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چکیده
رابطهی کاری غیرتبرعي مبتني بر قرارداد به تصريح ماده  811قانون کار اصوال مشمول قانون و مقررات
کار است.مگر اينکه ثابت شود چنین رابطهای مشمول يکي از قوانین خاص استخدامي مثل قانون
مديريت خدمات کشوری ،قانون استخدامي اعضای هیات علمي ،قضات و  ...است .هدف از اين مقاله که
با روش توصیفي تحلیلي نگاشته شده پاسخ به اين سوال است که آيا رابطههای کاری غیر تبرعي
قراردادی (توافق حقوقي) الزاما و منحصرا مشمول يکي از اين دو مورد ميشوند يا اينکه قسم ديگری
از روابط کاری قراردادی (توافق حقوقي) وجود دارد که مشمول هیچ يک از اين دو نیست و ماده 811
قانون کار متعرض آن نشده و در نتیجه ،سکوت مادهی مزبور به منزلهی نفي وجود چنین رابطهای
نیست .در اين صورت چنین رابطهی کاری چیست و از کدام ماهیت برخوردار بوده و بر اساس کدام
مباني و معايیر از ساير روابط کاری به ويژه رابطه کارگری – کارفرمايي متمايز شده و وجوه تفاوت و
تشابه آن با رابطه کارگری-کارفرمايي چه خواهد بود؟ بر خالف ظاهر ماده  811قانون کار ،قسم سومي

دو رابطهی کاری به ويژه رابطه کارگری-کارفرمايي باز شناخت.

کلید واژهها
انواع روابط کاری ،ماهیت رابطه کاری ،مباني پیمانکاری ،معايیر پیمانکاری.
 ۱مدرس گروه حقوق ،واحد هشتگرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،البرز ،ایران( .نویسنده مسئول)mehri.afshar68@yahoo.com :
 2استادیار گروه حقوق ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شهرکرد ،ایرانnaderpourarshad@gmail.com .
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از روابط کاری نیز وجود دارد که از آن با عنوان پیمان کاری (مقاطعه کاری) ياد ميشود که با استقراء
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مقدمه
صرفاً در برخي از قوانين ایران از جمله ماده  ۱0قانون کار ،ماده  7شرایط عمومي پيمان
مندج در بخشنامه شماره  ۱422/۱42 -292/49مورخ  ۱072/0/0و ماده  ۱۱قانون ماليات بر
درآمد و امالک مزروعي و مستغالت و حق تمبر  ۱044/۱/۱6به اصطالح پيمان کار (مقاطعه
کار) و پيمان کاري (مقاطعه کاري) اشاره و تعریف خاص اما ناقصي از آن ارائه است .این نکته و
سکوت ماده  ۱22قانون کار باعث شده تا در مورد پذیرش قانوني رابطه کاري پيمانکاري هم
عرض با رابطه کاري کارگري -کارفرمایي تردید حاصل شود .این در حالي است که عرف با
اصطالح پيمانکاري آشنا بوده و آن را پذیرفته است .حقوق خارجي هم قائل به آن ميباشد .۱
در قانون مدني فرانسه پيمانکاري در ماده  ۱774در کنار قرارداد کار و اجاره متصدیان حمل و
نقل تجویز شده است.
پيمان کار یا مقاطعه کار یکي از اطراف رابطهي کاري است .رابطهي پيمان کاري بين
صاحب کار – که کارفرما نيز ناميده ميشود – و پيمان کار برقرار ميگردد .حال این سوال بدیع
مطرح ميشود که از منظر حقوق ایران آیا پيمان کار (مقاطعه کار) کارگر به حساب ميآید و آیا
رابطهي پيمان کاري (مقاطعه کاري) نيز همان رابطهي کارگري-کارفرمایي است؟ یا اینکه پاسخ
هر دو سوال منفي است؟ بدیهي است پاسخ به این دو سوال چه منفي و چه مثبت نياز به
مستند قانوني و ادلهي حقوقي دارد .اهميت این سوالها به آثار مترتب بر رابطهي کارگري-
کارفرمایي برميگردد .ميدانيم که چنانچه یک رابطهي کاري رابطهي کارگري-کارفرمایي باشد
غالباً مشمول قانون و مقررات کار ميگردد و حقوق و تکاليف طرفين عالوه بر قرارداد ،با توجه
به همين قانون و مقررات تعيين ميگردد .ماده  ۱22قانون کار در مقام بيان انواع رابطهي کاري
فقط متذکر دو نوع رابطهي کاري شده است .یکي رابطهي کاري ناشي از قرارداد کار که با
عنوان رابطهي کارگري-کارفرمایي خوانده شده و مشمول قانون و مقررات کار است و البته اصل
هم بر این است که هر نوع کار غير تبرعي شخص حقيقي براي دیگري و مبتني بر قرارداد اعم
از کتبي و شفاهي رابطهي کارگري و کارفرمایي بوده و مشمول قانون کار است و دوم رابطهي
کاري ناشي از قوانين استخدامي خاص مثل قانون استخدام کشوري (قانون مدیریت خدمات
کشوري) و  ...که البته تشخيص این نوع رابطه کاري به جهت وجود معایير عيني چندان مشکل

 ۱در حقوق خارجي  ،توجه به نوع رابطه ي کاري پيمان کاري پس از قانوني شدن قرارداد کار و رابطهي کارگري و کارفرمایي و براي تمایز این
دو آن هم از جهت مقررات متفاوت حاکم بر آن ها صورت گرفته است (جعفري لنگرودي)922 ،۱027 ،
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نبوده و به همين دليل محل بحث نميباشد( .محمودي)42 ،۱040 ،
از سوي دیگر قانون کار در ماده  ۱0از اصطالح پيمان کار (مقاطعه کار) نيز در کنار اصطالح
کارگر استفاده کرده است که این خود مبين آن است که پيمان کار (مقاطعه کار) اعم از شخص
حقيقي و حقوقي وضعيت و در نتيجه حکمي متفاوت از کارگر داشته باشد وگرنه قانون گذار به
جاي استفاده از اصطالح پيمان کار (مقاطعه کار) از اصطالح کارگر استفاده ميکرد .با این
توضيحات یا باید استفادهي مقنن از اصطالح پيمان کار (مقاطعه کار) را صرفاً از جهت ظاهر و
عنوان متفاوت آن با کارگر توجيه نمود تا در این صورت دست کم پيمان کار یا مقاطعه کار
داراي شخصيت حقيقي را در واقع کارگر تلقي کرد و از این طریق ظاهر ماده  ۱22قانون کار را
در راستاي انحصار روابط کار در دو نوع مذکور در این ماده تقویت کرد .این تلقي اما از منظري
دیگر با چالش روبرو ميشود زیرا در بسياري از روابط کاري ،شخصي که انجام کاري را تعهد
ميکند شخص حقوقي است در این صورت با توجه به فلسفه حقوق کار که حمایت از شأن
انساني کارگر است شخص حقوقي از شمول حقوق کار و رابطه کارگري -کارفرمایي خارج
ميشود ؛ مگر اینکه این گونه توجيه نمود که رابطه کاري کارگري  -کارفرمایي خود بر دو قسم
است قسمي از آن که مشمول قانون کار و سایر مقررات مربوطه است و قسم دوم در عين اینکه
رابطه کارگري  -کارفرمایي است اما مشمول قانون کار و سایر مقررات آن نميشود در نتيجه
رابطه کاري اشخاص حقوقي با صاحب کار نيز رابطه کارگري -کارفرمایي غير مشمول قانون و
مقررات کار است.
اما آیا تمام ویژگيهاي کارگر که در مواد مختلف قانون کار از جمله مادهي  0آمدهاند کامال
بر وضعيت پيمان کار (مقاطعه کار)  -به ویژه اگر شخص حقيقي باشد  -ساري و جاري بوده و
صادق ميباشند؟ یا اینکه کارگر وضعيت خاص و متفاوتي از چنين پيمان کاري (مقاطعه کار)
دارد؟ که در این صورت باید از ظاهر ماده  ۱22قانون کار دست کشيد و قائل به نوع سومي از
روابط کاري به نام پيمان کاري (مقاطعه کاري) بود؟ و در نتيجه چنين رابطهاي را از شمول
قانون و مقررات کار و نيز قوانين استخدامي خاص خارج دانست .
فرض مقالهي حاضر این است که کارگر و پيمان کار به ویژه پيمانکار حقيقي( مقاطعه کار)
شباهتها و نزدیکي زیادي با هم دارند به همين علت تشخيص مرز بين آنها آسان نبوده و
چندان ضابطهمند و عيني نميباشد .با همهي اینها ،تفاوتهایي بين آنها وجود دارد که چه
در مباني و ماهيت و چه در احکام و آثار بين کارگر و پيمان کار مرز غيرقابل انکاري ایجاد
ميکنند .ادلهي متعددي ثابت ميکنند هر شخصي به ویژه شخص حقيقي که براي دیگري کار
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ميکند الزاما مصداق تعریف کارگر موضوع مادهي  2قانون کار نيست حتي اگر کار به
درخواست کارفرما و مبتني بر قرارداد و به طور معوض (غير تبرعي) بوده و از سوي دیگر
مشمول مقررات استخدامي خاص هم نباشد که در این صورت چنين شخصي را ميباید پيمان
کار (مقاطعه کار) و رابطهي کاري او با کارفرما (صاحب کار) را پيمان کاري دانست .رابطهاي که
داراي مباني ،ماهيت ،احکام و آثار خاص خود ميباشد .به این ترتيب در مقام تفسير مادهي
 ۱22قانون کار باید استثناء مندرج در این ماده را توسعه داد و رابطهي پيمان کاري را نيز بدان
افزود.
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کارگر در لغت به « کار کننده » و « کسي که در کارخانه یا کارگاه کار ميکند» معنا شده
است( .عميد )449 ،۱044 ،این لغت بعد از تصویب مقررات و قانون کار در ادبيات حقوقي ایران
رایج شده است.قبل از آن در فقه و حقوق مدني ایران از واژهي اجير به جاي کارگر استفاده
ميشد اما هم اکنون و با وجود قانون کار نظر بر این است که مواد قانون مدني راجع به اجارهي
اشخاص نسخ ضمني گردیده و به تبع آن واژهي اجير نيز کاربرد خود را از دست داده است.
(کاتوزیان  46۱ ،۱079،و عراقي)۱42 ،۱02۱ ،
در حقوق کارگر کسي است که در برابر کار مزد ميگيرد و بين او و مزد دهنده رابطه عليت
ميباشد (لنگرودي )46۱ ،۱024 ،مادهي  2قانون کار ،کارگر را این گونه تعریف ميکند:
« کارگر از لحاظ این قانون کسي است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعي اعم از مزد،
حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار ميکند » براساس این تعریف کارگر
شخص حقيقي است (موحدیان ،همان )90 ،زیرا در این ماده از واژهي کسي استفاده شده و
آنچه در ابتدا از این واژه به ذهن متبادر مينماید شخص حقيقي است و با توجه به اصل اصاله
الحقيقه ،کسي را باید حمل بر شخص حقيقي نمود .این امر مورد اتفاق حقوقدانان ميباشد.
رویه قضایي و اداري نيز چنين برداشتي را تائيد ميکند .هر چند که واژهي کسي در بسياري از
قوانين دیگر مانند ماده  2قانون تجارت نيز به کار رفته و حقوقدانان معتقد به اطالق آن بوده و
آن را شامل شخص حقيقي و حقوقي ميدانند (اسکيني )42 ،۱072 ،اما در اینجا اطالق واژهي
کسي به قرائن لبي مقيد به شخص حقيقي ميشود .فلسفهي وضع قانون کار یکي از این قرائن
است زیرا قانون کار براي حمایت از شأن انساني کارگر وضع گردیده و مفاد برخي از مواد آن به
گونهاي انحصاري ناظر به شخص حقيقي است.
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عنوان کاري که کارگر انجام ميدهد مهم نيست پس کارگر ميتواند عناویني چون مهندس،
خلبان ،پزشک ،تعميرکار ،خياط و  ...داشته باشد( .رفيعي )62 ،۱042،
کارگر به طور غيرتبرعي و معوض کار ميکند پس چنانچه کسي به طور تبرعي و غيرمعوض
کاري انجام دهد کارگر مشمول قانون کار نيست( .زنجبري)44 ،۱022 ،
سعي کارگر ،موضوع تعهد اوست و به همين علت آن چه که او دریافت ميکند حقالسعي
ناميده ميشود .از این واژه ميتوان اینگونه استفاده کرد که تعهد کارگر سعي است نه نتيجهي
سعي ،هر چند به نتيجه نيز تصریحاً یا تلویحاً اشاره شده باشد .به عبارتي تعهد او نسبت به
موضوع کار مورد نظر کارفرما ،تعهد به وسيله است (شهيدي )46 ،۱020 ،پس همين که کارگر
سعي خود را اعمال نموده باشد تعهد خود را انجام داده و مستحق حق السعي ميگردد .هر
چند نتيجهاي که کارفرما در نظر داشته اتفاق نيفتاده باشد( .عراقي ،همان )۱44 ،ظاهر امر
حکایت ار آن دارد که کارگر سعي خود را إعمال نموده است مگر این که خالف آن ثابت شود .
کارگر باید به درخواست کارفرما و با توافق حقوقي (قرارداد اعم از کتبي و شفاهي) کار کند.
بنابراین چنانچه درخواست باشد اما قراردادي اعم از کتبي یا شفاهي منقعد نشده باشد فرد
کارکننده کارگر مشمول قانون کار نيست .ضمنا باید توجه داشت که کارفرما الزاما صاحب کار
نيست زیرا ممکن است کسي به درخواست و طي قرارداد منعقده با کارفرما متعهد به انجام کار
براي دیگري (شخص ثالث) شده باشد.
با توجه به مواد قانون کار از جمله  4و  ۱4باید منظور از واژهي درخواست در مادهي  2را
حمل بر قرارداد کرد. ۱بر این اساس کسي که بدون قرارداد کار کند حتي اگر غيرتبرعي و
معوض هم بوده باشد عوض از باب استيفا از عمل غير (موضوع ماده  006قانون مدني) قابل
مطالبه است .چنين فردي کارگر مشمول قانون کار نيست هر چند که از نظر عرف کارگر تلقي
شود .چنين فردي فقط اجرتالمثل کاري را که انجام داده ميگيرد و از مزایاي قانون و مقررات
کار که براي کارگر منظور شده بيبهره ميماند .مگر اینکه از دست دادن مزایاي مزبور را
خسارت تلقي و آن را از باب مسئوليت مدني قابل مطالبه دانست.
کارگر از نظر عرف با کارگر در نظر قانونگذار رابطهي عموم و خصوص من وجه دارد زیرا
بعضي از کساني که در نظر عرف کارگر هستند از نظر قانون کار کارگر به حساب نميآیند و
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بالعکس( .اباذري فومشي )22 ،۱02۱ ،در نظر عرف کساني که معموال کار فيزیکي و یدي
ميکنند کارگر به حساب ميآیند بنابراین برخي از عناوین مانند پزشک و مهندس و  ...کارگر
نيستند حال آنکه ممکن است این افراد با جمع بودن شرایط الزم کارگر محسوب شوند.
(موحدیان )90، ۱02۱ ،از نظر قانون کار کسي که بر اساس قرارداد کار براي طرف قرارداد یا
شخص دیگري کار کند کارگر است حتي اگر کارفرما از خویشاوندان سببي یا نسبي او مثل
همسر یا پدر او باشد اما عرف چنين کسي را کارگر نميداند  .۱از نظر عرف کسي که حتي
بدون قرار داد براي دیگري کار کند  -در فرض استيفا از عمل غير  -کارگر است اما چنين
کسي از نظر قانون کار کارگر به حساب نميآید.
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پيمان کار در لغت به معناي مقاطعه کار ،پدرات چي ،کنترات چي ،مقاطعه چي است.
همچنين کسي که انجام دادن کاري را در قبال مبلغ معيني پول تعهد کند پيمان کار ناميده
ميشود .در اصطالح ماليات بر درآمد پيمان کار کسي است که ضمن قرارداد کتبي ساختن
بنایي یا تهيه و تحویل کاالیي را در مقابل مزد و پول معين تعهد ميکند( .دهخدا،۱072 ،
)7۱2
از اصطالح پيمان کار و پيمان کاري (مقاطعه کاري) در آثار حقوقي و قوانين تعریف جامع
االطراف و مانع االغيار دیده نميشود .تنها جایي که از پيمان کار منحصراً به تناسب موضوع
قانون مربوطه تعریفي ارائه شده ماده  7قانون شرایط عمومي پيمان و ماده  ۱۱قانون ماليات بر
درآمد است .طبق ماده  7شرایط عمومي پيمان « پيمان کار شخص حقوقي یا حقيقي است که
سوي دیگر امضاکنندهي پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارک پيمان
برعهده گرفته است .نمایندگان و جانشينهاي قانوني پيمان کار در حکم پيمان کار ميباشند» .
طبق ماده  ۱۱قانون ماليات بر درآمد و امالک مزروعي و مستغالت و حق تمبر  ۱004/۱/۱6نيز
« پيمان کار کسي است که ضمن عقد قرارداد یا پيمان یا صورت مجلس مناقصه به انجام
هرگونه عمل یا فروش کاالیي را با شرایط مندرج در قرارداد یا پيمان یا صورت مجلس مناقصه
در قبال مزد یا بها و به مدت معين تعهد نماید» .

 ۱قسمت اخير ماده  ۱22قانون کار که کارگران کارگاه هاي خانوادگي را از شمول قانون کار خارج نموده به این معنا نيست که این افراد کارگر
به حساب نيایند یا رابطهي کاري آنها از نوع رابطهي کارگري-کارفرمایي نباشد.

مهری افشاری کاوه و همکار
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مقنن در برخي از مواد قانون کار به ویژه ماده  ۱0اصطالح پيمان کار یا مقاطعه کار را مورد
استفاده قرار داده .از سوي دیگر در جاي جاي این قانون از جمله ماده  2آن اصطالح کارگر را
به کار برده است .حال با توجه به استفادهي مقنن از اصطالحات پيمان کار و کارگر باید این
نتيجه را گرفت که پيمان کار و کارگر دو مقولهي متفاوت از هم هستند زیرا در غير این صورت
لزومي نداشت که مقنن براي ناميدن آنها از دو اصطالح متفاوت استفاده کند .بر همين اساس
باید انتظار داشت که این دو اصطالح هر کدام داراي مباني ،ماهيت ،احکام و آثار خاص خود
باشد( .جعفري لنگرودي 922 ،۱027 ،و کاتوزیان)46۱ ،۱079 ،
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در مقابل این نظر ممکن است چنين مطرح شود که:
اوال قانون کار از کارگر تعریف ارائه کرده ولي از پيمان کار تعریفي به ميان نياورده است و
همين نکته مشعر این معناست که پيمان کار همان کارگر بوده و از مباني ،ماهيت،
احکام و آثار آن برخوردار است .به عبارت دیگر ذکر تعریف کارگر باعث شده که قانون
گذار خود را از تعریف پيمان کار بي نياز و معاف بداند .
ثانيا طبق ماده  2قانون کار عنوان کاري که کارگر انجام ميدهد مهم نيست پس پيمان
کاري ميتواند عنوان کاري باشد که کارگر انجام ميدهد و این عنوان باعث تمایز پيمان
کار از کارگر نميباشد.
ثالثا در ماده  ۱22قانون کار اصل بر این گذاشته شده که هر رابطهي کاري ناشي از قرارداد
که به طور غيرتبرعي و معوض انجام ميشود مشمول قانون کار است مگر اینکه ثابت
شود آن رابطه مشمول مقررات استخدامي خاص است .به این ترتيب رابطهي کاري از
نظر قانون کار منحصر در این دو مورد ميباشد و اگر رابطهي کاري مشمول مقررات
استخدامي خاصي نباشد ناگزیر باید آن را رابطهي کارگري و کارفرمایي مشمول قانون و
مقررات کار دانست .به این ترتيب رابطهي کاري شق سومي ندارد.
رابعا قائل شدن به رابطهي کاري پيمان کاري برخالف ظاهر مادهي  2قانون کار بوده و
پذیرش آن مستلزم مستندات قانوني و ادلهي حقوقي من به الکفایه ميباشد .به عبارت
دیگر الزمهي پذیرش رابطهي پيمان کاري به عنوان قسم سوم از روابط کاري مستلزم
آن است که منطوق مادهي  2قانون کار را در تعریف کارگر مقيد به قيود دیگري ساخت
تا در نتيجهي آن بتوان رابطهي پيمان کاري را از رابطهي کارگري-کارفرمایي مشمول
قانون کار خارج نمود.

743

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

شماره  ،94پایيز ۱944
7

مباني استقالل ،معايیر و آثار تمايز پیمانکاری از رابطه کارگری  -کارفرمايي

744

در پاسخ به همهي موارد فوق و در راستاي اثبات رابطهي کاري پيمان کاري به عنوان قسم
سوم از روابط کار ميتوان به مستندات و ادلهي زیر توسل نمود:
اوال ،عدم تعریف پيمان کار در قانون کار الزاما به معناي آن نيست که مقنن نظر به عدم
موضوعيت این مقوله و مآالً عدم تعلق احکام خاص به آن نداشته باشد .
ثانيا ،پيمان کاري عنوان شغلي نيست بلکه مبين نوع رابطه کاري از جهت شمول مقررات
کنترلي حاکم بر آن است و همين مرز پيمان کار از کارگر است.
ثالثا ،نوع رابطه کاري پيمان کاري داراي یک حقيقت عرفي است که اهل لغت نيز متاثر از
آن به بيان معناي لغوي پيمان کاري پرداخته اند.
رابعا ،عرف تعریف و انتظارات متفاوتي از پيمان کاري و پيمان کار در قياس با کارگر دارد.
خامسا ،به نظر ميرسد مقنن در وضع قانون و مقررات کار و در مورد اینکه کارگر کيست تا
اندازهاي متاثر از عرف بوده است .مهم ترین تاثير پذیري قانون و مقررات کار از عرف
درمورد کارگر به نحوهي انجام کار توسط کارگر و نيز تعامل کارفرما با کارگر مربوط
ميشود که هر دو مطلب فوق به ویژگي تعهد ناشي از قرارداد برميگردد به این نحو که
تعهد کارگر تعهد به وسيله است ولي تعهد پيمان کار تعهد به نتيجه ميباشد .بنابراین
اسم و عنواني که طرفين براي بيان قرارداد خود به کار ميبرند تاثيري در ماهيت
قراردادشان ندارد بلکه در هرمورد باید قرارداد را واکاوي نمود تا به خوبي دریافت که
قصد مشترک طرفين آن پيرامون نحوهي انجام تعهد چگونه بوده است .اگر طرفين
نسبت به نتيجهي یک فعل توافق کرده باشند و عوض در مقابل نتيجهي فعل باشد
چنين قراردادي را باید پيمان کاري دانست به طوري که اگر نتيجه به طور کامل کماً و
کيفاً حاصل نشود عوضي در مقابل آن قابل پرداخت و دریافت نباشد .اما اگر تعهد صرفا
به انجام کار یا فعل باشد اعم از آنکه نتيجهي مورد انتظار حاصل شود یا نه ،چنين
تعهدي تعهد به وسيله است و مهم در انجام تعهد به وسيله آن است که متعهد سعي
خود را نوعا و شخصا انجام داده باشد .در این صورت عوض در مقابل سعي قرار ميگيرد
و به همان ميزان که سعي شده عوض هم تعلق ميگيرد .درقرارداد پيمان کاري طرفين
برانجام کار توافق نميکنند بلکه بر اصول و تحقق نتيجهي کار توافق مينمایند.
برهمين اساس است که ميزان نظارت پذیري و تبعيت کارگر از کارفرما نسبت به پيمان
کار بيشتر است .زیرا پيمانکار ميداند که چنانچه نتيجهي مطلوب را تحویل دهد
مستحق عوض است لذا خود ناگزیر به دقت در انجام کار و جلوگيري از اتالف وقت

مهری افشاری کاوه و همکار

ميشود اما در مقابل ،کارگر عوض سعي و تالش خود را در انجام کار ميگيرد از این رو
است که باید تحت نظارت ،هدایت و تعليم کارفرما در چگونگي انجام کار باشد تا
کارفرما بتواند با جهت بخشيهاي الزم به نتيجهي مورد نظر خود برسد .از سوي دیگر
چنين کارفرمایي چون خطر و هزینههاي نظارت ،هدایت و تعليم را خودش تحمل
ميکند بنابراین تعهدي به پرداخت عوض این امور به کارگر ندارد .اما در قرارداد پيمان
کاري خطر و هزینههاي مزبور به پيمان کار منتقل ميشود .بدیهي است در این حالت
پيمان کار عوض این خطرپذیري و هزینهها را در قرارداد خود لحاظ ميکند .به همين
علت است که معموال اگر کار توسط خود کارفرما و با دراختيار گرفتن کارگر انجام شود
عوض کمتري پرداخت ميکند اما در مقابل هزینههاي زیادي را باید تحمل نماید.
هزینههایي از قبيل خطر مربوط به عدم تحقق نتيجه ،کم تجربگي در به انجام رساندن
کار ،تامين ایمني کار و مکلف شدن به همهي تکاليفي که قانون و مقررات کار براي
کارفرمایان منظور داشته است .اما اگر کارفرما قرارداد پيمان کاري منعقد کند از همهي
این خطرها و هزینهها رهایي ميیابد ولي در مقابل آن پيمان کار نيز عوض خطرپذیري
و هزینهي تکاليف قانوني خود را در مبلغ قرارداد لحاظ کرده و از صاحب کار (کارفرما)
مطالبه ميکند.
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حال با همهي این توضيحات ،نميتوان به آنچه که در عمل اتفاق ميافتد و امري متعارف
گشته بي تفاوت بود و پيمان کار را به جهت اینکه وضعيت او در ظاهر با منطوق ماده  2قانون
کار سازگار است کارگر به حساب آورد ،این امر از سوي دیگر موجب حرج اشخاص نيز ميشود
(لنگرودي )94۱ ،۱027 ،زیرا آنها در صورتيکه کاري داشته باشند باید آن را منحصرا با ایجاد
رابطهي کارگري-کارفرمایي مشمول قانون کار به انجام برسانند .حال آنکه ممکن است تخصص
و وقت نظارت بر کارگر را نداشته باشند و یا نخواهند به تکاليف بيشماري که در قانون و
مقررات کار براي کارفرما وجود دارد مکلف شوند .در این صورت آیا واقعا نباید راهکاري براي
این اشخاص که خواستههایشان نيز منطقي است در نظر گرفت؟ قطعا این راهکار همان پيمان
کاري است که عرف آن را به رسميت شناخته اما قانون گذار نسبت به آن سکوت پيشه ساخته
است .هرچند که رویه قضاوتي و دکترین نيز به تبعيت از عرف ناگزیر از پذیرش آن شدهاند اما
با این حال مرزهاي باریک این رابطه با رابطهي کارگري و کارفرمایي و سکوت مقنن در به
رسميت شناختن آشکار آن موجب دامن زدن به شبههي وحدت این دو نوع رابطه ميشود.
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دقت در مادهي  ۱0قانون کار و تبصرههاي آن موید این معناست که مقاطعه کار و کارگر دو
مقولهي متفاوت از هم هستند در این ماده چنين آمده « درمواردي که کار از طریق مقاطعه
انجام ميیابد  »...دقت در عبارت مذکور این نکته را ميرساند که انجام کار از طرق مختلفي
صورت ميگيرد و مقاطعه کاري (پيمان کاري) یکي از این طرق ميباشد .بدون شک رابطه
کارگري نيز یکي از طرق دیگر انجام کار است و مقنن به این علت که انجام کار به طریق کارگر
را یک فرض بدیهي و مسلم انگاشته مبادرت به ذکر عبارت « در مواردي که کار از طریق
مقاطعه کار انجام ميیابد » نموده است .در تبصرهي  ۱همين ماده نيز چنين آمده که
« مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف ميباشند بدهي پيمان کاران به
کارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمان کار من جمله ضمانت حسن انجام
کار پرداخت نمایند » .این تبصره پيمان کار بين کارفرما و کارگر قرارداده است .مفهوم تبصره
این است که کارگران شخص پيمان کار ،کارگران شخص کارفرما به حساب نميآیند .در نتيجه
در چنين فرضي رابطهي کارگري کارفرمایي بين کارفرما (صاحب کار یا مقاطعه دهنده) و
کارگران ایجاد نميشود.
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باید بين نوع رابطه کاري با ماهيت حقوقي آن تفاوت قائل شد .این نکته یکي از نوآوريهاي
مقاله حاضر است؛ نکتهاي که در آثار سایر نویسندگان به آن توجه نشده و همواره موجب
اختالط این دو با هم گردیده است.۱
توضيح اینکه نوع رابطه کاري جنبه نظم عمومي داشته و بر اساس نوع قانون و مقررات
حاکم بر آن تعيين ميشود .حاکميت و قانونگذار به جهت آثار گوناگون روابط کاري نسبت به
آنها بيتفاوت نيست به همين علت با وضع مقررات آمره و ارشادي و حاکم ساختن آنها بر
قراردادهایي که موضوع آنها کار براي دیگري است به مدیریت روابط کاري ميپردازد .این امر
بيشتر به وضعيت نابرابر طرفين روابط کاري و احتمال سو استفاده طرف قويتر مربوط ميشود.
بر این پایه چنانچه طرفين رابطه ،وضعيت برابر داشته باشند وضع و اعمال قوانين آمره حمایتي
و کنترلي موضوعاً منتفي است .چنين وضعيتي در مورد طرفين رابطه کاري پيمانکاري صادق
 ۱براي دیدن مواردي که بين ماهيت و نوع رابطه ي کاري خلط کرده رجوع کنيد به :عالمي 64 ،۱044 ،و جعفري لنگرودي 927 ،۱027 ،و
براي دیدن موردي که بين نوع رابطه ي کاري پيمانکاري با ماهيت آن به گونهاي قائل به تفاوت شده رجوع کنيد به شریفي آل هاشم،۱044 ،
.97
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 ۱اجاره خاص که در آن ذمه شخص معين براي انجام کار معين در زمان معين در قبال عوض معين به مستاجر تمليک ميشود .اما اجاره مطلقه
(مشترکه یا عام) تعهدي است که یا کار موضوع آن یا زمان انجام آن یا شخص انجام دهنده آن نامعين ميباشد( .شهيد ثاني)97 ،۱024 ،

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

است زیرا پيمانکار به جهات اقتصادي ،فني و تخصصي ،مدیریتي و استغنا و تشخيص و تامين
منافع و مصالح خود  ...اگر از صاحبکار (کارفرما) وضعيت برتر نداشته باشد وضعيت پایينتري
هم ندارد به همين دليل خود او به هنگام انعقاد قرارداد تمام مصالح و منافعاش را لحاظ
ميکند؛ بينيازي اقتصادي پيمانکار مانع از انعقاد قراردادهاي غير نافع به حال اوست .در چنين
وضعي او نياز به حمایت ندارد اما کارگر که کار او در شرایط « تبعيت اقتصادي و اداره شوندگي
از صاحب کار » تعهد ميشود قرارداد و رابطه کاري او نياز به کنترل و مدیریت حقوقي دارد
زیرا در غير این صورت استثمار کارگر امري محتمل و داراي آثار سوء است .این امر البته با
شدت کمتري در مورد مشمولين قوانين و مقررات استخدامي خاص هم صادق است اما
همچنان که بيان شد در مورد رابطه کاري پيمانکاري صدق نميکند.
هر رابطه کاري الزاماً رابطه حقوقي قراردادي نيست؛ مانند کاري که در قالب استيفا از عمل
غير انجام ميگيرد .با این حال بسياري از روابط کاري مبتني بر قرارداد است و هر قرارداد الزاماً
عقد معين یا نامعين (قرارداد خصوصي موضوع ماده  )۱4ميباشد .بر این پایه اگر عقد معين
باشد داراي نام ،ماهيت ،مقتضا ،احکام و آثار خاص خود خواهد بود .در صورتي که قرارداد از
جمله قراردادهاي موضوع ماده  ۱4قانون مدني باشد ماهيت ،مقتضا ،احکام و آثار آن حسب
مورد با اراده متوافق طرفين تعيين ميشود .با این توضيح معلوم است که رابطه کاري از هر نوع
آن که باشد حسب مورد ممکن است ماهيت خاص خود و متفاوت از سایر روابط کاري داشته
باشد .این ماهيت بر خالف نوع رابطه کاري ،با توجه به اراده متوافق طرفين قرارداد تعيين
ميشود.
۱
در مورد ماهيت قرارداد کار بعضي معتقد هستند که به اجاره خاص اشخاص ميماند ليکن
از آن فاصله گرفته است( .جعفري لنگرودي )922 ،۱027 ،و این به معناي آن است که
قراردادکار ماهيتاً اجاره خاص اشخاص نيست پس المحاله باید آن را از مقوله ماده  ۱4قانون
مدني دانست (اباذري فومشي .)27 ،۱02۱ ،این نکته پيرامون قرارداد کار کامالً درست است
زیرا قراردادکار در قانون و مقررات کار وضعيت خاصي پيدا کرده است به حدي که این وضعيت
خاص ،اندیشه را ترغيب ميکند تا قرارداد کار را یک عقد معين با ماهيت ،مقتضا ،احکام و آثار
خاص خود  -در عرض سایر عقود معين  -منظور کرد .اما این وضعيت در مورد پيمانکاري
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صدق نميکند زیرا به جز مقررات صنفي ،قانون و مقررات چنداني در مورد پيمانکاري وجود
ندارد .در مورد ماهيت قرارداد پيمانکاري بعضي آن را اجاره عام (حائري شاهباغ967/۱ ،۱022 ،
و امامي 77/2 ،۱042 ،و خرسندیان )69 ،۱022 ،و بعضي دیگر آن را داراي ماهيتي دگرگون
شده از اجاره عام یا مطلقه اشخاص دانستهاند( .جعفري لنگرودي )942 ،۱027 ،بيآنکه دقيقاً
ماهيت قرارداد پيمانکاري را بيان کنند ليکن از سياق و منطق کالم آنها چنين بر ميآید که
چارهاي نيست جز آن که آن را از مقوله قرارداد خصوصي موضوع ماده  ۱4قانون مدني تلقي
کرد( .شریفي آل هاشم )97 ،۱044 ،البته این نظرات را باید ناظر بر مواردي دانست که به هيچ
نحو نتوان ماهيت خاصي را براي پيمانکاري  -با توجه به اراده طرفين آن  -لحاظ نمود .به
عبارت دیگر به طور کلي نميتوان براي پيمانکاري قائل به یک ماهيت خاص بود .با توجه به
همين نکته است که بعضي از نویسندگان معتقدند رابطه پيمانکار و صاحبکار اصوالً تابع قرارداد
اجاره اشخاص است (کاتوزیان .)464 ،۱079 ،بر این اساس اصل آن است که ماهيت پيمانکاري،
اجاره است مگر آنکه خالف آن ثابت شود .به عنوان مثال رابطه کاري وکيل و موکل که معموالً
از نوع پيمانکاري است( .کاتوزیان )46۱ ،۱079 ،ماهيت و مقتضاي آن « اعطاي نيابت »
ميباشد و نميتوان این مصداق رابطه کاري پيمانکاري را داراي ماهيت اجاره یا ماده  ۱4قانون
مدني دانست .نوع رابطه کاري جعاله هم مستقل از ماهيت آن ،پيمانکاري است .
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در قسمت قبلي تر مباني استقالل رابطه کاري پيمانکاري از رابطه کاري کارگري کارفرمایي
بيان شد حال که مسلم گردید این رابطهها – بهویژه هنگامي که انجام دهنده کار شخص
حقيقي است  -متمایز و مستقل از همدیگر هستند؛ باید دید که چگونه ميتوان در عمل آنها را
از همدیگر بازشناخت؟ بدیهي است معيارهایي که براي تشخيص این دو رابطه ارائه ميشوند
باید مبناي قانوني و توجيه حقوقي داشته باشند .در منطوق قوانين ایران به استقالل و یا
معيارهاي تمایز رابطه کاري پيمانکاري از رابطه کاري کارگري کارفرمایي تصریحي دیده
نميشود .در یک چنين وضعي به تجویز اصل  ۱67قانون اساس و ماده  0قانون آیين دادرسي
 74مدني ميتوان به روح و یا همان مفهوم و منطق قوانين و نيز اصول حقوقي غير مغایر شرع
توسل جست و معيارهایي را کشف و تبيين نمود( .کاتوزیان)46۱ ،۱079،
بر همين اساس حقوقدانان بدون تشریح مباني استقالل این دو رابطه ،به ارائه معيارهایي
براي تمييز آنها از همدیگر پرداختهاند .ایراد عمومي وارد بر این معيارها ان است که:
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اوال :کلي ،نظري و گاه مبهم بوده و به طور قاطع و در همه موارد نميتوانند تعيين کننده
باشند بر همين اساس همواره در تشخيص این روابط از همدیگر اختالف نظر وجود داشته و
دارد .راي وحدت رویه شماره  649مورخ  ۱079/۱2/22مبين نمونهاي از این اختالفات است.
(مجموعه قوانين سال  ۱464-۱442 ،74و پورارشد)92 ،۱040 ،
ثانيا :معيارهاي مورد نظر منطبق بر مرزهاي مفهومي این دو رابطه کاري نيستند به طوري
که اساسا نميتوان آنها را به عنوان معيار تشخيص ،تلقي و منظور نمود( .کاتوزیان،۱079،
 46۱و عراقي)۱44 ،۱02۱ ،
به این ترتيب باب بحث معيارهاي تمييز این دو رابطه کاري همچنان باز و پرداختن به ان
داراي اهميت و اولویت ميباشد .در ادامه به بررسي و نقد مختصر معيارهایي که تاکنون و به
ویژه در حقوق خارجي ارائه شدهاند ميپردازیم:
 -۱معيار چگونگي پرداخت دستمزد :به این ترتيب که اگر مزد به تناسب زمان کار پرداخته
شود انجام دهنده کار کارگر است و اگر بر حسب مقدار و اهميت کار باشد پيمانکار است
).(Planiol et Ripert , 1957 , 99
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اوال این معيار را ماده  04قانون کار نپذیرفته ،ثانيا به طور معمول عوض کار پيمانکار قابل
تجزیه نيست و تمام مزد زماني به پيمانکار تعلق ميگيرد که او تعهدش را انجام داده باشد؛
البته اگر شرط خالف نشده باشد .ثالثا کارگر هم ممکن است به صورت کارمزدي باشد.
(رنجبري )6۱ ،۱022 ،رابعا ممکن است پيمانکار بر اساس مدت زمان انجام کار بر سر ميزان
عوض توافق کرده باشند.
 -2معيار واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي :مثل موقعي که فردي نيروي کار خود را در
اختيار کارفرمایان حرفهاي قرار ميدهد کارگر و وقتي که پيشنهاد انجام خدمتي را به عموم
ميکند پيمانکار است مثل خياط .این درحالي است که ممکن است خياط از کارفرماي حرفهاي
حجمي از کار را به صورت پيمانکاري تعهد کرده باشد.
 -0معموال پيمانکار ممکن است در یک واحد زماني براي چند شخص کار کند در حالي
که کارگر براي یک شخص کار ميکند( .عراقي )۱6۱ ،۱02۱ ،این معيار در حد یک قرینه است
وليکن نميتواند معيار قاطعي باشد زیرا خالف ان قابل تصور است.
 -9معموال پيمانکار براي انجام کار مورد تعهد خود کارکناني را به کار ميگيرد ولي کارگر
شخصا کار ميکند( .عراقي )۱67 ،۱02۱،این معيار هم مانند معيار قبلي است.
 -4معيار انضمام اموال مادي به عمل پيمانکار (جعفري لنگرودي)922 ،۱02۱ ،
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 -6عوض کار پيمانکار بيشتر از ارزش اقتصادي کار بوده و شامل عوض مدیریت ،نظارت
و تامين ایمني و تحمل ریسک کار ميباشد ( )۱22 A. Hodge and et al. 2010, 188و ( B.
 .)Miller, 2000, 312چنانچه صاحبکار کار را به پيمانکار واگذار کند هزینه بيشتري را به
پيمانکار  -در قياس واگذاري همين کار به کارگر  -پرداخت ميکند و چنانچه کار را از طریق
کارگر انجام دهد شاید در ظاهر هزینه کمتري به کارگر بپردازد اما بسياري از تعهدات پر هزینه
متوجه او خواهد شد.
 -7معموالً تجهيزات و ابزار کار بر عهده پيمانکار است .این نکته به عنوان یک اماره نسبي
است.
 -2عوض کار پيمانکار بر اساس مدت زمان انجام کار محاسبه نميشود( .کاتوزیان،۱079 ،
 )464ممکن است براي انجام کار تعيين مدت شود ليکن این مدت با توجه به وحدت یا تعدد
مطلوب بودن تعهد حسب مورد قيد یا شرط انجام تعهد است .این در حالي است که حق السعي
کارگر ميتواند بر اساس کار (عراقي )۱66 ،۱02۱ ،یا زمان (کاتوزیان )464 ،۱079 ،یا هر دو
۱
باشد.
 -4موضوع پيمانکاري محصول و نتيجه کار است در حالي که موضوع قرارداد کار در
اختيار قرار دادن نيروي کار است به عبارت دیگر تعهد پيمانکار تعهد به نتيجه است و تعهد
کارگر تعهد به وسيله است( .عراقي)۱64 ،۱02۱ ،
صرف نظر از این که به اساس تقسيمبندي تعهد به تعهد به وسيله و تعهد به نتيجه ایراد
وارد است( .شهيدي )242 ،۱020 ،این معيار که به نوعي مبين تبعيت اقتصادي کارگر و
استقالل اقتصادي پيمانکار است ،ميتواند تا اندازهاي راهگشا باشد .البته با تاکيد بر این که تعهد
کارگر تعهد به سعي یعني کار تابع است صرف نظر از اینکه نتيجه مورد نظر کارفرما عائد بشود
و یا نشود .در عين حال که تشخيص این معيار از روي شواهد و قرائن صورت ميگيرد اما در
عمل گاهي این تشخيص با سختي مواجه ميشود به ویژه آنکه شرط خالف این امر نيز جایز
است .
 -۱4کار کارگر کار تابع است ولي کار پيمانکار کار مستقل است .البته نه استقالل مطلق،
تبعيت از مفهوم و منطق قانون کار قابل استنباط است و شامل تبعيت حقوقي یا همان نظارت
پذیري و قرمانبري کارگر از کارفرما ميشود .از این نوع تبعيت به تبعيت فني هم نام ميبرند.
 ۱ماده  04قانون کار
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این در حالي است که پيمانکار در نحوه انجام کار صرف نظر از چهار چوبهاي کلي که توسط
صاحب کار و کارفرما تعيين ميشود داراي استقالل است .نوع دیگر تبعيت ،تبعيت اقتصادي
است .تبعيت اقتصادي دو معنا دارد یکي وابستگي و نيازمندي کارگر به کارفرما به ویژه از جهت
تجهيزات و ابزار کار است (اباذري فومشي )77 ،۱02۱ ،و دوم به این معنا که حاصل کار کارگر
از همان ابتدا در دارایي کارفرما ظاهر ميشود اما کار پيمانکار در دارایي پيمانکار ظاهر شده
است( .کاتوزیان  )469، ۱079،سپس با انجام تعهد بالفاصله به دارایي صاحب کار یا کارفرما
منتقل ميشود و پيمانکار نيز از این لحظه مستحق عوض ميگردد .به این معيار هم البته
انتقادهایي وارد است .اوال تشخيص و اندازه گيري تبعيت و یا همان نظارت پذیري و فرمانبري
جنبه نظري پيدا ميکند و فاقد شاخص یا شاخصهاي عيني است ()Mazeaud, 1963, 540
ثانيا تبعيت اقتصادي در همه جا در مورد کارگر به ویژه اگر کار او به نحو کارمزدي باشد صادق
نيست .ثالثا ممکن است پيمانکار هم به گونهاي قرارداد خود را با صاحب کار منعقد نماید که
کار انجام شده به طور متدرج در دارایي صاحب کار ایجاد شود.
با همه اینها ،معيار عرفي " تبعيت حقوقي یا فني " ذاتي ترین و اصلي ترین معيار تمایز
رابطه کارگري کارفرمایي از رابطه پيمانکاري است به گونهاي که همين وجه ،به علت تصبغ به
نظم عمومي ،ضرورت و قابليت کنترل حکومتي یافته و خاستگاه شکلگيري حقوق کار شده
است.
 -6مقایسه احکام و آثار رابطهی پیمان کاری با رابطهی کارگری-کارفرمایی
 -6-1احکام و آثار مشابه :
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در هر دو کار براي دیگري انجام ميشود .به عبارت دیگر پيمان کار و کارگر براي دیگري
کار ميکنند که این دیگري ممکن است کارفرما یا صاحب کار باشد .توضيح اینکه کارفرما
ممکن است خودش صاحب کار بوده یا آن که شخص دیگري صاحب کار باشد.
پيمان کار و کارگر هر دو براساس قرارداد صحيح و معتبر مبادرت به انجام کار ميکند .به
عبارت دیگر مبناي رابطهي هر دو قرارداد است .از این امر به عنوان تبعيت حقوقي یاد ميشود.
قرارداد پيمان کاري و قرارداد کار هر دو غير تشریفاتي یا اذني بوده و از شرایط عمومي
موضوع مادهي  ۱44قانون مدني تبعيت ميکنند که ممکن است از شرایط اختصاصي صحت
نيز حسب مورد تبعيت کنند.
کارگر و پيمان کار ميتوانند ایراني یا تبعهي خارجي باشد .جنسيت هم در مورد هر دو
تاثير ندارد.
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هر دو قرارداد ميتوانند باالصاله و بالنيابه منعقد شود .قرارداد پيمان کاري نيز به هر یک از
این دو شکل قابل انعقاد است.
فوت کارفرما تاثيري برقرارداد و رابطهي کارگري-کارفرمایي و قرارداد پيمان کاري و
رابطهي پيمان کاري ندارد.
کارگر و پيمان کار ميتوانند با کارفرما در خصوص ارجاع اختالف و دعواي ناشي از قرارداد
کار یا پيمان کاري به داوري با هم توافق کنند .زیرا هيچ یک از این موارد از جمله مستثنيات
امر ارجاع به داوري مذکور در ماده  946قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در
امور مدني مصوب  ۱074نميباشد مگر اینکه کارفرما یا پيمانکار دولتي یا عمومي باشند و
مشمول اصل  ۱09قانون اساسي بگردند( .خدابخشي)66 ،۱044 ،
چه در رابطهي پيمان کاري و چه در رابطهي کارگري کارفرمایي تناسب کار با توان و
تخصص انجام دهنده کار خواه پيمان کار باشد خواه کارگر بر عهدهي صاحب کار است.
(خدابخشي)۱06 ،۱042 ،
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کارگر حتما باید شخص حقيقي باشد ولي پيمان کار ميتواند شخص حقيقي یا حقوقي
باشد .هر قرارداد کاري که انجام دهنده آن شخص حقوقي باشد حتماً قرارداد پيمانکاري است
زیرا شخص حقوقي نميتواند کارگر بوده و یا طبق قوانين خاص استخدامي به کار گرفته شود.
طبق ماده  74قانون کار کارگر باید از نظر سني حداقل  ۱4سال شمسي داشته باشد .به
عبارت دیگر همهي اشخاص حقيقي اهليت تمتع کارگر شدن را ندارند و برخورداري از اهليت
تمتع کارگر شدن مستلزم رسيدن به سن  ۱4سال شمسي است.در حاليکه اشخاص حقيقي
حتي از دوران جنيني به شرط زنده متولد شدن اهليت تمتع پيمانکار بودن را دارند زیرا طبق
ماده  446قانون مدني اصل بر این است که همه اشخاص داراي اهليت تمتع ميباشند .
طبق ماده  2قانون کار شرط مغایر با حداقل حقوق و امتيازات مقرر در قانون کار از جملهي
شروط باطل در قرارداد کار است .این در حالي است که چنين شرطي در قرارداد پيمان کاري
صحيح ميباشد.
تعهد کارگر تعهد به اعمال سعي است در حاليکه تعهد پيمان کار تعهد به نتيجه سعي
ميباشد .کارگر متعهد است که تمام تالش خود را در انجام کار اِعمال کند و نسبت به نتيجهي
کاري که مورد انتظار کارفرما است هيچ گونه تعهدي ندارد اما تعهد پيمان کار ناظر بر نتيجه
است .ظاهر این است که کارگر سعي خود را اِعمال نموده مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
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قرارداد کار مقيد به قيد مباشرت کارگر است .اما قرارداد پيمان کاري اصوال مقيد به قيد
مباشرت پيمان کار نميباشد .بر این اساس رابطهي کار کارگر با فوت یا از کارافتادگي او خاتمه
ميیابد ولي فوت و ازکارافتادگي پيمان کار تاثيري در رابطهي پيمان کاري ندارد .همچنين
کارگر باید شخصا تعهدي را که تقبل نموده ایفا کند و ایفاي آن از جانب دیگري  -حتي با
رضایت کارفرما  -ممکن نيست .اما پيمان کار اصوال ميتواند تعهدي را که تقبل نموده از طریق
دیگري ایفا نماید .
جنون و سفه پيمان کار  -چنانچه پيمان کاري به قيد مباشرت پيمان کار نباشد  -تاثيري
بر رابطه ندارد اما جنون و سفه کارگر –چنانچه با موضوع و شرایط کار منافات داشته باشد -
موجب تعليق رابطه ميشود .چنانچه پيمان کاري مقيد به قيد مباشرت پيمان کار باشد و
پيمان کار دچار جنون و سفه شود و این جنون و سفه مانع انجام تعهد شود مباحث عمومي
مربوط به عدم انجام تعهد مطرح ميشود .
طبق ماده  ۱2قانون کار رابطهي کارگري-کارفرمایي چنانچه در محيط کارگاهي باشد قائم
به شخص کارفرما نيست لذا شخص جدیدي که جانشين کارفرماي سابق ميشود به قائم مقامي
او به عنوان طرف قرارداد کار (کارفرما) تلقي و رابطهي کارگري-کارفرمایي با او ادامه پيدا
ميکند .ليکن در مورد پيمان کار چنانچه پيمان کاري هم در محيط کارگاهي باشد تغيير
مالکيت محيط کارگاه منجر به ایجاد رابطهي پيمان کاري با مالک جدید کارگاه نميگردد.
تعهدات کارفرما در قرارداد کار منحصر در تعهدات مندرج در قرارداد و نيز تعهدات بعدي او
و نمایندهي اوست .حتي اگر نمایندهي کارفرما خارج از اختياراتش تعهداتي را در قبال کارگران
به عمل آورده باشد (ماده  0قانون کار) .اما این مطلب درمورد پيمان کار صادق نيست بنابراین
چنانچه نمایندهي کارفرما در قبال پيمان کار تعهداتي بنماید که در چهارچوب اختيارات او
نباشد شخص کارفرما به این تعهدات متعهد نميشود.
کارفرما نسبت به کارگر عالوه بر تعهدات قراردادي داراي تعهدات قانوني مندرج در قانون و
مقررات کار است .حال آنکه پيمان کار صرفا متعهد به تعهدات قراردادي و آنچه که ميتواند
داخل در قرارداد به حساب آید ميباشد.
آنچه که پيمان کار در عوض کار دریافت ميکند ممکن است بيشتر یا کمتر از ارزش
اقتصادي کار و یا حتي تبرعي باشد ولي کارگر معموال از حقوقي معادل با ارزش اقتصادي کار
خود و نيز از حقوق حمایتي و اجتماعي برخوردار ميگردد.
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مرجع حل اختالف کارگر با کارفرما در امور ناشي از قرارداد کار مراجع حل اختالف کار
اعم از هيات تشخيص و هيات حل اختالف ميباشد .اما مرجع حل اختالف پيمان کار با کارفرما
(صاحب کار) مراجع عمومي دادگستري یا در صورت توافق مراجع خصوصي قضایي (داوري)
ميباشد.
قرارداد پيمان کاري ميتواند به صورت غيرمعوض منعقد شود مثل آن که پيمان کار انجام
کاري را به صورت تبرعي (مجاني) تعهد نماید .در حالي که قرارداد کار حتما باید معوض باشد
حتي نميتواند غيرمعوض ولي با شرط عوض باشد.
عمل پيمان کار ميتواند تجاري و در نتيجه خود او نيز تاجر باشد .در حالي که کارگر به
هيچ وجه تاجر به حساب نميآید .
پيمان کار از سوي شخص دیگري بيمه تامين اجتماعي نميشود اما کارگر بيمه شده تامين
اجتماعي از سوي کارفرما ميباشد.
قرارداد پيمانکاري از نظر مدت حتماً باید به نوعي موقت باشد یا از طریق انجام کار معين یا
مدت مضبوط .اما قرارداد کار ميتواند دائمي باشد.
موضوع قرارداد کار ميتواند تا اندازهاي متغير باشد اما موضوع پيمانکاري ثابت و محدود به
موارد مذکور در قرارداد است.
بر خالف قرارداد کار که ماهيت ثابتي دارد قرارداد پيمانکاري حسب مورد ممکن است
ماهيت حقوقي متفاوت و متغيري داشته باشند.
در رابطه کاري پيمانکاري تعهد به تامين ایمني به نحوه قابل توجهي بر عهده پيمانکار است
اما در رابطه کاري کارگري و کارفرمایي ،کارگر تعهدي به تامين ایمني محيط کار ندارد و این
امر بر عهده کارفرماست( .فروحي ۱ ،۱022 ،و عبانيا)4۱ ،۱044 ،
در رابطه کارگري کارفرمایي بحث استعفا و اخراج مطرح ميشود اما چنين مقوالتي در
مورد پيمانکار متصور نميباشد
نتیجهگیری
 -۱برخالف ظاهر ماده  ۱22قانون کار و با توجه به ظرفيتهاي قانوني و حقوقي باید بر آن
بود که در حقوق ایران کار براي دیگري در چهار دسته از روابط کاري قابل مطالعه است .دسته
اول روابط کاري مشمول قانون و مقررات کار و دسته دوم روابط کاري مشمول قوانين
استخدامي خاص .این دو دسته از روابط کار با توجه به ویژگيهاي موضوع رابطه و طرفين ان
عالوه بر ماهيت قراردادي (حقوق خصوصي) ،با نظم عمومي نيز ارتباط یافته و واجد ماهيت
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قانوني( حقوق عمومي) هم ميشود .دسته سوم روابط کاري پيمانکاري یا مقاطعه کاري که صرفا
ماهيت قراردادي داشته و ایجاد و اداره ان کامال تابع طرفين و قانون مدني و احيانا مقررات
صنفي است .دسته چهارم روابط کاري ناشي از استيفا از عمل غير موضوع ماده  006قانون
مدني است .دو دسته رابطه کاري اخير داخل در حقوق خصوصي ميباشند.
 -2در این ميان بيشترین شباهت بين رابطه کارگري کارفرمایي با پيمانکاري در فرضي
وجود دارد که انجام دهنده کار شخص حقيقي بوده و به صورت کارمزدي کار کند .در این
فرض تشخيص اینکه انجام دهنده کار ،کارگر است یا پيمانکار؟ امر مشکلي بوده و هست.
 -0با توجه به آثار متفاوت این دو رابطه و نظام حقوقي حاکم بر هر کدام الزم است
معيارهاي دقيق تشخيص آنها  -به ویژه در وضعي که فوقاً بيان شد  -بازتعریف شده تا اعمال
انها به درستي انجام گيرد.
 -9آنچه رابطه کارگري و کارفرمایي را از رابطه پيمانکاري متمایز ميکند تبعيت حقوقي یا
فني (فرمانبري و نظارتپذیري) و نيز تبعيت اقتصادي کارگر از کارفرما ميباشد که به رابطه
کارگر کارفرمایي صبغه نظم عمومي ميبخشد .حال انکه پيمانکار از صاحب کار (کارفرما)
تبعيت حقوقي یا فني و اقتصادي ندارد .اما آنچه که قابل مناقشه بوده و هست و هنوز به ان
پایان داده نشده ميزان و درصد تبعيت و نحوه احراز نسبتاً مطمئن آن ميباشد .بقيه معيارهاي
ارائه شده براي تشخيص رابطه پيمانکاري از کارگري کارفرمایي به ذات تفاوت این دو رابطه
مربوط نشده و از عوارض آن است به همين علت چندان که باید در تشخيص آنها کارا واقع
نميشوند.
 " -4نوع رابطه کاري " مقسم مستقلي از " ماهيت رابطه کاري " است .رابطه کاري جنبه
نظم عمومي و قانوني داشته و از مقوله حقوق عمومي است اما ماهيت واجد جنبه ارادي و
قراردادي بوده و از موضوعات حقوق خصوصي ميباشد .هر رابطه کاري در عين حال که الزاما
در یکي از چهار نوع روابط کاري برشمرده شده جاي ميگيرد حسب مورد واجد یک ماهيت،
مقتضي ،آثار و احکام حقوقي خاص خود ميباشد .که با آثار و احکام ناشي از نوع آن قابل جمع
است.
 -6قرارداد کار از جهت نوع مشمول قانون مقررات کار( حقوق کار) و ازجهت ماهيت بنا به
یک نظر از مقوله ماده  ۱4قانون مدني و بنا به نظر دیگر عقد معين با ماهيت و مقتضي و احکام
و آثار مندرج در قانون کار و مقررات مربوطه است ولي قرارداد پيمانکاري حسب مورد و بسته به
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اراده طرفين ممکن است مشمول ماده  ۱4قانون مدني یا یکي از عقود معين مصرح در قانون
مدني مثل اجاره ،وکالت و ...باشد.
منابع فارسی:
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 -۱اباذري فومشي ،منصور « ،حقوق کار»،انتشارات بهنامي ،چاپ اول۱02۱ ،
 -2احمدي ،فيروز « ،تاثير متقابل تاخير مالک و پيمانکار در اجراي قراردادهاي پيمانکاري
بينالمللي» ،پایاننامه دکتري حقوق خصوصي ،دانشگاه تربيت معلم
 -0اسکيني ،ربيعا« ،حقوق تجارت (کليات ،معامالت تجاري و سازماندهي فعاليت تجاري)»،
انتشارات سمت ،چاپ اول۱072 ،
 -9امامي ،حسن « ،حقوق مدني» ،جلد دوم ،انتشارات اسالميه ،چاپ هجده۱069 ،
 -4انصاري ،ولي اهلل«،حقوق قراردادهاي اداري» ،نشر حقوقدانان ،چاپ پنجم۱044 ،
 -6پاکدامن ،رضا « ،مباني حقوق پيمان» ،انتشارات جنگل ،چاپ اول۱024 ،
 -7پور ارشد ،نادر« ،حقوق کار» ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ،چاپ اول۱040 ،
 -2جعفري لنگرودي ،محمد جعفر« ،اندیشه و ارتقا»،انتشارات گنج دانش ،چاپ اول۱027 ،
 -4خدابخشي ،عبداهلل « ،جبران خسارات کارگران در نظام مسئوليت مدني» ،انتشارات شرکت
سهامي انتشار ،چاپ سوم۱042 ،
 «__________ -۱4حقوق داوري و دعاوي مربوط به آن در رویه قضایي» ،انتشارات شرکت
سهامي انتشار ،چاپ چهارم۱044 ،
 -۱۱خدمتگذار ،محسن «،تعهد ایمني در قراردادها»،انتشارات جنگل،چاپ اول۱024 ،
 -۱2دهخدا ،علي اکبر «،لغتنامه دهخدا»،انتشارات دانشگاه تهران۱072 ،
 -۱0رفيعي ،احمد « قانون کار در نظم حقوقي کنوني» ،انتشارات نگاه بينه ،چاپ دوم۱040 ،
 -۱9رنجبري ،ابوالفضل «،حقوق کار»،انتشارات مجد،چاپ پنجم۱022،
 -۱4شهيد ثاني « ،شرح لمعه» ،ترجمه و تبيين علي شيرواني ،انتشارات دارالعلم ،چاپ
سوم۱024،
 -۱6شهيدي ،مهدي« ،آثار قراردادها و تعهدات» ،انتشارات مجد ،چاپ دوم۱020 ،
 -۱7عبانيا ،رسول وحيد « ،دانستنيهاي روابط و حوادث کار» ،انتشارات جاودانه جنگل ،چاپ
اول۱044،
 -۱2عميد ،حسن« ،فرهنگ عميد» ،انتشارات آگاه ،چاپ سي و هشتم۱044 ،
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 -۱4فروحي ،مرتضي «،مسئوليت پيمانکار در قراردادهاي پيمانکاري با توجه به شرایط عمومي
پيمان» ،پایاننامه کارشناسي ارشدحقوق خصوصي ،دانشگاه تهران ،پردیس قم۱022 ،
 -24کاتوزیان ،ناصر «،دوره عقود معين» ،جلد اول،انتشارات شرکت سهامي انتشار و بهمن
برنامه مدرس ،چاپ ششم۱079 ،
 -2۱کرمي ،فاطمه و الهامالدین ،شریفي آلهاشم و مرتضي ،خضري« ،مطالعهي تطبيقي
جنبههاي حقوقي قراردادهاي ساخت در نظامهاي حقوقي ایران و انگلستان»،پایان نامه
کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ،دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره)  -قزوین ۱042
 -22عراقي ،عزت اهلل«،حقوق کار» ،جلد اول ،انتشارات سمت ،چاپ اول۱02۱ ،
 -20محمودي ،جواد« ،فصلهایي در حقوق کار ایران» ،انتشارات مجد ،چاپ اول۱040 ،
 -29موحدیان ،غالمرضا« ،حقوق کار» ،انتشارات فکر سازان ،چاپ اول۱02۱ ،
 -24مجموعه قوانين،انتشارات روزنامه رسمي۱074 ،
 مقاالت:

-۱
-2
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English:
1- A. Hodge, Graeme; Greve Carsten, E; Boardman, Anthony;” International
Handbook on Public-Private Partnerships, Edward Elgar”, 2010.
2- B. Miller, John, Principles of Public and Private Infrastructure Delivery, Kluwer
Academic.2000.
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خورسندیان ،محمدعلي « ،تمایز مقاطعه کاري و بيع» ،فصلنامه مدرس علوم انساني ،شماره
 ،09دوره  ،2پایيز۱029 ،
______________« واگذاري کار و موضوع قرارداد به دیگري در اجاره اشخاص و
مقاطعه کاري»،رهنمون ،شماره ،2پایيز۱022 ،
شریفي آل هاشم ،الهام الدین وفاطمه ،کرمي « ،تحليل ماهيت حقوقي قرارداد اجراي
ساختمان با مروري براصول حقوق اروپایي» ،مجله حقوق تطبيقي ،شماره دو ،زمستان،
۱044
عالمي ،مهدي « ،نحوه احراز رابطه کارگري و کارفرمایي» ،ماهنامه اجتماعي ،اقتصادي،
علمي و فرهنگي کار و جامعه ،شماره  ،۱09تابستان۱044 ،
کریمي تازه کند ،شهرام و محمود ،عرفاني «،مبنا و حدود مسئوليت مدني پيمانکار» ،مجله
پژوهشهاي حقوقي،شماره  ،02پایيز و زمستان۱046 ،

711

 کارفرمايي-  معايیر و آثار تمايز پیمانکاری از رابطه کارگری،مباني استقالل

3- Mazeaud (Henri, Leon et jean),”Lecons de Droit Civil, T. 3.2. volume,
Principaux Contrats, 1968,T.V. 2 volume, Successions, liberalites,Paris,1965.
4- Planiol et Ripert.”Traite pratique de Droit Civil francais,” 2ed.T. 5, par Andre
Trasbot et Loussouarn, 1957:T. 7 par P.Esmein, Radouant et Gabold, 1954: T.
11. par R .Savatier, 1954.
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