  - ب

 .ها يو مرخص التيتعط ،ساعات كار - ج

 .محل انجام كار - د

 .انعقاد قرارداد خيتار - هـ

 .باشد نيمدت مع يچنانچه كار برا ،مدت قرار داد - و

 .دينما جابيا ،محل ايكه عرف و عادت شغل  يگريموارد د - ز

نزد  نسخه كيگر و خه نزد كارنس كينسخه از آن به اداره كار محل و  كيگردد كه  يم ميباشد قرارداد در چهار نسخه تنظ يكه قرارداد كار كتب يموارددر  - تبصره
 .رديگ يكارگر قرار م ندهينما اريفاقد شورا در اخت يكار و در كارگاه ها ياسالم يشورا اريدر اخت گريكارفرما و نسخه د

آن  يو ب يون اخطار قبلحق دارد بد نياز طرف كيدوره هر  ني. در خالل اندينما نييكار تع يشيرا به نام دوره آزما يمدت گريكديتوانند با توافق  يم نيرفط - ١١ ماده
 يشيه آزماقوق تمام دورحرداخت ملزم به پ يو اشدكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما ب يدر صورت .ديرابطه كار را قطع نما ،كه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد

 .حقوق مدت انجام كار خواهد بود افتيكارگر فقط مستحق در نديخواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نما

طح ستخصص  يدارا وان ماهر كارگر يماه و برا كيماهر  مهيكارگران ساده و ن يمدت برا نيحداكثر ا .در قرارداد كار مشخص شود ديبا يشيمدت دوره آزما - تبصره
 .باشد يباال سه ماه م

ت مالك و فو ،ن كارگاهشد يمل ،گريادغام در موسسه د ،دينوع تول رييتغ ،انتقال به هر شكل ايفروش  لياز قب ،كارگاه تيدر وضع مالك يحقوق رييهر نوع تغ - ١٢ ماده
 .واهد بودخسابق  يرفرماحقوق كا وقائم مقام تعهدات  ،ديجد يباشد و كارفرما ياست موثر نم افتهي تيكه قراردادشان قطع يكارگران يدر رابطه قرارداد ،نهايامثال ا



٩٩ 

 .را ندارند حق فسخ آن ييبه تنها نياز طرف كي چيمنعقد شده باشد ه ،نيانجام كار مع يبرا ايمدت موقت و  يهر گاه قرارداد كار برا - ٢٥ ماده

 .و حل اختالف است صيتشخ يها اتيه تيقراردادها در صالح نياز نوع ا يبه اختالفات ناش يدگيرس - تبصره

ابل اجرا ق ،محل يجتماعر و امور ااداره كا يمحل كار باشد پس از اعالم موافقت كتب ايكار كه بر خالف عرف معمول كارگاه و  طيعمده در شرا رييهر نوع تغ - ٢٦ ماده
 .و الزم االجرا است يحل اختالف قطع اتيه يرا ،در صورت بروز اختالف .است

رت اعالم ق دارد در صوكارفرما ح دينقض نما ،يكارگاه را پس از تذكرات كتب يانضباط ينامه ها نييآ ايمحوله قصور ورزد و  فيهر گاه كارگر در انجام وظا - ٢٧ ماده
 يبه و» سنوات حق«وان را به عن ارگرحقوق ك نيماه آخر كيو حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل  كار عالوه بر مطالبات ياسالم ينظر مثبت شورا

 .ديپرداخته و قرارداد كار را فسخ نما

ارجاع  صيتشخ اتيبه ه فق حل نشدشده اگر مساله با توا اديدر هر مورد از موارد  .الزم است يكار هستند نظر مثبت انجمن صنف ياسالم يكه فاقد شورا ييواحدها در
 .ديآ يدر م قيلالت تعكار به ح ردادقرا ،مراجع حل اختالف يدگيدر مدت رس .و اقدام خواهد شد يدگيحل اختالف رس اتيه قيو در صورت عدم حل اختالف از طر

ر باشند كارگ ندهينما فاقد اياشد ب دهينگرد ليدر آن تشك يانجمن صنف ايكار و  ياسالم يشورا ايكار نبوده و  ياسالم يكه مشمول قانون شورا ييكارگاه ها - ١ تبصره
 .است يقانون) در فسخ قرارداد كار الزام ني) ا١٥٨(موضوع ماده ( صيتشخ اتياعالم نظر مثبت ه

مور اكار و  ريوز بيبه تصو كار يعال يشورا شنهادياست كه با پ يتكارگاه ها به موجب مقررا يانضباط ينامه ها نييموارد قصور و دستورالعمل ها و آ - ٢ تبصره
 .ديخواهد رس ياجتماع

اب قبل از ر مراحل انتخد ،كار يماسال يكارگران و شوراها يندگينما طيداوطلبان واجد شرا نيكار و همچن ياسالم يشوا يكارگران و اعضا يقانون ندگانينما - ٢٨ ماده
و مانند  واحد ادامه داده خود در همان تيكماكان به فعال ،حل اختالف اتيه يكار) و را ياسالم ي) قانون شوراها٢٢(موضوع ماده ( صيتشخ اتيه ياعالم نظر قطع

 .و امور محوله خواهند بود فيوظا نيكارگران مشغول كار و همچن ريسا

نوبت  را و خارج ازفو ،ارفرماككارگران و  يقانون ندگانينما اي ندهينما نيماب يدر مورد اختالف ف تيشكا افتيحل اختالف پس از در اتيو ه صيتشخ اتيه - ١ تبصره
به  تيكاش افتيدر خياز تار ماه كيحل اختالف موظف است حداكثر ظرف مدت  اتيدر هر صورت ه .خود را اعالم خواهند داشت ييو نظر نها يدگيبه موضوع رس

 .دينما يدگيموضوع رس

 اينشده و  ليكار) تشك يسالما ي) قانون شوراها٢٢(موضوع ماده ( صيتشخ اتيكه ه يدر مناطق ايو  دهينگرد ليكار تشك ياسالم يكه شورا ييدر كارگاه ها - ٢ تبصره
 صيتشخ اتيه يطعقم نظر قبل از اعال ،يانجمن صنف ندگانينما ايكارگران و  ندگانينما ،باشد يكار نم ياسالم يكه كارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراها نيا

 فيظاانجام و نيمچنهشغول كار و خود در همان واحد ادامه داده و م تيحل اختالف كماكان به فعال اتيه يينها يكار) و را ياسالم ي) قانون شوراها٢٢(موضوع ماده (
 .و امور محوله خواهند بود

 كار انيپا يايو پرداخت مزا ليجبران خسارت از هر قب - چهارم مبحث

را  قيلاز تع يت ناشخسار افتيردكارگر شناخته شود كارگر استحقاق  هيقرارداد از ناح قيموجب تعل ،حل اختالف كارفرما اتيه صيكه بنا به تشخ يورتدر ص - ٢٩ ماده
 .بازگرداند ياز كار را به كار سابق و يقيخواهند داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعل

شوند پس  كاريارگران آن بگردد و ك ليآن) تعط ري(جنگ و نظا ينيب شيقابل پ ريحوادث غ ايها) و  نيو امثال ا ليس ،(زلزله هيچنانچه كارگاه بر اثر قوه قهر - ٣٠ ماده
 .بگمارد يصلاه كار ب ديآ يبه وجود م نكه در آ يشده و مشاغل يشده را در همان واحد بازساز كاريكارفرما مكلف است كارگران ب ،مجدد كارگاه تياز فعال

 جاديا قياز طر زينمردم و  حاصل از مشاركت يو در آمد ها يعموم يو با استفاده از درآمدها يو نهم قانون اساس ستيدولت مكلف است با توجه به اصل ب - تبصره
امكانات  يو سوم قانون اساس چهل صل) ا٢قانون و با توجه به بند ( ني) ا٤موضوع ماده ( يشده كارگاه ها كاريمعاش كارگران ب نينسبت به تام يكاريب مهيصندوق ب
 .دياشتغال مجدد آنان فراهم نما يالزم را برا

بقه خدمت بت هر سال ساارگر به نسكمزد  نيبر اساس آخر ديكارفرما با ،كارگر باشد يبازنشستگ ايو  يكل يچنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگ - ٣١ ماده
 .ديپرداخت نما يروز مزد به و ٣٠ زانيبه م يحقوق

 .شود يپرداخت م ياجتماع نيكارگر است كه توسط سازمان تام يبازنشستگ ايو  ياز كارافتادگ يوجه عالوه بر مستمر نيا

مان بهداشت و در سازمان يكپزش ونيسيكم صياز كار كارگر باشد (بنا به تشخ يناش يو فكر يجسم يها ييكاهش توانا ،جهياگر خاتمه قرارداد كار در نت - ٣٢ ماده
داخت پر يقوق به وح نيآخر معادل دو ماه ،كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت يقانون يندگانينما ايكار و  ياسالم يشورا يمنطقه با معرف

 .دينما

 يحوله قانونم فينجام وظاارفرما در اكقصور  زانيكار و فوت كارگر و م رياز غ يناش اياز كار  يناش يها يماريب ايو  ييو جز يكل يموارد از كارافتادگ صيتشخ - ٣٣ ماده
 .ديد رسخواه انريوز اتيه بيتصو به يكار و امور اجتماع ريوز شنهاديخواهد بود كه به پ يبر اساس ضوابط ،شود يكه منجر به خاتمه قرار داد كار م

 كار طيشرا - سوم فصل

 يحق السع - اول مبحث

 ،ينقد ريغ يايمزا ،و ذهاب ابيا ،ربارخوا ،مسكن يها نهيهز ،يمند لهيكمك عا ،حقوق ايكه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد  يقانون يها افتيدر هيكل - ٣٤ ماده
 .نامند يم يرا حق السع دينما يم افتيآنها در ريسود ساالنه و نظا ،ديتول شيپاداش افزا

 .شود يمجموع آنها كه در مقابل كار به كارگر پرداخت م ايو  ينقد ريغ اي يمزد عبارت است از وجوه نقد - ٣٥ ماده

ه بر اساس رمزد و چنانچكا ،ه باشدشد ديمحصول تول ايانجام كار و  زانيكه بر اساس م يو در صورت يمزد ساعت ،چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد - ١ تبصره
 .شود يم دهينام ،يكارمزد ساعت ،باشد نيانجام كار در زمان مع زانيم ايشده و  ديتولمحصول 

كار و  ريوز بيبه تصو كار يعال يشورا شنهاديماده كه با پ نيو كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع ا يكارمزد ساعت ،يمربوط به مزد ساعت يايضوابط و مزا - ٢ تبصره
 .دينما وزكار تجا ياز حداكثر ساعت قانون ديحداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبا .گردد يم نييتع ديخواهد رس يامور اجتماع

 به تبع شغل. يثابت پرداخت يايعبارت است از مجموع مزد شغل و مزا ،مزد ثابت - ٣٦ ماده



١٠١ 

 خيتار دد كارگران واظر به تعنماده را كه  نيمشمول ا يمشاغل كارگاه ها يابيطرح ارز يياجرا ينامه ها نييدستورالعمل و آ يوزارت كار و امور اجتماع - ١ تبصره
 .و اعالم خواهد كرد نييطرح است تع ياجرا

 .باشد يماعامور اجت وزارت كار و دييمورد تا ديپردازند با يمشاغل در كارگاه ها م يطبقه بند يطرح ها هيكه به ته يموسسات و افراد تيصالح - ٢ تبصره

 .است يدگيحل اختالف قابل رس اتيدر ه يمشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماع يطرح طبقه بند ياز اجرا ياختالفات ناش - ٣ تبصره

وزارت ند نكرده باش يبايرا ارز خود يمشاغل كارگاه ها ،يشده از طرف وزارت كار و امور اجتماع نييتع يقانون در مهلت ها نيمشمول ا انيچنانچه كارفرما - ٥٠ ماده
)) واگذار خواهد ٤٩ه () ماد٢ه ((موضوع تبصر تياشخاص صاحب صالح ايمشاغل و  يابيارز ياز دفاتر موسسات مشاور فن يكيامر را به  نيانجام ا ،يكار و امور اجتماع

 .كرد

كشور نزد خزانه  يب در آمد عموممشاوره به حسا يها نهي) هز%٥٠معادل ( يا مهيامر مكلف به پرداخت جر نيمربوط به ا يها نهيكارفرما عالوه بر پرداخت هز - تبصره
 .را بپردازد مشاغل يابيرزاطرح  ياز اجرا ياشمزد ن يمابه التفاوت احتمال ديشود كارفرما با يم نييتع يكه توسط وزارت كار و امور اجتماع يخياز تار .كل است يدار

 مدت - دوم مبحث

قانون  نيه در اك ياز موارد ريبه غ .هدد يكارفرما قرار م اريوقت خود را به منظور انجام كار در اخت اي روياست كه كارگر ن يقانون مدت زمان نيساعت كار در ا - ٥١ ماده
 .ديساعت تجاوز نما ٨از  ديشده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبا يمستثن

روزها اضافه بر  رگيقرر و در دم زانياز م هفته كمتر ياز روزها يتواند ساعات كار را در بعض يم ،آنان يقانون ندگانينما اي ندهينما ،كارفرما با توافق كارگران - ١ تبصره
 .ساعت تجاوز نكند ٤٤كند به شرط آن كه مجموع ساعات كار هر هفته از  نييتع زانيم نيا

ف و فصول مختلف عر ،ه به كارز را با توجساعات كار در شبانه رو ،آنان يقانون انندگينما اي ندهينما ،تواند با توافق كارگران يكارفرما م يكشاورز يدر كارها - ٢ تبصره
 .دينما ميتنظ

 .ديساعت در هفته تجاوز نما ٣٦از شش ساعت در روز و  ديساعات كار نبا ،ينيرزميآور و ز انيسخت و ز يدر كارها - ٥٢ ماده

ه بو  هيكار ته يعال يراو بهداشت كار و شو يحفاظت فن يعال يخواهد بود كه توسط شورا ينامه ا نييبه موجب آ ينيرزميآور و ز انيسخت و ز يكارها - تبصره
 .ديخواهد رس يدرمان و آموزش پزشك ،و بهداشت يكار و امور اجتماع يوزرا بيتصو

 .بامداد قرار دارد ٦تا  ٢٢ نياست كه زمان انجام آن ب ييباشد و كار شب كارها يم ٢٢بامداد تا  ٦است كه زمان انجام آن از ساعت  ييكار روز كارها - ٥٣ ماده

 .شود ياز آن در شب واقع م ياز ساعات انجام آن در روز و قسمت ياست كه بخش ييكارها زيمختلط ن كار

 .دينما يقانون استفاده م ني) ا٥٨شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده ( يكه جزو كار شب محسوب م يساعات ،مختلط يكارها در

 .رديگ ياز شبانه روز صورت م ينيبلكه در ساعات مع ،ابدي يانجام نم ياست كه نوعا در ساعات متوال يكار متناوب كار - ٥٤ ماده

از هنگام  دينبا يار اضافك زيو ن ساعات كار و فواصل تناوب ،متناوب يدر كارها .ستين يكارگر است و حضور او در كارگاه الزام اريفواصل تناوب كار در اخت - تبصره
 .باشد شتريساعت در شبانه روز ب ١٥شروع تا خاتمه از 

 .گردد يم نييو نوع كار و عرف كارگاه تع نيشروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرف ساعت

 .شود يشب واقع م ايعصر  ايآن در صبح  يكه نوبت ها يبه نحو ،كه در طول ماه گردش دارد يعبارت است از كار يكار نوبت - ٥٥ ماده

ا در صبح و عصر و شب قرار ه) و چنانچه نوبت %١٠شود ( يدر صبح و عصر واقع م يكار و يكند و نوبت ها يكار م يكه در طول ماه به طور نوبت يكارگر - ٥٦ ماده
 .خواهد كرد افتيرد يفوق العاده نوبت كار ) عالوه بر مزد به عنوان%٥/٢٢( افتديعصر و شب ب ايكه نوبت ها به صبح و شب و  ي) و در صورت%١٥( ،رديگ

 دينبا يار در چهار هفته متوالكلكن جمع ساعات  ،ديساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نما ٨ممكن است ساعات كار از  يدر كار نوبت - ٥٧ ماده
 .ساعت تجاوز كند ١٧٦از 

 .رديگ يتعلق م ي) اضافه بر مزد ساعت كار عاد%٣٥( ينوبت ريهر ساعت كار در شب تنها به كارگران غ يبرا - ٥٨ ماده

 مجاز است : ليذ طيبه كارگر با شرا يارجاع كار اضاف يعاد طيدر شرا - ٥٩ ماده

 .موافقت كارگر - الف

 .ي) اضافه بر مزد هر ساعت كار عاد%٤٠پرداخت ( - ب

 .)نيبا توافق طرف يي(مگر در موارد استثنا ديساعت در روز تجاوز نما ٤از  ديبه كارگران نبا ياعارج يساعات كار اضاف - تبصره

ضرورت  ليه با اوضاع و احوال ذكه جهت مقابل يمدت ي)) و برا٥٩(موضوع بند (ب) ماده ( يكارفرما به شرط پرداخت اضافه كار صيبا تشخ يارجاع كار اضاف - ٦٠ ماده
 .ن)يبا توافق طرف ييساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنا ٨ماده  نيموضوع ا يدارد مجاز است و حداكثر اضافه كار

 حوادث مذكور است. جهيكه نت يخسارت ميترم ايو  ينيب شياز حوادث قابل پ يريجلوگ - الف

قطع شده  گريد ينيب شيبل پقا ريال غاوضاع و احو ايزلزله و  ،ليس ،لياز قب يعياتفاق طب ايمذكور به علت بروز حادثه  تيكه فعال يدر صورت ،كارگاه تياعاده فعال - ب
 .باشد

ت كار اطالع دهد تا ضرور يتماعموضوع را به اداره كار و امور اج ،ساعت ٤٨كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت  ،در موارد فوق يپس از انجام كار اضاف - ١ تبصره
 .شود نييو مدت آن تع ياضاف

 .درگر خواهد بوارده به كاكارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات و ،محل يتوسط اداره كار و امور اجتماع يضرورت كار اضاف دييدر صورت عدم تا - ٢ تبصره

 .ممنوع است ،دهند يآور انجام م انيخطرناك و سخت و ز يكارها ايكه كار شبانه  يبه كارگران يارجاع كار اضاف - ٦١ ماده

 ها يو مرخص التيتعط - سوم مبحث

 .باشد يكارگران با استفاده از مزد م يهفتگ ليروز تعط ،روز جمعه - ٦٢ ماده

 يگريد ور مستمر روزبه ط ،نيطرف توافق ايضرورت كار و  ايكه حسب نوع  ييدر كارگاه ها ايو  ياتوبوس ران ،برق ،آب رينظ يدر امور مربوط به خدمات عموم - ١ تبصره
 .است ياردر هفته اجب نيروز مع كي ليخواهد بود و به هر حال تعط يهفتگ ليشود همان روز در حكم روز تعط نييتع ليتعط يبرا

 .خواهند كرد افتيدر داضافه بر مز )%٤٠روز جمعه ( ليكنند، در مقابل عدم استفاده از تعط يجمعه كار م يروزها بيترت نيكه به هر عنوان به ا يكارگران



١٠٣ 

 ليز وساادون استفاده بد مجاز و حاز  شيب ،آور و خطرناك و حمل بار با دست انيسخت و ز يارجاع كارها زيو انجام كار در شب و ن يارجاع هر نوع كار اضاف - ٨٣ ماده
 .كارگر نوجوان ممنوع است يبرا يكيمكان

اقل سن حد ،آور است انيوجوانان زاخالق كارآموزان و ن اي يسالمت يشود برا يكه كار در آن انجام م يطيآن با شرا تيكه به علت ماه ييدر مشاغل و كارها - ٨٤ ماده
 .است يامر با وزارت كار و امور اجتماع نيا صيتشخ .سال تمام خواهد بود ١٨كار 

 و بهداشت كار يحفاظت فن - چهارم فصل

 اتيكل - اول مبحث

و وزارت  فاظت فني)ح ني(جهت تام يحفاظت فن يعال يشورا قيكه از طر ييدستورالعمل ها تيكشور رعا يو منابع ماد يانسان يروين انتيص يبرا - ٨٥ماده  
 ،كارگاه ها هيكل يابر ،شود يم نيكار) تدو طيبهداشت كار و كارگر و مح نيو تام يحرفه ا يها يمارياز ب يري(جهت جلوگ يدرمان و آموزش پزشك ،بهداشت
 .است يكارگران و كارآموزان الزام ،انيكارفرما

 .باشند يو بهداشت كار م ياصول فن تيفصل بوده و مكلف به رعا نيمشمول مقررات ا زين يخانوادگ يكارگاه ها - تبصره

 گردد : يم ليتشك ليذ يباشد از اعضا يم يحفاظت فن ينامه ها نييو آ نيمواز هيمسئول ته يحفاظت فن يعال يشورا - ٨٦ ماده

 .شورا خواهد بود سييمعاون او كه ر اي يكار و امور اجتماع ريوز - ١

 .عيمعاون وزارت صنا - ٢

 .نيسنگ عيمعاون وزارت صنا - ٣

 .يمعاون وزارت كشاورز - ٤

 .معاون وزارت نفت - ٥

 .وزارت معادن و فلزات معاون - ٦

 .يوزارت جهاد سازندگ معاون - ٧

 .ستيز طيسازمان حفاظت مح سيير - ٨

 .يفن ينفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته ها دو - ٩

 .عيصنا رانيدو نفر از مد - ١٠

 .كارگران ندگانياز نمادو نفر  - ١١

 .شورا خواهد بود ريكه دب يكار وزارت كار و امور اجتماع يكل بازرس ريمد - ١٢

ارگران ك يه حفاظت فنمربوط ب ينامه ها نييطرح آ هيته يتواند برا يو شورا در صورت لزوم م دهيرس يكار و امور اجتماع ريوز بيشورا به تصو شنهاداتيپ - ١ تبصره
 .دهد ليمركب از كارشناسان تشك يتخصص يها تهيكم ،مربوط به شورا فيوظا ريكار و انجام سا طيدر مح

 .ديخواهد رس يكار و امور اجتماع ريوز بيبه تصو يحفاظت فن يعال يشورا شنهاديشورا با پ ينامه دخل نييآ - ٢ تبصره

ه بو  هيته يفن حفاظت يالع يخواهد بود كه توسط شورا يمطابق دستورالعمل عيصنا رانيمد ندگانيكارگران و نما ندگانينما ،دانشگاه ديانتخاب اسات - ٣ تبصره
 .ديخواهد رس يكار و امور اجتماع ريوز بيتصو

و  يمانساخت يقشه هاننامه كار و مكلفند بدوا بر ،موجود را توسعه دهند يكارگاه ها ايو  ندياحداث نما يديكه بخواهند كارگاه جد يو حقوق يقياشخاص حق - ٨٧ ماده
ار و امور وزارت ك .رندرسال داا ياجتماع اموربه وزارت كار و  ديياظهار نظر و تا يبرا ،و بهداشت كار يدر امر حفاظت فن ينيب شيمورد نظر را از لحاظ پ يطرح ها
 .خواهد بود يبهداشت و يمقررات حفاظت تيبه رعامزبور منوط  ياز كارگاه ها يبهره بردار .ديماه اعالم نما كيموظف است نظرات خود را ظرف مدت  ياجتماع

 .اشندب يمناسب م يو حفاظت يمنيموارد ا تيپردازند مكلف به رعا يم نيورود و عرضه ماش ايكه به ساخت  يحقوق اي يقياشخاص حق - ٨٨ ماده

 يحفاظت فن كار يعال يرامصوب شو ينامه ها نييآنها مطابق آ شيكه آزما يابزار و لوازم ،دستگاه ها ،ها نياز ماش ياز بهره بردار شيمكلفند پ انيكارفرما - ٨٩ ماده
خه از نس كيحفظ و  بوطه راو مدارك مر دادهانجام  يحفاظت فن يعال يشورا دييها و مراكز مورد تا شگاهيالزم را توسط آزما يها شيشناخته شده است آزما يضرور

 .نديارسال نما ياطالع به وزارت كار و امور اجتماع يآنها را برا

آن  ياه با نمونه هب مورد همرارا حس ليمشخصات وسا ديبا ،كنند ديتول ايرا وارد  يو بهداشت يكه بخواهند لوازم حفاظت فن يحقوق اي يقياشخاص حق هيكل - ٩٠ ماده
 .نديم نمااقدا ليوسا نيوارد كردن ا ايبه ساخت  ،دييارسال دارند و پس از تا يدرمان و آموزش پزشك ،و وزارت بهداشت يبه وزارت كار و امور اجتماع

حفاظت و سالمت و  نيامت يبرا يحفاظت فن يعال يقانون مكلفند بر اساس مصوبات شورا ني) ا٨٥موضوع ماده ( يواحدها هيو مسئوالن كل انيكارفرما - ٩١ ماده
 تيخصوص رعا و در اموزنديبه آنان ب رافوق الذكر  ليكاربرد وسا يآنان قرار داده و چگونگ اريو در اخت هيو امكانات الزم را ته ليوسا ،كار طيبهداشت كارگران در مح

ط كارگاه مربو يعمل هاستورالد يو اجرا يفرد يو بهداشت يحفاظت لياز وسا يملزم به استفاده و نگهدار زيافراد مذكور ن .ندينظارت نما يو بهداشت يمقررات حفاظت
 .باشند يم

اد همه افر يبرا دير قرار دارند بااز كا يناش يها يمارينوع كار در معرض بروز ب يدر آنها به اقتضا نيقانون كه شاغل ني) ا٨٥موضوع ماده ( ياحدهاو هيكل - ٩٢ ماده
رونده مربوط را در پ جهيتنورند و آرا به عمل  زمال يها شيو آزما نهياز آنها معا يدرمان يبار توسط مراكز بهداشت كي يدهند و حداقل سال ليتشك يمذكور پرونده پزشك

 .نديضبط نما

ه مكلفند مربوط نيسئولمكارفرما و  در معرض ابتال باشد اياز كار مبتال  يناش يماريشده به ب نهينظر داده شود كه فرد معا يپزشك يشورا صيچنانچه با تشخ - ١ تبصره
 .ندينما نييتع يگريدر قسمت مناسب د ،يمذكور بدون كاهش حق السع يپزشك يشورا هيكار او را بر اساس نظر

 .واهد بودكار خ طيحم يمنيو بهداشت ا يفن طيمجدد شرا دييو تا ديمكلف به بازد يوزارت كار و امور اجتماع ،يمارانيب نيدر صورت مشاهده چن - ٢ تبصره

 يير كارگاه هاد ،ها يمارياز حوادث و ب يريگ شيكار و پ طيدر مح يو بهداشت يمقررات حفاظت يبه منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجرا - ٩٣ ماده
 .هد شدخوا ليكو بهداشت كار تش يحفاظت فن تهيدهند كم صيتشخ يضرور يدرمان و آموزش پزشك ،و وزارت بهداشت يكه وزارت كار و امور اجتماع



١٠٥ 

 ياز اقربا يكي ايقه سوم و آنها تا طب ياز بستگان نسب يكي ايكه خود  ندينما ياقدام به بازرس يتوانند در كارگاه يبازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نم - ١٠٢ ماده
 .نفع باشند يدر آن ذ ميبه طور مستق شانيدرجه اول ا يسبب

 شغل خود به يه به مقتضاكاز خدمت دولت اسرار و اطالعات را  يپس از بركنار يمورد حت چيبازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار حق ندارند در ه - ١٠٣ ماده
 .نديفاش نما ،موارد تخلف را گوشزد كرده اند ايداده  ينام اشخاص را كه به آنان اطالعات ايدست آورده اند و 

 .مربوط خواهند بود نيمقرر در قوان يماده مشمول مجازات ها نياز مقررات ا نيمتخلف - تبصره

شوند  شانيا فهيانجام وظ مانع ايو  قانون گردند نيمشمول ا يو كارشناسان بهداشت كار به كارگاه ها كه مانع ورود بازرسان كار يكسان گريو د انيكارفرما - ١٠٤ ماده
 .شد واهندقانون محكوم خ نيمقرر در ا يحسب مورد به مجازات ها ،ندينما ياز دادن اطالعات و مدارك الزم به آنان خوددار اي

 ايازرس كار ب ،ه داده شودبروز خطر در كارگا اياحتمال وقوع حادثه و  يكارشناس بهداشت حرفه ا ايبازرس كار  صيبه تشخ ،يبازرس نيهر گاه در ح - ١٠٥ ماده
 .هندخود اطالع د ميمستق سييبه ر زياو و ن ندهينما ايمكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما  يكارشناس بهداشت حرفه ا

 يعموم يادسراداز  يرفه اححسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت  ،يدرمان و آموزش پزشك ،زارت بهداشتو و يوزارت كار و امور اجتماع - ١ تبصره
الفاصله بدادستان  .ديادر نمارا ص اهاز كارگ يقسمت ايو الك و مهر تمام  ليمحل تقاضا خواهند كرد فورا تعط يدادسرا از دادگاه عموم ليمحل و در صورت عدم تشك

 .نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابالغ قابل اجرا است

ع نواقص و رف يدگسترربط دا يكارشناسان ذ ايو  يكارشناس بهداشت حرفه ا ايصادر خواهد شد كه بازرس كار  يتوسط مرجع مزبور در صورت ليرفع تعط دستور
 .نموده باشند دييموجود را تا بيمعا

 .شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد يم ليكه به علت فوق كار تعط ياميكارفرما مكلف است در ا - ٢ رهتبص

به  ،زبورد از مراجع متوانن يه مكارگا ليو تعط يكارشناس بهداشت حرفه ا ايماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس كار و  نيموضوع ا يمتضرران از قرارها - ٣ تبصره
 .ستاو قابل اجرا  يدادگاه قطع ميتصم .دينما يدگيو خارج از نوبت به موضوع رس تيكنند و دادگاه مكلف است به فور تيدادگاه صالح شكا

به  يكو آموزش پزش درمان ،اشتو وزارت بهد يمشترك وزارت كار و امور اجتماع شنهاديفصل به پ نيمربوط به ا يياجرا ينامه ها نييدستورالعمل ها و آ - ١٠٦ماده 
 .ديخواهد رس رانيوز اتيه بيتصو

 آموزش و اشتغال - فصل پنجم

 يكارآموز و مراكز كارآموز - اول مبحث

 يمراكز كارآموز - ١

كلف است م يمور اجتماعاو  رت كاروزا ،كارگران يباال بردن دانش فن زيكار و ن ندگانيو به منظور اشتغال مولد و مستمر جو ياهداف قانون اساس يدر اجرا - ١٠٧ ماده
 .الزم را فراهم سازد يامكانات آموزش

 .باشند يم يالزم با وزارت كار و امور اجتماع يها ينفع موظف به همكار يذ يوزارتخانه ها و سازمان ها - تبصره

 يآموزعه مراكز كارو توس جاديا يو با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور برا ازيموظف است بر حسب ن يوزارت كار و امور اجتماع - ١٠٨ ماده
 : ديدر سطوح مختلف مهارت اقدام نما ليذ

 .ماهر ريغ انيآموزش كارگران و كارجو يبرا هيپا يمراكز كارآموز - الف

و  ماهر ،ماهر همين انيوبه كارگران و كارج شرفتهيپ يتخصص ها ميمهارت و تعل يارتقا ،يبازآموز يبرا يمورد يمهارت و تخصص ها ليتكم يمراكز كارآموز - ب
 .يآموزش حرفه ا انيمرب

 .يمراكز كارآموز انيآموزش مرب يبرا يمرب تيمراكز ترب - ج

 ادينب ،ديشه اديبن ،يش پزشكدرمان و آموز ،شتربط (مانند وزارت بهدا يذ يوزارتخانه ها و سازمان ها يو جانبازان با همكار نيخاص معلول يمراكز كارآموز - د
 ...).جانبازان و

 ير اجتماعظر وزارت كار و امون ريبه طور مستقل ز يقانون محاسبات عموم تيبا رعا يو ادار يقانون از نظر مال ني) ا١٠٨مراكز آموزش مذكور در ماده ( - ١٠٩ ماده
 .اداره خواهند شد

 يآموزمراكز كار ادجيبت به امكلفند نس شيخو ازيماهر مورد ن مهيبه منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و ن يو خدمات يديتول ،يصنعت يواحد ها - ١١٠ ماده
 .به عمل آورند يالزم را با وزارت كار و امور اجتماع يها يهمكار ،يكارگاه نيب ايجوار كارگاه و 

 نيو تام مير مورد تعلدو  هيا تهر يكارگاه نيجوار كارگاه و ب ياستانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموز ،يوزارت كار و امور اجتماع - ١ تبصره
 .دينما يمراكز مزبور اقدام م انيمرب

 اتيه بيوبه تص يجتماعار و امور كا ريوز شنهاديبر حسب مورد به پ يكارگاه نيجوار كارگاه و ب يمراكز كارآموز جاديدستورالعمل ها و مقررات مربوط به ا - ٢ تبصره
 .ديخواهد رس رانيوز

 لهيسوبه  ،نيرفه معح ايصنعت  به منظور آموزش زيآزاد ن يو حرفه ا يآموزشگاه فن ،يتوسط وزارت كار و امور اجتماع يمراكز كارآموز ليعالوه بر تشك - ١١١ ماده
 شود. يم سيتاس يبا كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماع ،يحقوق اي يقياشخاص حق

 نيابر  ياجتماع ر و امورنحوه نظارت وزارت كا زيو ن انيمسئوالن و مرب تيآزاد و صالح يو موسسات كارآموز يفن تيصالح صينامه مربوط به تشخ نييآ - تبصره
 .ديخواهد رس رانيوز اتيه بيبه تصو يكار و امور اجتماع ريوز شنهاديموسسات با پ

 يكارآموز و قرارداد كارآموز - ٢

 شود : ياطالق م ليكارآموز به افراد ذ ،قانون نياز لحاظ مقررات ا - ١١٢ ماده

 .ننديب يم زاد آموزشآ يآموزشگاه ها ايو  يدر مراكز كارآموز نيمدت مع يمهارت برا يارتقا اي يبازآموز ،فراگرفتن حرفه خاص يكه فقط برا يكسان - الف

وام با كار ت يه كارآموزب نيمع يدر كارگاه ،بر سه سال نباشد ديكه زا نيمدت مع يبرا ،خاص يبه منظور فراگرفتن حرفه ا يكه به موجب قرارداد كارآموز يافراد - ب
 .نباشد شتريسال تمام ب ١٨سال كمتر نبوده و از  ١٥مشروط بر آن كه سن آنها از  ،اشتغال دارند



١٠٧ 

 .باشد وجود نداشته ص مشابهو تخص التيآماده به كار افراد داوطلب واجد تحص يرانياتباع ا انيدر م يكار و امور اجتماع مطابق اطالعات موجود در وزارت - الف

 .اشتغال به كار مورد نظر باشد يبرا ياطالعات و تخصص كاف يدارا گانهيتبعه ب - ب

 .استفاده شود يرانيافراد ا يبعد ينيگزيآموزش و جا يبرا گانهياز تخصص تبعه ب - ج

 نييجب آبه مو ،اتيه جلسات ليانتخاب آنها و نحوه تشك طيضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرا .اشتغال است يفن اتيماده با ه نيمندرج در ا طياحراز شرا - تبصره
 .رسد يم رانيوز اتيه بيبه تصو يوزارت كار و امور اجتماع شنهاديخواهد بود كه با پ ينامه ا

 : دياقدام نما ليپروانه افراد ذ ديو تجد ديتمد ،تواند نسبت به صدور يم يوزارت كار و امور اجتماع - ١٢٢ ماده

 .اقامت داشته باشد رانيكه حداقل ده سال مداوم در ا يا گانهيتبعه ب - الف

 .باشد يرانيكه همسر ا يا گانهيتبعه ب - ب

 وزارتخانه يبوافقت كتمو پس از  يپناهندگ ايبه شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و  ياسيو پناهندگان س ياسالم يخصوصا كشورها گانهيب يكشورها نيمهاجر - ج
 .كشور و امور خارجه يها

 تين كه وضعآ (مشروط بر را تين تابعافراد بدو اياز دول و  يبه عنوان معامله متقابل اتباع بعض ايتواند در صورت ضرورت و  يم يوزارت كار و امور اجتماع - ١٢٣ ماده
 .ديامعاف نم پروانه كار ديتجدحق  ايو  ديحق تمد ،از پرداخت حق صدور رانيوز اتيه بيوزارت امور خارجه و تصو ديينباشد) پس از تا يآنان اراد

 .شود يم ديتجد اي ديتمد ايسال صادر  كيمدت  يقانون حداكثر برا نيمواد ا تيپروانه كار با رعا - ١٢٤ ماده

امور  وه وزارت كار راتب را بم ،شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز يبا كارفرما قطع م گانهيتبعه ب يكه به هر عنوان رابطه استخدام يدر موارد - ١٢٥ ماده
زارت كار و امور و .دينما ميسلت يماعو امور اجت ربه وزارت كا ،ديمكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رس زين گانهيتبعه ب .اعالم كند ياجتماع
 .كند يصالح درخواست م يرا از مراجع ذ گانهيدر صورت لزوم اخراج تبعه ب ياجتماع

 يعالم ما يعور اجتمات كار و اممربوطه مراتب را به وزار ريوز ،كند جابيا ييرا به طور استثنا گانهيب يكشور اشتغال فور عيكه مصلحت صنا يدر موارد - ١٢٦ ماده
 .اهد شدصادر خو ،شخصمق كار حبا  ديرواد رمربوط به صدو فاتيتشر تيپروانه كار موقت بدون رعا ،گانهيتبعه ب يبرا يكار و امور اجتماع ريو با موافقت وز دينما

 .خواهد بود گانهياشتغال اتباع ب يفن اتيه دييآن مستلزم تا ديمدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمد - تبصره

 يرويوجه به نتنها و با مزد آ زانيو مدت خدمت و م تيدولت با در نظر گرفتن تابع ازيمورد ن گانهيب يفن نيكارشناسان و متخصص ياستخدام طيشرا - ١٢٧ ماده
پروانه كار  .خواهد بود يماسال يشورا سمجل بيبا تصو ،كشور يو استخدام يو سازمان امور ادار يو اعالم نظر وزارت كار و امور اجتماع يپس از بررس ،يكارشناس داخل

 .صادر خواهد شد ياز طرف وزارت كار و امور اجتماع ياسالم يمجلس شورا بيدر هر مورد پس از تصو ،يجهت استخدام كارشناسان خارج

ر مورد امكان درا  ياجتماع ار و امورنظر وزارت ك ،شود يم گانهيب استخدام كارشناسان بكه موج يمكلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار داد انيكارفرما - ١٢٨ ماده
 .ندياستعالم نما گانهياجازه اشتغال تبعه ب

اشتغال  ينف اتيه ياعضا انتخاب طيشرا زيو لغو پروانه كار و ن ديتجد ،ديتمد ،از جمله نحوه صدور گانهيمربوط به اشتغال اتباع ب يياجرا ينامه ها نييآ - ١٢٩ ماده
 .ديرس هدخوا رانيوز اتيه بيبه تصو يكار و امور اجتماع ريوز شنهاديبا پ ،قانون ني) ا١٢١مذكور در ماده ( گانهياتباع ب

 ييو كارفرما يكارگر يتشكل ها - فصل ششم

 رانيا يالماس يجمهور يو ششم قانون اساس ستياصل ب يو در اجرا يانقالب اسالم يو دفاع از دستاوردها يو گسترش فرهنگ اسالم غيتبل به منظور - ١٣٠ماده 
 .ندياقدام نما ياسالم يانجمن ها سيتوانند نسبت به تاس يم يو صنف يخدمات ،يكشاورز ،يصنعت ،يديتول يكارگران واحدها

در  ياسالم يانجمن ها يهماهنگ يكانون ها سينسبت به تاس ،يغيتبل يها وهيو ش فيدر انجام وظا يتوانند به منظور هماهنگ يم ياسالم يانجمن ها - ١ تبصره
 .نديدر كل كشور اقدام نما ياسالم يانجمن ها يهماهنگ يسطح استان ها و كانون عال

و  يماعر و امور اجتكا ،كشور نيتوسط وزارت ديماده با نيموضوع ا ياسالم يو نحوه عملكرد انجمن ها اراتيو اخت فيحدود وظا ،ليتشك ينامه چگونگ نييآ - ٢ تبصره
 .برسد رانيوز اتيه بيو به تصو هيته ياسالم غاتيسازمان تبل

كارگران و  يضع اقتصادو بهبود و يو به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانون رانيا ياسالم يجمهور يو ششم قانون اساس ستياصل ب يدر اجرا - ١٣١ ماده
 يصنف ينجمن هاا ليه تشكتوانند مبادرت ب يصنعت م ايحرفه  كي انيكه خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار و كارفرما ،انيكارفرما

 .ندينما

جمن ان يانون عالكاستان و  در يصنف يكانون انجمن ها ليتوانند نسبت به تشك يم يصنف يانجمن ها يمحوله و قانون فيدر انجام وظا يبه منظور هماهنگ - ١ تبصره
 .نديدر كل كشور اقدام نما يصنف يها

و  ير مجمع عمومآن د بيصوو طرح و ت يمقررات قانون تياساسنامه با رعا ميموظف به تنظ ليمربوطه به هنگام تشك يو كانون ها يصنف يانجمن ها هيكل - ٢ تبصره
 .باشند يجهت ثبت م يبه وزارت كار و امور اجتماع ميتسل

كار و  يالملل نيس بكنفران ،رو بهداشت كا يحفاظت فن يعال يشورا ،ياجتماع نيتام يعال يشورا ،كار يعال يدر شورا رانيا انيكارفرما ندگانينما هيكل - ٣ تبصره
 .خواهند شد يمعرف يعكار و امور اجتما ريصورت توسط وز نيا ريانتخاب و در غ ،ليدر صورت تشك ،انيكارفرما يصنف يانجمن ها يآن توسط كانون عال رينظا

 .كارگران را داشته باشند ندهينما اي يانجمن صنف ،كار ياسالم ياز سه مورد شورا يكيتوانند  يفقط م ،واحد كيكارگران  - ٤ تبصره

 بيتصو خيز تارماه ا كيت حداكثر ظرف مد ،مربوطه يو كانون ها يصنف يو نحوه عملكرد انجمن ها اراتيو اخت فيحدود وظا ،ليتشك ينامه چگونگ نييآ - ٥ تبصره
 .ديخواهد رس رانيوز اتيه بيو به تصو هيكار ته يعال يتوسط شورا ،قانون نيا

 .ديخواهد رس يار و امور اجتماعك ريوز بيقانون به تصو نيا بيماه پس از تصو كيماده ظرف  ني) ا٣مذكور در تبصره ( ندگانينامه نحوه انتخابات نما نييآ - ٦ تبصره

سوم قانون  ر اصل چهل ودبر اساس مفاد مربوطه  نيو همچن رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس كميو  ياصل س يبه منظور نظارت و مشاركت در اجرا - ١٣٢ ماده
 .نديمانمسكن اقدام  يتعاون يها شركت جاديتوانند نسبت به ا يم ،كه مشمول قانون كار باشند يو كشاورز يخدمات ،يصنعت ،يصنف ،يديتول يكارگران واحدها ،ياساس



١٠٩ 

 خواهند داشت كه : يياجرا تيو قابل ياعتبار قانون يكار هنگام يدسته جمع يها مانيپ - ١٤١ ماده

 .نشده باشد نيياست در آن تع دهيگرد ينيب شيآنچه در قانون كار پ كمتر از ييايمزا - الف

 .نباشد ريدولت مغا يو مصوبات قانون ماتيكشور و تصم يو مقررات جار نيبا قوان - ب

 .برسد يوزارت كار و امور اجتماع دييبه تا ،(الف) و (ب) يبا بندها مانيموضوعات پ ايعدم تعارض موضوع  - ج

 نيطرف روز به ٣٠رف ماده را ظ ني(الف) و (ب) مذكور در ا يبا بندها مانيعدم تطابق پ ايدر نظر خود در مورد مطابقت  ديبا يوزارت كار و امور اجتماع - ١ تبصره
 .ديكتبا اعالم نما مانيپ

كشور  يارو مقررات ج يقانون ليبه دال يمتك دي(الف) و (ب) با يبا موضوعات بندها يجمع مانيدر مورد عدم مطابقت مفاد پ ينظر وزارت كار و امور اجتماع - ٢ تبصره
 .ماده اعالم گردد ني) هم١ظرف مدت مذكور در تبصره ( مانيپ نيكتبا به طرف ديو موارد مستند با ليدال .باشد

 ،ديجد مانيقاد پانع يبرا نيرفطاز موضوعات مورد درخواست  كيهر  ايو  يقبل يها مانيپ ايقانون و  نيكه اختالف نظر در مورد مواد مختلف ا يدر صورت - ١٤٢ ماده
 نيز طرفا يكير هدرخواست  اسموظف است بر اس صيتشخ اتيكارگران شود ه ياز سو ديتول يكاهش عمد ايكار ضمن حضور كارگر در كارگاه و  ليمنجر به تعط

 .ديقرار داده و اعالم نظر نما يدگيمورد رس عايموضوع اختالف را سر ،ييو كارفرما يكارگر يسازمان ها اياختالف و 

)) ١٥٨ضوع ماده ((مو صيشخت اتياعالم نظر ه خيتواند ظرف مدت ده روز از تار يم ردينظر مذكور را نپذ يدسته جمع مانيپ نياز طرف كيكه هر  يدر صورت - تبصره
 .دينما يو صدور را يدگيرس يقانون مراجعه و تقاضا نيحل اختالف مندرج در فصل نهم ا اتيبه ه

 .كند يم مار اعالك يدسته جمع مانيخود را نسبت به پ يو را يدگيرس يدسته جمع مانيتقاضا فورا به موضوع اختالف در پ افتيحل اختالف پس از در اتيه

ر صله گزارش اماست بالفا موظف يامور اجتماعاداره كار و  سييواقع نشود ر نيحل اختالف ظرف سه روز مورد قبول طرف اتيه شنهاداتيكه پ يدر صورت - ١٤٣ ماده
كه  يهر نحو هكارگاه را ب ،دارد ادامه فتواند مادام كه اختال يم رانيوز اتيدر صورت لزوم ه .اطالع دهد يالزم به وزارت كار و امور اجتماع ميجهت اتخاذ تصم ،را

 .ديبداند به حساب كارفرما اداره نما يمقتض

ا آن ر رييت تغدرخواس ،دتم انيقبل از پا ييتواند به تنها ينم نياز طرف كي چيگردد ه يمنعقد م ينيمدت مع يكار كه برا يدسته جمع يها مانيدر پ - ١٤٤ ماده
 .كند جابيرا ا رييتغ نيا يوزارت كار و امور اجتماع صيبه تشخ يياستثنا طيمگر آن كه شرا ديبنما

مقام  قائم ديجد ياكارفرم ،اشدبباشد و چنانچه كار استمرار داشته  يكار موثر نم يدسته جمع مانيپ يدر اجرا ،ياز و تيمالك رييتغ ايفوت كارفرما و  - ١٤٥ ماده
 .محسوب خواهد شد ميقد يكارفرما

 يسته جمعد مانيقررات پم ،دينما يم پس از آن منعقد ايكار منعقد ساخته و  يدسته جمع مانيكار كه كارفرما قبل از انعقاد پ يانفراد يقراردادها هيدر كل - ١٤٦ ماده
 .باشند يعدسته جم مانياز پ شتريب ييايمزا ياز لحاظ مزد دارا يانفراد يكه قراردادها يمگر در موارد ،الزم االتباع است

 كارگران يخدمات رفاه - هشتم فصل

 .قانون و خانواده آنها فراهم سازد نيكارگران و كشاورزان مشمول ا يرا برا يو درمان يدولت مكلف است خدمات بهداشت - ١٤٧ ماده

 .نديماود اقدام ننمودن كارگران واحد خ مهينسبت به ب ،ياجتماع نيقانون مكلفند بر اساس قانون تام نيمشمول ا يكارگاه ها انيكارفرما - ١٤٨ ماده

مناسب  يخصش يخانه ها نيبا كارگران فاقد مسكن جهت تام مايها مستق يتعاون نيمسكن و در صورت عدم وجود ا يها يمكلفند با تعاون انيكارفرما - ١٤٩ ماده
 .باشند يم گريد سبمحل منا ايدر جوار كارگاه و  يسازمان يبزرگ مكلف به احداث خانه ها يكارگاه ها انيكارفرما نيو همچن نديالزم را بنما يهمكار

 .ديزم را بنماال يهمكار ربط يذ يدستگاه ها ريها و سا يشهردار ،يو امكانات وزارت مسكن و شهرساز يبانك التيدولت موظف است با استفاده از تسه - ١ تبصره

ه كخواهد بود  يانامه  نييآماده طبق  نيبزرگ مشمول ا يو نوع كارگاه ها يدولت يو دستگاه ها انيكارفرما ،و مشاركت كارگران يهمكار زانينحوه و م - ٢ تبصره
 .ديخواهد رس رانيوز اتيه بيو به تصو هيته يو مسكن و شهرساز يكار و امور اجتماع نيتوسط وزارت

 ريشعا ميظتع يمضان براراه مبارك م اميدر ا زيو ن ندينما جادينماز ا ضهيفر يادا يمحل مناسب برا ،قانون مكلفند در كارگاه نيمشمول ا انيكارفرما هيكل - ١٥٠ ماده
 ندينما مينظت يرگران طوركا ينونقا ندگانينما ريسا ايكار و  ياسالم يو شورا يانجمن اسالم يو ساعات كار را با همكار طيشرا ديحال روزه داران با تيو رعا يمذهب

 .اختصاص دهند ،يسحر اينماز و صرف افطار  ضهيفر يادا ياز اوقات كار را برا يمدت نيهمچن .روزه نباشد ضهيكه اوقات كار مانع فر

فند سه موظ انيرفرماكا ،شوند يم جاديا يو مانند آن) دور از مناطق مسكون ي(راه ساز نيمع يمدت محدود به منظور انجام كار يكه برا ييدر كارگاه ها - ١٥١ ماده
ه ها به كارگا ليقب نيدر ا .گرم باشد يذاغ ديوعده آن با كيكه حداقل  ،نديكارگران خود فراهم نما ينهار و شام) برا ،(صبحانه متيمناسب و ارزان ق يوعده غذا

 .شود جاديكارگران ا يبرا زيخوابگاه مناسب ن ديبا ،محل و مدت كار ،فصل ياقتضا

 .رار دهدآنان ق اريختناسب در ام هينقل لهيرفت و برگشت كاركنان خود وس يبرا ديصاحب كار با ،يعموم هينقل لهيوس يكارگاه و عدم تكافو يدر صورت دور - ١٥٢ ماده

 .ديا فراهم نماه نيامثال ا وكار  ليساو ،محل ليالزم را از قب التيتسه ،كارگران كارگاه خود يتعاون يو اداره امور شركت ها جاديا يمكلفند برا انيكارفرما - ١٥٣ ماده

 .ديخواهد رس يكار و امور اجتماع ريوز بيكار به تصو يعال يشورا شنهاديماده با پ نيا يمربوط به نحوه اجرا يدستورالعمل ها - تبصره

تلف مخ يرشته ها ارگران دراستفاده ك يمحل مناسب برا ،كشور يبدن تيو سازمان ترب يموظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماع انيكارفرما هيكل - ١٥٤ ماده
 .ندينما جاديورزش ا

ت كار توسط وزار ،نيارف تمرو ساعات متع يهنر اي يورزش يركت كارگران در مسابقات قهرمانمدت ش نيو ضوابط مربوط به آن و همچن جادينامه نحوه ا نييآ - تبصره
 .ديخواهد رس رانيوز اتيه بيو به تصو هيكشور ته يبدن تيو سازمان ترب يو امور اجتماع

 جاديا به ،زرگساالنب يوادآموزسمسئول در امر  يوزارت و سازمان ها نيو با نظارت ا يكارگاه ها موظفند بر حسب اعالم وزارت كار و امور اجتماع هيكل - ١٥٥ ماده
كا وارد آن مشترم ريسا و ارانيآموزش  بانتخا ،شركت كارگران در كالس ،كالس ليتشك يچگونگ ،فيتكل نيا يضوابط نحوه اجرا .بپردازند يسواد آموز يكالس ها

 .ديخواهد رس رانيوز اتيه بيو به تصو هيته يو نهضت سوادآموز يتوسط وزارت كار و امور اجتماع

 .معادل آن است اي ينامه نهضت سوادآموز يحداقل داشتن گواه ،يمراكز كارآموز يشرط ورود كارگران به دوره ها - تبصره

زارت ود كه توسط وخواهد ب يانامه  نييبرابر آ ييحمام و دستشو ،يكار مانند غذاخور طيكارگاه از نظر بهداشت مح ساتيمربوط به تاس يدستورالعمل ها - ١٥٦ ماده
 .و به مرحله اجرا در خواهد آمد بيتصو يدرمان و آموزش پزشك ،بهداشت



١١١ 

ل البد يو عل ياصل ياعضا نحوه انتخاب نيشورا و همچن رخانهيدب فيكار و وظا يعال يو نحوه اداره شورا ليتشك يمربوط به چگونگ يدستورالعمل ها - ١٧٠ ماده
و به  هيته يامور اجتماع وكار  ريقانون توسط وز نيا بيتصو خيخواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تار يكار به موجب مقررات يعال يدر شورا انيكارگران و كارفرما

  .ديخواهد رس رانيوز اتيه بيتصو

 ت هاو مجازا ميجرا - ازدهمي فصل

 ايو  يقدن مهيجر ايس مجازات حب و مراتب جرم به يو امكانات خاط طيبا توجه به شرا يحسب مورد مطابق مواد آت ،قانون نيمقرر در ا فيمتخلفان از تكال - ١٧١ ماده
 .هر دو محكوم خواهد شد

ر مجازات است عالوه ب گاه مكلفداد ،فوت كارگر شود ايمانند نقص عضو و  يگردد كه منجر به عوارض يسبب وقوع حادثه ا يقانون فيكه تخلف از انجام تكال يصورت در
 .دينما فيتكل نييموارد طبق قانون تع نينسبت به ا ،فصل نيمندرج در ا يها

وجه به تبا  ،و جبران خسارت فتهايقانون به هر شكل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام  ني) ا٦با توجه به ماده ( يكار اجبار - ١٧٢ ماده
هر گاه چند نفر  .وم خواهد شدبرابر حداقل مزد روزانه محك ٢٠٠تا  ٥٠معادل  ينقد مهيجر ايسال و  كيروز تا  ٩١و مراتب جرم به حبس از  يو امكانات خاط طيشرا

 .ودبلمثل خواهند اداخت اجرت فوق محكوم و مشتركا مسئول پر يمجازات ها از متخلفان به كيبگمارند هر  يرا به كار اجبار يشخص ،موسسه كي قياز طر ايبه اتفاق 
 .ستصورت مسبب شخصا مسئول ا نيكه در ا ،از مباشر باشد يمگر آن كه مسبب اقو

مراتب  و يكانات خاطو ام طيرابا توجه به ش ،عالوه بر پرداخت اجرت المثل نيمتخلف ايگمارده شوند متخلف  يبه كار اجبار يچنانچه چند نفر به طور جمع - تبصره
 .ماده محكوم خواهند شد نيجرم به حداكثر مجازات مذكور در ا

كه  يبر رفع تخلف در مهلت عالوه ،)٧٨) و قسمت دوم ماده (١٥٥( - )١٥٤( - )١٥٣( - )١٥٢( - )١٥١( - )١٤٩از موارد مذكور در مواد ( كيمتخلفان از هر  - ١٧٣ ماده
هر بار تخلف  يانفر بر ١٠٠ز اكمتر  يها كارگاهدر  ،با توجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه ،خواهد كرد نييتع يوزارت كار و امور اجتماع ندهير نمادادگاه با كسب نظ

 يگر اضافر صد نفر كاره يبه ازا صدور حكم محكوم خواهند شد و خيكارگر در تار كي يو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسم كصدياز هفتاد تا  ينقد مهيبه پرداخت جر
 .شد دمذكور اضافه خواه مهيبرابر حداقل مزد به حداكثر جر ١٠ ،در كارگاه

حقوق  هيتاد ايبر رفع تخلف  هر مورد تخلف حسب مورد عالوه يبرا ،)٤١) و تبصره ماده (٥٩( - )٤٥( - )٣٨از مواد مذكور در مواد ( كيمتخلفان از هر  - ١٧٤ ماده
  د شد :محكوم خواهن ليذ بيتبه تر رگرهر كا يبه ازا ،خواهد كرد نييتع يوزارت كار و امور اجتماع ندهيكه دادگاه با كسب نظر نما يهر دو در مهلت ايكارگر و 

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ٥٠تا  ٢٠ ،نفر ١٠تا  يبرا - ١

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ١٠تا ٥ ،نفر ١٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠تا  يبرا - ٢

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ٥تا  ٢ ،نفر ١٠٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠باالتر از  يبرا - ٣

 هيتاد ايعالوه بر رفع تخلف  هر مورد تخلف حسب مورد يا) بر٩٢) و (٨٢( - )٨١( - )٨٠( - ) (قسمت اول)٧٨از موارد مذكور در مواد ( كيمتخلفان از هر  - ١٧٥ ماده
 هند شد :محكوم خوا ليذ بيه ترتبكارگر  هر يبه ازا ،خواهد كرد نييتع يوزارت كار و امور اجتماع ندهيكه دادگاه با كسب نظر نما يهر دو در مهلت ايحقوق كارگر و 

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ١٠٠تا  ٣٠ ،نفر ١٠تا  يبرا - ١

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ٣٠تا  ١٠ ،نفر ١٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠تا  يبرا - ٢

اكثر برابر حد ٥/١تا  ١/١ذكور از متخلفات م ،در صورت تكرار تخلف .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ١٠تا ٥ ،نفر ١٠٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠باالتر از  يبرا - ٣
 .روز محكوم خواهند شد ١٢٠روز تا  ١٩به حبس از  ايو فوق  ينقد ميجرا

 ايسب مورد عالوه بر رفع تخلف هر مورد تخلف ح ي) برا٩١) و (٨٤( - )٨٣( - )٧٩( - )٧٧( - )٧٥( - )٦١( - )٥٢از موارد مذكور در مواد ( كيمتخلفان از هر  - ١٧٦ ماده
وم خواهند شد محك ليذ بيرتترگر به هر كا يبه ازا ،خواهد كرد نييتع يوزارت كار و امور اجتماع ندهيكه دادگاه با كسب نظر نما يهر دو در مهلت ايحقوق كارگر  هيتاد

: 

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ٥٠٠تا  ٢٠٠ ،نفر ١٠تا  يبرا - ١

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ٥٠تا  ٢٠ ،نفر ١٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠تا  يبرا - ٢

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ٢٠تا  ١٠ ،نفر ١٠٠نفر نسبت به مازاد  ١٠٠باالتر از  يبرا - ٣

 .روز محكوم خواهند شد ١٨٠روز تا  ٩١متخلفان مذكور به حبس از  ،صورت تكرار تخلف در

حقوق  هيتاد اير رفع تخلف بورد تخلف حسب مورد عالوه هر م ي) برا٩٠) (قسمت اول ماده) و (٨٩( - )٨٧از موارد مذكور در مواد ( كيمتخلفان از هر  - ١٧٧ ماده
 ليذ بيبه ترت ينقد مهيجر ايز و رو ١٢٠تا ٩١به حبس از  ،خواهد كرد نييتع يوزارت كار و امور اجتماع ندهيكه دادگاه با كسب نظر نما يهر دو در مهلت ايكارگر و 

 محكوم خواهند شد :

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ٦٠٠تا  ٣٠٠ ،نفر ١٠تا  يدر كارگاه ها - ١

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ١٠٠٠تا  ٥٠٠ ،نفر ١٠٠تا ١١ يدر كارگاه ها - ٢

 .كارگر كيبرابر حداقل مزد روزانه  ١٥٠٠تا ٨٠٠ ،نفر به باال ١٠٠٠ يدر كارگاه ها - ٣

 .محكوم خواهند شد روز ١٨٠روز تا  ١٢١متخلفان به حبس از  ،صورت تكرار تخلف در

 يدر تشكل ها آنها تيز عضوامانع  اي ،دينما ييكارفرما اي يكارگر يدر تشكل ها تيوادار به قبول عضو ديرا با اجبار و تهد ياشخاص ايشخص  ،هر كس - ١٧٨ ماده
از  ينقد مهيراتب جرم به جو مر يطخا امكاناتو  طيبا توجه به شرا ،دينما يريآنها جلوگ يقانون فيو انجام وظا يقانون يتشكل ها جاديچنانچه از ا زيمذكور گردد و ن

 .هر دو محكوم خواهد شد ايروز و  ١٢٠روز تا  ٩١حبس از  ايصدور حكم  خيبرابر حداقل مزد روزانه كارگر در تار ١٠٠تا  ٢٠

عات و مدارك از دادن اطال اين گردند قانو نيمشمول ا يبازرسان كار و ماموران بهداشت كار به كارگاه ها فهيكه مانع ورود و انجام وظ يكسان اي انيكارفرما - ١٧٩ ماده
حكم  تيد روزانه كارگر پس از قطعبرابر حداقل مز ٣٠٠تا  ١٠٠از  ينقد مهيبه پرداخت جر يو امكانات خاط طيكنند در هر مورد با توجه به شرا يخوددا شانيالزم به ا

 .روز محكوم خواهند شد ١٢٠روز تا  ٩١تكرار به حبس از و در صورت 



١١٣ 

وابسته كار  ،رانيا يسالما يجمهور يها يندگيدر نما ،خارج از كشور انيرانيكار ا يروين ميتنظ يتواند در موارد ضرورت برا يم يوزارت كار و امور اجتماع - ١٩٨ ماده
 .ديمنصوب نما

 .گردد يامور خارجه منصوب و اعزام م ريو پس از موافقت وز نييتع يكار و امور اجتماع ريتوسط وز ،وابسته كار - ١ تبصره

و  هيه را تهماد نيوضوع ام يياجرا نامه نييقانون آ نيا بيموظفند پس از تصو يو استخدام يو امور خارجه و سازمان امور ادار يكار و امور اجتماع نيوزارت - ٢ تبصره
 .برسانند رانيوز اتيه بيبه تصو

 نير اراجع مذكور دم بيه تصوبو  هيمربوط را ته يياجرا ينامه ها نييآ ،قانون نيا بيتصو خيمكلف است ظرف شش ماه از تار يوزارت كار و امور اجتماع - ١٩٩ ماده
 .قانون برساند

اجرا  ماده قابل نيموضوع ا يامه هان نييآ بيتا تصو ،نباشد ريقانون مغا نيكه با مقررات ا - ٢٦/١٢/١٣٣٧مصوب  - قانون كار يياجرا ينامه ها نييآن دسته از آ - تبصره
 .باشند يم

 .گردند يقانون لغو م نيا ريمغا يكار و كار كشاورز نيقوان ،آن يياجرا ينامه ها نييقانون و آ نيا بيبا تصو - ٢٠٠ ماده

 .برساند انيار فرماكمناسب به اطالع كارگران و  يقانون را با روش ها نيمذكور در ا فيحقوق و تكال هيكل ديبا يوزارت كار و امور اجتماع - ٢٠١ ماده

كشور  يامو استخد يداران امور اسازم بيو به تصو يطراح ،ديارتباط با قانون كار جد خود را در التيمكلف است سازمان و تشك يوزارت كار و امور اجتماع - ٢٠٢ ماده
 .برساند

 .باشند يقانون م نيا يمامور اجرا يو دادگستر يوزارت كار و امور اجتماع - ٢٠٣ ماده

 يدولت يها سات و كارگاهبط و موسر يذ يبه عهده وزارتخانه ها نيقوان ريسا ايقانون و  نينخواهد بود كه در ا ييها تيو مسئول فيماده رافع تكال نيمفاد ا - تبصره
 .قانون نهاده شده است نيمشمول ا

ن نگهبا يشورا ف مجلس واز آن مورد اختال يو مواد دهيرس ياسالم يمجلس شورا بيو شصت و هشت به تصو صديهزار و س كيدوم مهر ماه  خيفوق كه در تار قانون
 - )٢٩( - )٢٧( - )٢٦( - )٢٤( - )٢٠( - )١٥( - )١٢( - )٨( - )٧( - )٣مواد ( ميو با اصالح و تتم يمصحلت نظام بررس صيدر جلسات متعدد مجمع تشخ ،قرار گرفته است

)١٠٨( - )١٠٥( - )٨١( - )٧٣( - )٧٠( - )٦٩( - )٦٧( - )٦٦( - )٦٥( - )٦٤( - )٦٢( - )٦٠( - )٥٩( - )٥٨( - )٥٦( - )٥٣( - )٥٢( - )٥١( - )٤٦( - )٤١( - )٣٣( - )٣٢( - )٣١( - 
)١٥٩( - )١٥٨( - )١٥٥( - )١٥٤( - )١٥١( - )١٤٣( - )١٣٨( - )١٣٧( - )١٣٦( - )١٣٥( - )١٣١( - )١٣٠( - )١١٩( - )١١٨( - )١١٤( - )١١٣( - )١١٢( - )١١١( - )١١٠( - 
 - )١٨٤( - )١٨٣( - )١٨٢( - )١٨١( - )١٨٠( - )١٧٩( –) ١٧٨( - )١٧٧( - )١٧٦( - )١٧٥( - )١٧٤( - )١٧٣( - )١٧٢( - )١٧١كل فصل مجازات ها (مواد ( ،)١٦٦( - )١٦٠(
 كيو نهم آبان ماه  تسيب خيتبصره در تار كيو  ستيو ب كصديو  مادهو سه  ستي) مشتمل بر دو٢٠٣) و (٢٠٢( - )١٩١( - )١٩٠( - )١٨٩( - )١٨٨( - ))١٨٦( - )١٨٥(

 .ديمصلحت نظام رس صيمجمع تشخ يينها بيو شصت و نه به تصو صديهزار و س

  يرفسنجان ياكبرهاشم - مصلحت نظام صيمجمع تشخ سيير
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