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 مالک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
 

 1مجید نجارزاده هنجنی
 

 4/11/1231پذیرش:  -32/11/1231دریافت:  
 

 چکیده
هستند«کارتابع»مشاغلکارگریوکارمندیبهلحاظوضعیتحقوقی،مصداق

هایمفهومیهایحقوقیدوگانه،دارایویژگیهادرنظامجودبرخیمشابهتکهباو
هوادارای اوارعملویمهوموخاصیبوودهوبنوابرایتتشو ی وتمییوزمصوادی   

هاراتشوری کوردهوهاوتفاوتدرنظرداردایتشباهتروپیشمقاله فراوانیاست.
ازیکدیگرتبییتنمایود ازجملوهرا()کارگروکارمندمالکتمییزایتدواصطالح

توا بهشباهتش صیتی،تبعیوتدسوتمزدیهایایتدووضعیتحقوقی،میشباهت
هواووتبعیتدستوریاشارهکرد.امادرمقامتمییزایتدواصطالح،بایودبوهتفواوت

اختصاصاتهریکتوجوهداشوت ماهیوتومبنوایاسوت دامکارمنودی،ماهیوتو
کارفرموایی،قورارداد-گیریرابطهکارگریطلقاًقانونیاستامامبنایشکلمبناییم

است.مبنایتبعیتدستوریکارمندازمقاماداریمافوق،اصلانضوبا اداریاسوت
درنهایتامامبنایتبعیتدستوریکارگرازکارفرماریسکاقتصادیکارفرمااست.

وبارعایتمطل شرایطوضوابطقانونیایتکهاست دامکارمندی،تنهاتوسطاداره
پوییراسوت.اموااست دامعمومیازجملهبرگزاری زمو است دامیعمومیامکوا 

هواکارگیریکارگروانعقادقراردادکوارمنحصوربوهادارهنیسوتوبواتوافو ارادهبه
گیرد.صورتمی

 

.رهکارگر،کارمند،قراردادکار،کارفرما،اداواژگان کلیدی:

                                                                                                                                                                                                     

M.najarzadeh@usc.ac.irاستادیارحقوقعمومیدانشگاهعلموفرهنگ،تهرا ،ایرا . 8
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 مقدمه
بهلحاظعرفیودرادبیاتاجتماعیمفاهیمیبسیارساده«کارمند»و«کارگر»اصطالحات

هستند.درواقعتمییزکارگرازکارمنددرعرفبسیار سا است عرف،مشاغلیراکوهنیواز

کندومشاغلدفتریواصطالحاًبهنیروییدیوقدرتفیزیکیدارند،کارگریمحسوبمی

کند.برایتاسوا،،معموو ًاصوطالحکوارگرهموراهبواراکارمندیتوصیفمی«میزیپشت»

شوودوعنووا وامثوالهمدرکموی«کوشزحموت»،«پوییرطبقه سیب»،«قشرضعیف»مفاهیم

کنود.بورایوتاسوا،درعورفرامتبادربهذهوتموی«محیطاداری»هاییککارمند،ویژگی

ارشا جنبهفکریداردیابانوشوتتودفتورومحاسوبهوماننود  بهکسانیکهک»...جامعهما

(.8919:881)عراقی،«گویندسروکاردارند،کارمندمی

هایعرفی،بام تّصواتحقووقیایوتدواصوطالح،تطواب ینودانینودارد.ازایتبرداشت

:8919قوی،)عرا«مفهوماجتماعیکارگربامفهومحقوقی  همووارهمنطبو نیسوت»سو،یک

(وازسویدیگر،همهمشاغلدفتری،باوضعیتحقوقیکارمنودیانطبواقندارنود.یورا804

بسیاری8«وضعیتحقوقیِ»کهازمنظرحقوقی،کارگربود یاکارمندبود ،شغلنیستبلکه

ازمشاغلاست.بهایتمعناکهممکتاستشغلیواحد)مثالًحسابداری(درشورایطیخوا ،

یباشدودرشرایطیدیگرکارمندیمحسوبشود.بهایتمعناکوهنووششوغل،سوط کارگر

ت ص ومیزا در مد  ،تأایریدرکارگرییاکارمندیتلقّیشد ِ  شوغلنودارد.لویا

ممکتاستکهوضعیتحقوقیشغلِیکمت ص ِدارایمدرکدکتریبوادر مودیبوا ،

تور،وضوعیتکارمنودیکواردانیبوادر مودیپواییتکارگریباشدویکفردِدارایمدرک

داشتهباشد.

بوههور»قانو کاردرمقامبیا تعریفکارگربااستفادهازعبوارت2درحقوقایرا ،ماده

کارگرممکتاستهورعنووانیداشوتهباشودو»...بهایتنکتهمهمتوجهدادهاستکه«عنوا 

رمنداطالقشوود،شو  راداخولدرقوانو کواریواازصِرفایتکهعرفاًبهاوکارگریاکا

(.لیابرایتببیتمفهومکوارگر،نبایودبوهنووش8938:40)رنجبری،«کندشمول  خارجنمی

.(Ouchi, 2004: 111)شغلتوجهکرد

 زمبهذکراستکهتوسعهمصادی وضعیتحقوقیکارگریبهمشاغلدفتری،فکریو
                                                                                                                                                                                                     
1. Legal Situation. 
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هوایم تلوفشوغلیدارد. تحقوقکاردرراستایحمایتازگروهخدماتی،ریشهدرتحو

هایدارایمشاغلیدیوفیزیکیراهدفدرواقعهریندحقوقکارابتدائاًحمایتازگروه

شوود.بوههایشوغلیدفتوری،فکوریوخودماتیرانیوزشواملمویداداماامروزهگروهقرارمی

بودنود،اموادر8 بویمایتیکار،درابتداکارکنوا یقوهعبارتدیگرهریندمشمولیتقوانیتح

نتیجهتحو تساختاری،اهمیتب وشخودماتبیشوترشودوتعودادروزافزونویازکارکنوا 

.(Ouchi, 2004: 111)نیزمشمولایتقوانیتقرارگرفتند2سفیدیقه


 های حقوقی دوگانه اختصاص تفکیک مفهومی به نظام .1

 یوواهووایحقوووقیمتووأارازحقوووقکووامتوکارمنوود،درنظووامتفکیووکمفهووومیِکووارگر

)کوارگریو9 ،مقورراتحواکمبورکوارتوابعمعنااست.یراکهدرکوامتانگلوساکسو ،بی

مقرراتناظربرکوارگرا در»...کارمندی(،واحداست.یهایتکهدرنظامحقوقیانگلستا 

ماهوینداردوایتامرناشیازرویکوردب شخصوصیوکارمندا درب شعمومیتفاوت

کلیایتنظاماستکوههوردوموضووش)حقووقنواظربورکواردرب وشخصوصویوب وش

(.برایوتاسوا،در8939:828)یاوریوتنگستانی،«داندعمومی(راتابعمقرراتیکسانیمی

دراغلوب»مچنویتشووند.همترادفباهمفهمیدهمیEmployeeوLabor ،اصطالحاتکامت

برمبنایاهدافقوانو ،Employeeهایحقوقکاروحقوقاست دامیامریکا،اصطالححوزه

 .Mednick v.یوهایوتکوهدرقضویه(Dau-Schmidt and Ray, 2004: 124)«شوودتعریفموی

Albert EnterprisesدادگاهاعالمکردکهمعنایاصطالحاتیمثلEmployeeدرپرتویهودفی

 Dau-Schmidt and)شوودقانونگیارازاستفادهازایتاصطالحداشوتهاسوت،مشو  مویکه

Ray, 2004: 119.)

هایحقوقیِمتأارازحقوقبرایتاسا،،تفکیکحقوقیمفاهیمکارگروکارمنددرنظام

ژرمنی(کهقوانیتومقرراتحاکمبرکارتابع،دوگانه)کارگریوکارمندی(-نوشته)رومی

،6تریتالگوینظامحقوقیدوگانوهیابد.یهایتکهدرفرانسهبهعنوا اصلیاست،مصداقمی

هوایعموومی،هماننودحقوقدانا برایتباورندکهمسوائلمربوو بوهخودمتدرسوازما »...
                                                                                                                                                                                                     
1. Blue-Collar Employees. 
2. White-Collar Employees. 
3. Subordinated Work. 
4. Dualist Legal System. 
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خدمتدرموسساتخصوصینیست.ازایترومست دما دولت،مشمولقووانیتاسوت دامی

انودکوهمتموایزازمقورراتحقووقکوارِحواکمبورب وشایگردیدهانهورژیمحقوقیجداگ

(.8938:00)رنجبری،«خصوصیاست

8«ب شعموومی»حقوقایرا نیزمتأارازحقوقفرانسه،حقوقاست دامیرادردوموضع

هوایسووحقووقاسوت دامیدردسوتگاهمتفاوتطراحیکردهوازیوک2«ب شخصوصی»و

حقووق»قراردادهوازسویدیگردرب شخصوصی،نظام9«حقوقاداری»اداریرامشمول

شود وریزیکردهاست.البتهایتتفکیکوموقعیوتدوگانوه،درحوالکمرنوگراپی6«کار

هوایگیار،درراستایسیاسوتاست.یهایتکهقانو 0حرکتبهسمتنظامیگانگیحقوقی

هوایاجرایوینظامیگانهاسوت دامی،بوهدسوتگاهکنارگیاشتتنظامدوگانهوحرکتبهسمت

قورار«کارفرموا»درجایگاه«اداره».درواقع4اجازهدادهاستکهبهانعقادقراردادکاربپردازند

بهلحاظوضعیتحقوقی،تابعومشومولقوانو کوارقورارگرفتوهودرواقوع«کارمند»گیردو

کوهبوه-درتشو ی کوارگرازکارمنود7مانیتلقیشود.بهایتترتیبضوابطهسواز«کارگر»

موجب  نیروهایشاغلدرب شعمومی،کارمندونیروهوایشواغلدرب وشخصوصوی،

دهد.بایالشمواجهشدهوکاراییخودراازدستمی-شدندکارگرتلقیمی


 اهمیت و آثار عملی بحث .2

ا ،تمییوزکوارگرازکارمنود،هایحقوقیدوگانه،ازجملهنظامحقوقیفعلویایوردرنظام

توا درتش ی قانو حاکمبرقضویه،دارای اارعملیبسیاریاستکههمهایت ااررامی

خالصهکرد.یراکهکارگرا اصو ًمشمولقانو کارهستندوکارمندا اصو ًتوابعقووانیت

ی(.بورایوتاسوا،است دامی)درایرا بهطورعمدهقانو مودیریتخودماتکشوور-اداری

حقوقوتکالیفهریکمتفاوتازدیگریاست بهطورمثال،تعییتمیوزا قوانونیحقووقو
                                                                                                                                                                                                     
1. Public Sector. 
2. Private Sector. 
3. Administrative Law. 
4. Labor Law. 
5. Monist Legal System. 

دارددرکارگیرینیرویانسانیدربرخیازمشاغلکهسازما اعالممویبه»قانو مدیریتخدماتکشوری:826.ماده4
«.باشدپییرمیاسا،قانو کارامکا بر،یمصوبومجوزهایاست دامیهایسازمانسقفپست

7. Organizational Criteria. 
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هووا،شوورایطبازنشسووتگیو...منووو بووهتشوو ی وضووعیتحقوووقیشووغلدسووتمزد،مرخصووی

هایشوغلیرا)کارگرییاکارمندی(است.درواقعتش ی نوشرابطهکار،قلمرویحمایت

.(Bernard, 2004: 136)کندتعییتمی

صالحبورایحولوفصولاختالفواتکواریواقاموهدعووانیوزمقودمتاًمسوتلزمتعییتمرجعذی

ایکهاززما ایجادحقووقکوارمودر وتقریبواًمسأله»تش ی کارگریاکارمندبود ِفرداست 

 Davidov, Freedland and)«انووددرطوولقوور گیشوته،محوواکمسراسووردنیوابووا  درگیووربووده

Countouris, 2015: 115).ایتاارعملیدرحقوقایرا نیوزموضووعیتدارد.یوراکوهبوهموجوب

قانو کار،مرجعرسیدگیبهدعاویکارگری،هیوأتتشو ی وهیوأتحولاخوتالف807ماده

دهموا9کاراستومرجعرسیدگیبهدعاویکارمندا ازحیثتضییعحقوقاست دامی،طبو بنود

قانو تشکیالتو ییتدادرسیدیوا عدالتاداری،شعبدیوا عدالتاداریهستند.80


 وجوه تشابه حقوقی کارگر و کارمند  .3

 شباهت شخصیتی .1-2

توانودکارگروکارمندهردوش  حقیقیهستند.بهعبارتدیگر،ش  حقوقینموی

ردرتعریوفکوارگروکارمنوددروضعیتحقوقیکارگرییاکارمندیقراربگیرد.قانونگیا

قوانو کواردرتعریوفکوارگرمقوررکوردهاسوتکوه2بهایتنکتهتوجهداشتهاسوت مواده

السوعی...بوهکارگرازلحاظایتقانو کسیاستکوهبوههورعنووا درمقابولدریافوتحو »

قوانو مودیریتخودماتکشوورینیوزکارمنودرا7مواده«.کنوددرخواستکارفرماکوارموی

فردیاستکهبراسا،ضوابطومقورراتمربوو ،بوهموجوب»گونهتعریفکردهاست:ایت

«.شودداردریکدستگاهاجراییبهخدمتپییرفتهمیحکمویاقراردادمقامصالحیت


 شباهت به لحاظ تبعیت دستمزدی .3-2

معوّضگیریروابطیغیرتبرّعیوقراردادکارگریواست دامکارمند،هردومبنایشکل

ازکارفرمااستوبهایوتلحواظیکوی8هستند.کارگردرقبالانجامکار،مستح دریافتمزد

 Davidov, Freedland)هایرابطهکار،وابستگیاقتصادیکارگربهکارفرموااسوتازمش صه

                                                                                                                                                                                                     

هواکوهدرمقابولانجوامکواربوهمزدعبارتاستازوجوهنقدییاغیرنقودیویوامجمووش  »قانو کار90.طب ماده8
«.شودکارگرپرداختمی
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and Countouris, 2015: 117).درواقووع،معیووارتبعیووتدسووتمزدیبووهسوونجشایووتموضوووش

-Dau)دارنود8دهنود،وابسوتگیکه یاافرادبهلحاظاقتصادیبهکاریکهانجاممیپردازدمی

Schmidt and Ray, 2004: 119).کارمندنیزبرمبنایقانو ،مستح دریافوتحقووقومزایوای

قانونیاست.نکتهمهمایتاستکهتبعیتدستمزدیکارگروکارمند،دارایوضعیتیقطعوی

تمعناکهدرصورتانجامکار،هیچسببیجزحکمقانو یامرجعقضواییومنجّزاست.بهای

السعییواحقووقشوود.تواندمانعازاستحقاقکارگریاکارمنددردریافتح صالح،نمیذی

هوا،برخالفبرخیروابطقراردادیمثلمزارعه،مساقاتو...کهشر استحقاقعامولدر  

کنندهدارد.برایتاسوا،ستونتیجهکاراستکهنقشتعییتصِرفانجامکارتوسطعاملنی

.درخصو حقوقکارمندنیوز2اندقانو کار،بهتضمیتمزدکارگریپرداخته60و66مواد

اصلحاکمیتقانو ،مفیدِعدمامکا تغییردرمیزا دریافتیکارمندا مگربهموجوبحکوم

درمواردیکهبهحکمقانو یامرجوعصوال ،پرداخوتجز»...واجازهقانو استوبنابرایت

)امووامیو«گووردد،قطووعیوواکسوورحقوووقومزایووایمسووت دمممنوووشاسووتحقوووقمنووعمووی

(.8911:227استوارسنگری،


 شباهت به لحاظ تبعیت دستوری .3-3

کندوموظفاستطب دستوراتوتعلیماتقوانونیکارگرتحتنظارتکارفرماکارمی

 نچوهقوراردادکوارراازدیگور»انجامموضوشقوراردادبپوردازد.بوهعبوارتدیگورکارفرمابه

پییردکهازب شویازکند،  استکهباامضایقراردادکار،کارگرمیقراردادهامتمایزمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Economic Dependence. 

تووا موازادبورحوداقلنانچهکارگربهکارفرمایخودمدیو باشددرقبالایتدیو وی،تنهامیی»قانو کار:66.ماده2
«.نمود.درهرحالایتمبلغنبایدازیکیهارمکلمزدکارگربیشترباشدمزدرابهموجبحکمدادگاهبرداشت

:اندازمزدکارگربرداشتنمایدتوکارفرمافقطدرمواردذیلمی»قانو کار:60ماده
.باشددادهاجازهصراحتاًقانو کهموردی-الف
.عنوا مساعدهوجهیبهکارگردادهباشدبهکارفرماکههنگامی-ب
.مربوطهضوابططب استدادهکارگربهکارفرماکههاییواماقسا -ج
.باشدشدهپرداختاضافهمبلغیمحاسبهاشتباهااردرینانچه-د
ایباشودبواتوافو اسوت(درصوورتیکوهاجوارهگردیودهتعییتطرفیتتواف با  میزا که)سازمانیخانها جارهمال-ه

.گرددطرفیتتعییتمی
تعهودکارگواههموا مصورفتعواونیشرکتازضروریاجنا،خریدبرایکارگرطرفاز  پرداختکهوجوهی-و

«.استشده
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نظرکندودرمدتقرارداد،تحتاشرافونظارتومدیریتش  هایخودصرف زادی

(.بورایوتاسوا،یکویاز8919:844)عراقوی،«ندگا او(قورارگیورددیگری)کارفرمایانمای

 Davidov, Freedland and)هوایرابطوهکوار،حو نظوارتوکنتورلکارفرموااسوتمش صوه

Countouris, 2015: 117)هوایانجوامکوارمورتبطهاوشویوهکهباصالحیتاودرتنظیمروش

،کوارگرتحوت8تنیبرمعیارمدیریتوکنتورلمب.(Dau-Schmidt and Ray, 2004: 117)است

 نیوزکوارگرکسویاسوتکوهدراجورایتعهوداتیمعوو ض،تبعیتکارفرمااسوت.درکوامت

.بنووابرایت(Dau-Schmidt and Ray, 2004: 117)دیگووریحوو موودیریتوکنتوورلاورادارد

سوتازدرجوهرغموجودمعیارهایم تلفدرتشو ی کوارگر،معیواراصولیعبوارتاعلی

.(Tham, 2004: 127)شودکنترلیکهبرفعالیتنیرویکاراِعمالمی

گیردوبهایوتکارمندنیزمبتنیبراصلانضبا اداری،درنظامسلسلهمراتبیِادارهقرارمی

لحاظموظفبهرعایوتاوامورودسوتوراتمقامواتموافوقدریواریوبقووانیتومقوررات

اعتمست دمیتازاوامررؤسایمافوق،ازجملهتکوالیفمهومواساسویاط»...است درواقع

(.بور8938:287)طباطباییمؤتمنی،«هااستوایتاصلیکیازاصولمهمسازمانیاست  

کارمنوودا »قووانو موودیریتخوودماتکشوووریمقووررکووردهاسووتکووه34ایووتاسووا،،موواده

انیتومقررات،احکامواوامررؤسایمافوقباشنددرحدودقوهایاجراییمکلفمیدستگاه

درایتراستایکیازت لفواتاداریکارمنودا ،طبو «.خودرادراموراداریاطاعتنمایند...

سرپیچیازاجرایدستورهای»قانو رسیدگیبهت لفاتاداریعبارتاستاز1ماده89بند

«.هایبا تردرحدودوظایفاداریمقام

 
 لحاظ مدّت تعهد شباهت به .4-2

قوانو کوار7قراردادکارممکتاستموقتویاغیرموقتباشد.یوهایوتکوهطبو مواده

قراردادکارعبارتاستازقراردادکتبییاشفاهیکهبهموجب  کارگردرقبالدریافوت»

«.دهودالسعی،کاریرابرایمودتموقوتیوامودتغیرموقوتبورایکارفرمواانجواممویح 

قانو مدیریت60مکارمندنیزممکتاستموقتویاغیرموقتباشد.یهایتکهمادهاست دا

بورایمودت»بینیکردهاستوقیودخدماتکشوریدونوشاست دامرسمیوپیمانیراپیش
                                                                                                                                                                                                     
1. Direct and Control. 
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رابهاست دامپیمانیاختصوا دادهاسوتوبنوابرایتاسوت دامرسومی،مودتِازپویش«معیت

هایاجرائیبوهدوازتاریختصویبایتقانو ،است دامدردستگاه»مادهطب ایتمعینیندارد.

هوایاابوتدرمشواغلاست دامرسمیبورایتصودیپسوت- الفپییردروشذیلانجاممی

«.معیتمدتبرایوهایسازمانیاست دامپیمانیبرایتصدیپست-بحاکمیتی.


 وجوه افتراق حقوقی کارگر و کارمند .4

 بنای تعیین حقوق و تکالیفتفاوت در م .1-4

قانو کار(.البتهبا80مبنایتعییتحقوقوتکالیفکارگر،قراردادکاراست)بندبماده

هایمندرجدرقانو کار،توافقواتمنودرجدرقوراردادتوجهبهویژگیحداقلیبود حمایت

هود.یوهایوتکوههایحداقلیمندرجدرقوانیتومقرراتکارراکواهشدتواندحمایتنمی

تواندکمترازحداقلدستمزدقانونیباشود.گیشوتهازقانو کار،مزدکارگرنمی68طب ماده

کاری،پاداشافزایشتولید،ح مأموریتو...نیوزمزداابت،مصادی غیراابتمزدمثلاضافه

صوی،حو شوند.درخصو ح مرخهایقانونیمعیتمیباتواف طرفیتوبارعایتحداقل

فرمااست.یراکهباوجودمبنوایقوراردادیمحدودیتساعاتکارو...نیزهمیتقاعدهحکم

باتوجهبهمالحظاتاجتماعی،اقتصادیوحقوقی،قراردادکارتنهواتوابعاراده»...رابطهکار،

تهادریگونگیانعقاد،تنظویموخاتموه  دخالوتوشورایطومقورراطرفیتنبودهودولت

های(.گیشتهازتکلیفکارفرمادررعایتحداقل8932:03)رفیعی،«اند مرهرالحاظنموده

توانودسوببسوقو حقووققانونیبایدبهایتنکتهنیزتأکیدکردکهرضایتکارگرنیوزنموی

صورفرضوایتکوارگربوهعنووا یوکبوازیگرقوراردادی»...حداقلیشود.بهعبارتدیگر،

 Davidov, Freedland and)«افیبرایمحرومشد ازحقووقشوغلیاونیسوتمستقل،دلیلک

Countouris, 2015: 116).

امامبنایتعییتحقوقوتکالیفکارمنود،قوانو اسوت.درواقوع،ادارهوکارمنود،مجوری

یکدخالتیدرکمّوکیفایتحقوقوتکالیفندارنود.پو گیارهستندوهیچقواعدقانو 

)امووامیو«گوویاراسووتتغییوور  نیووزبوورعهوودهقووانو »...تایووتحقوووقوتکووالیف،ازتعیووی

(.یراکهاست دامکارمندی،مواهیتیقوانونیوغیرقوراردادیدارد8911:290استوارسنگری،

قوانو مودیریتخودمات10توا46(.برایتاسا،موواد289-8938:288)طباطباییمؤتمنی،
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انود.ایوتموضووشناشویازییتحقوقومزایایکارمندا پرداختوهکشوریبهتعییتضوابطتع

ماهیتقانونی)ونهقراردادیِ(است داماداریاست.برخیباتوجوهبوهایوتواقعیوت،پوییرش

(.8970:46اند)ابوالحمد،سویهیاایقاشاداریدانستهکارمندبهخدمتدولتراعملییک
 

 توریدس تبعیت توجیهی مبنای در تفاوت .3-4

مبنایتوجیهیلزومتبعیتدستوریکارگرازکارفرما،منافعش صیکارفرماوبهعبوارت

دیگرریسکاقتصادیاواست.بهایتمعناکهاگرکوارگرازاوامورونوواهیکارفرمواتبعیوت

گیاریکوردهوبواتکیوهافتد.یراکهکارفرماسرمایهنکند،منافعاقتصادیکارفرمابهخطرمی

اختیارادارهکارگاهبهوسویلهکارفرموا»کارکارگر،بهدنبالکسبسودبودهاست.بنابرایتبر

:8919)عراقی،«وداد دستوربهکارگرا ...درواقعنتیجهتحمّلزیا بهوسیلهکارفرمااست

(.امامبنایلزومتبعیتکارمنودازاوامورودسوتوراتمقواماداریموافوق،برقورارینظوم882

اداریازطری نظامسلسلهمراتباداریاست.درواقوعبواعودمتبعیوتکارمنودازدسوتورات

بیندنهمنافعش صیِمقامموافوقکارمنود،بلکوهنظومعموومیومنوافعمافوق، نچه سیبمی

عمومیاست.


 کارمندی استخدام حقوقی مختصّات .5

 (گزینش و استخدامی آزمون) اداره توسط پذیرش لزوم .1-1

منوودیازخوودماتعمووومیوبرابووریدرفرصووتبووراسووا،اصوولبرابووریمووردمدربهووره

هموهافوراد»است دامی،است دامعمومیمستلزمبرگزاری زمو اسوت دامیاسوت.یوراکوه

)امووامیو«جامعووهبایوودفرصووتبرابووربوورایدسووتیابیبووهمشوواغلعمووومیراداشووتهباشووند

قوانو مودیریتخودمات66گویاردرموادهتقانو (.بههمیتجه8911:830استوارسنگری،

هوایاجرایویپو ازپییرفتوهگیریافراددردسوتگاهکاربه»کشوری،تصری کردهاستکه

گورددونیوزامتحوا یوامسوابقهشد درامتحا عمومیکهبوهطوورعموومینشور گهویموی

ورینیزدرتعریوفاسوت دامقانو است دامکش8بندالفماده«.پییراست...ت صصیامکا 

استفادهکردهاست.برمبنایایتویژگوی،«پییرفتتش  بهخدمتدولت»دولتازعبارت

اطوالقعنووا کارمنوودبوهنیروهوواییکوهادارات،بوودو برگوزاری زمووو اسوت دامیجوویب
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)تبصورهتوا بهنیروهایساعتیوکارمعویترسد.بهطورمثالمیکنند،صحی بهنظرنمیمی

قانو مدیریتخدمات87قانو مدیریتخدماتکشوری(ونیروهایشرکتی)ماده92ماده

هاالزامیبهبرگزاری زمو اسوت دامینیسوت.بورایوتکشوری(اشارهنمودکهدرجیب  

اسا،اصطالحکارمنددرمعنایدقی   ،فقطبرنیروهاییکوهازطریو  زموو اسوت دامی

)نیروهایرسمیوپیمانی(قابلاطالقاست.مؤیدایتنظر،بیا قانونگویاردرشوندجیبمی

قانو است دامکشوریاستکوهمسوت دمیتراازدوحالوترسومیوپیموانیخوارج6ماده

است دام»...قانو مدیریتخدماتکشوریمقررکردهاست 60ندانستهاست.همچنیتماده

-اسووت دامرسوومی...ب-پووییرد:الووفروشذیوولانجووامموویهووایاجرایوویبووهدودردسووتگاه

بههمیتجهت،انحصاراطالقعنوا کارمندبهکارمندرسومیوپیموانیو«.است دامپیمانی...

کهدردستگاهاجراییکشوربهطوررسمییاپیمانیمتصودی»...تعریفکارمندبهمست دمی

رسد.(صحی بهنظرمی8938:847)طباطباییمؤتمنی،«یکشغلسازمانیاست


 ضوابط و شرایط «تمام» بودن قانونی لزوم .2-5

،هموهشورایطوضووابطاسوت دام2یاقوانونیبوود 8براسا،اصلبنیادیتحاکمیتقانو 

عمومی،بایدبهموجبقانو تعییتشودوادارهدرفر ینداست دام،صرفاًنقشمجریرادارد

ضوابطقانونی،شرطیبیافزایدویاازرعایتبرخیشرایطقانونی،تواندبرایتشرایطوونمی

وضعیتخا قوانونی»...عدولنماید.یراکهاست دامکارمند،ماهیتاًقراردادینیست،بلکه

کندوارادهاشو ا درتعیویتوگیارمش  میاستکهشرایط،احکامو اار  راقانو 

گیاردرمواده(.برایتاسا،قانو 8911:207میواستوارسنگری،)اما«هاتأایرنداردتغییر  

بوهاحصواششورایطوضووابطورودبوه«حصوری»قانو مدیریتخدماتکشوریبوابیوا 62

 .9خدمتپرداختهاست

                                                                                                                                                                                                     
1. Rule of  Law. 
2. Legality. 

هایاجرائیعبارتنداز:شرایطعمومیاست دامدردستگاه»قانو مدیریتخدماتکشوری:62ماده.9
مدرکتحصویلیوحداکثریهلسالبرایاست دامرسمیوبرایمت صصیتباداشتتحداقلستبیستسالتمام-الف

سال.یهلوپنج،دکتری
.داشتتتابعیتایرا -ب
.انجامخدمتدورهضرورتیامعافیتقانونیبرایمردا -ج
عدماعتیادبهدخانیاتوموادم در.-د
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 اداره عنوان صدق لزوم .2-1

هاییکهبهلحاظحقووقی،صودقهایعرفیازاصطالحکارمنددرمحیطباوجوداستفاده

هواصوحی نیسوت،کارمنود)مسوت دم(اساسوًامفهوومیاداریاسوتودربر  «اداره» عنوا

صوورت«اداره»یابد.بهعبارتدیگر،است دامکارمندی،صرفاًتوسوطمعنامی«اداری»محیط

بود ِنهادهایم تلفحوائزاهمیوتاسوت.درادبیوات«اداره»گیرد.بهایتجهتتش ی می

سنتی،دومفهومموادیوسوازمانیبورایادارهذکورشودهاسوتکوهدرحقوقاداریبهشکل

هوایتش ی دقی مفهووموتصودی مصوادی ،کار مودنیسوتند.لویا زماسوتکوهموالک

تش یصیوبهعبارتبهتر،مالکممیوزهادارهازسوایرنهادهواتبیویتشوود.درایوتراسوتا،دو

اند قابلطرح«ختیاراتحاکمیتیدارابود ا»و«تأسی قانونی»مالکممیزه

گویارایجوادشوودواانیواًبوراسوا،برایتاسا،اداره،نهادیاستکهاو ًتوسوطقوانو 

هوابوهقانو ،دارایبرخیاختیاراتحاکمیتیباشد.طب ایتدومالک،بهطورمثالشهرداری

أسوی شودهودارایبرخویعنوا نهادهاییغیردولتی،ادارههستندیراکهبهموجبقانو ،ت

ها،ادارهدولتیهستندزیرابراسا،قانو ایجادشودهوخانهاختیاراتحاکمیتیهستند.وزارت

دارایاختیاراتحاکمیتیهستند.لیاادارهقابولاطوالقبوراشو ا حقووقیحقووقعموومی

حقووقیکسیاستکوهبوهخودمتیکویازاشو ا »...توا گفتکارمنداست.بنابرایتمی

(.8911:200)امامیواستوارسنگری،«حقوقعمومیپییرفتهشدهباشد

براسا،مقدماتفوق،است دامکارمندفقطتوسطاداراتممکوتاسوتونهادهواییکوه

دهنود.دوویژگیادارهرانداشتهباشند،درمعنایدقی حقوقی،است دامکارمندیانجوامنموی

منتشورنمایودوعرفواً«اسوت دامکارمنود»ایخصوصی، گهویبنابرایتدرصورتیکهموسسه

کارمنداست دامنماید،بهلحاظحقوقی،است دامکارمندیانجامندادهوایتنیروهوا،کارمنود

ن واهندبودودرنتیجهاختالفشا باایتموسسهخصوصی،نهدردیوا عدالتاداریبلکهدر
                                                                                                                                                                                                     

نداشتتسابقهمحکومیتجزائیمؤار.-ه
هواتورازدرشورایطاحوراز  )برایمشاغلیکهمدارکهمترازبود مدرکتحصیلیدانشگاهیویامدارکهمدارا–و

.(بینیشدهاستپیش
پیشونهادبواکوهایناموه یویتبراسا،شوندمی کهاست دامداشتتسالمتجسمانیوروانیوتواناییبرایانجامکاری-ز

.رسدمیوزیرا هیأتتصویببهسازما 
.اعتقادبهدیتمبیتاسالمیایکیازادیا شناختهشدهدرقانو اساسیجمهوریاسالمیایرا -ح
«.التزامبهقانو اساسیجمهوریاسالمیایرا - 
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.درواقعموسسهخصوصی،نهیکادارهبلکوهیوکشودهایتش ی کاررسیدگیمیهیأت

کارفرمااستونیروهای  بهلحاظوضعیتحقوقی،کارگرهستند.


 کارگری قرارداد حقوقی مختصّات .6

 ها اراده توافق لزوم .1-1

رابطهکار،اساساًدارایماهیتیقراردادیاست.یهایتکوهقبولازاسوتقاللِرشوتهحقووق

کارگیرینیورویانسوانیتوسوطبرایبه«اجارهاش ا »قراردادیکارازحقوقمدنی،قالب

.باپییرفتهشد قواعود مورهحموایتیدرقلموروروابوط8گرفتدیگریمورداستفادهقرارمی

هوایحاکمانوهدولوتدرروابوطکوارگروکاروتحق استقاللحقوقکار،باوجوددخالوت

دخالوت»...خودراحفو نموودهاسوت.درواقوعکارفرما،ایترابطهکماکا ماهیتقراردادی

گیاردرروابطکار،هنوزهمنقوشواهمیوتقوراردادرابوهعنووا مبنوایاصولیتعیویتقانو 

(.بنابرایتدرایترابطهحقوقی،مبنایاولیه8938:04)رنجبری،«شرایطکارازبیتنبردهاست

،بوابرخویقواعود2نظمعموومیاجتمواعیهایهمچنا تواف طرفیتاستکهبراسا،تئوری

تووا حمایتی،حداقلیو مره،قلمرو زادیقراردادیطرفیت،محدودشدهاست.بنابرایتموی

تریتوجهمش ِّ کوارگرازغیورقراردادکارویگونگیرابطهطرفیتدر  ،مهم»...گفت

(.8919:840)عراقی،«کارگراست


 ضوابط و شرایط «برخی» بودن قانونی .3-1

هایحمایتیحاکمیت،سببقانونیشد همهشرایطوضووابطقورارداددرروابطکار،دخالت

تواننودبواتوافقواتقوراردادی،کارنشدهاست.یعنیارادهکارگروکارفرمادربسیاریازمواردموی

ایطوضووابطکنندهباشند.بنابرایتبرخالفاست داماداریوکارمندیکوهدر  ،هموهشورتعییت

گویارتعیویتشورایطوضووابطتوسوطقوانو «برخی»است دام،مطلقاًقانونیاست،درقراردادکار،

توافو طورفیتدرارتبوا بواوضوعیتکوارگر،»...تووا گفوتشدهاستوفقطدرایتموواردموی

.(Davidov, Freedland and Countouris, 2015: 116)«کنندهنیستتعییت
                                                                                                                                                                                                     

شووداجیوروکندمستأجروکسیکهمورداجارهواقعمیدراجارهاش ا ،کسیکهاجارهمی»قانو مدنی:082.ماده8
«.شودا جاره،اجرتنامیدهمیمال

2. Social Public Order. 
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و2،حوداکثرسواعاتکوار8توا بهحداقلستکواررایطقانونیقراردادکارمیازجملهش

اشوارهکورد.بواایوتحوال،درقوراردادکوار،دربسویاریاز9حداقلمرخصیاستحقاقیسا نه

.بوهطوورمثوال6هوایقوانونی،اعتبوارداردموارد،تواف طرفیتبهشور عودمکواهشحمایوت

اشواره7کواریوارجاشاضوافه4،اعزامکارگربهمأموریت0زمایشیبینیدوره توا بهپیشمی

پییربودهوجزششرایطقانونیوالزامیقراردادهایکارنمودکههمگیباتواف طرفیتامکا 

نیستند.

 
 گیری نتیجه

کوارگیرینیورویهایحقووقی،اسوت دامدرب وشعموومیواداریبوابوهدربرخینظام

-ایاسوت.درایوتصی،متفاوتبودهودارایم تصّاتحقوقیدوگانهانسانیدرب شخصو

هایممیزهخا خوودها،کارگروکارمنددومفهومحقوقیمجزاودارایویژگیگونهنظام

هستند.درایرا نیزبهتَبَعنظامحقوقیفرانسه،ایوتدوگوانگیحقووقیوجوودداردوبنوابرایت

معناداروواجد اارعملیفراوانیاست.تمییزکارگرازکارمندبسیار

هانیزبیتایتمفهوموجوددارد بهطورمثوالکوارگروکارمنودهوردوالبتهبرخیشباهت

هسوتندوبورایوتاسوا،،دارایتبعیوت«کوارتوابع»ش صیتحقیقیهسوتند،هوردوموضووش

تووا کارگرازکارمندمویدستوریوتبعیتدستمزدیهستند.امادرمقامتبییتتمایزمفهومی

گویارشرایط  بهصورت مرهتوسوطقوانو «برخی»یکه«قرارداد»گفت کارگربرمبنای

وضعشدهاستبهانجامکاربرایدیگری)کارتابع(،تحتتبعیتاو)تبعیوتدسوتوری(ودر
                                                                                                                                                                                                     

«.سالتمامممنوشاست80کمترازبهکارگمارد افراد»قانو کار:73.ماده8
بهغیرازمواردیکهدرایتقانو مستثنیشدهاست،ساعاتکارکارگرا درشبانهروزنبایوداز»...قانو کار:08.ماده2
«.ساعتتجاوزنماید1
عوه،جمعواًیوکمواهمرخصیاستحقاقیسوا نهکوارگرا بوااسوتفادهازموزدواحتسوابیهوارجم»قانو کار:46.ماده9

«.است...
قانو کار:شرو میکوردرقراردادکاریاتغییراتبعودی  درصوورتینافویخواهودبوودکوهبورایکوارگر،1.ماده6

«.مزایاییکمترازامتیازاتمقرردرایتقانو منظورننماید
«.نامدوره زمایشیکارتعییتنمایند...توانندباتواف یکدیگر،مدتیرابهطرفیتمی»قانو کار:88.ماده0
هایخوارجازمحولخودمتاعوزامبهکارگرانیکهبهموجبقراردادیاموافقتبعدیبهمأموریت»قانو کار:64.ماده4
«.گیرد...العادهمأموریتتعل میشوند،فوقمی
«.موافقتکارگر...-اشرایطذیلمجازاست:الفدرشرایطعادیارجاشکاراضافیبهکارگرب»قانو کار:03.ماده7
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شرایطمطلقاًضوابطو»پردازد.اماکارمندبرمبنایبرابردریافتعوض)تبعیتدستمزدی(می

)کارتابع(،تحتتبعیوتاداره)تبعیوتدسوتوری(ودربرابور«اداره»بهانجامکاربرای«قانونی

بوه« زموو اسوت دامی»پوردازدکوهمقودمتاًازطریو دریافتدستمزد)تبعیتدستمزدی(موی

رایطوخدمتادارهپییرفتهشدهاست.بنابرایتاست دامکارمندیفقطتوسطادارهوتحتش

پییراست.بورایوتاسوا،غیورازادارات،هویچشو  ونهوادی،ضوابطکامالًقانونیامکا 

توانداست دامکارمندیداشتهباشد.اداراتنیزدرمواردیکوهبوهموجوباجوازهقوانو ،نمی

نیروهوواییرابوودو برگووزاری زمووو وخووارجازضوووابطقووانونیاسووت دامعمووومیبووهکووار

اند.اندبلکهرابطهکارگریوکارفرماییایجادکردهبهاست دامکارمندینپرداختهاند،گرفته

باتوجهبهایتوجوهممیزه،ضروریاستکهقانونگیاردراستفادهازایتدواصوطالحدر

متو قانونیومراجعقضاییدرانشاشاحکوامقضواییوپژوهشوگرا حقووقیدرتودویت اوار

لکارگریوکارمندیبهاهمیتوبارمعناییویژهایتدواصوطالحتوجوهعلمیمرتبطبامسائ

داشتهباشند.
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