
بخش اول

حقوق

حقوق



٢

فصل اولفصل اول

حقوق

هدف های رفتاری: از فراگير انتظار می رود در پايان فصل بتواند:
١ــ حقوق را تعريف کند.

٢ــ تقسيم بندی علم حقوق را توضيح دهد.
٣ــ حقوق خصوصی را شرح دهد.
٤ــ حقوق عمومی را تعريف کند.

ليات
به يک بازی فوتبال، که بين دو تيم برگزار می شود، دقت کنيد. اين بازی از ابتدا تا انتها، شامل 
موردنظر ممکن  نباشد، بازی  مجموعٔه بسيار زيادی قاعده١ و قانون است. اگر اين قواعد و مقررات 
است به درگيری بينجامد يا اصالً برگزار نشود. به مقرراتی که باعث می شود بازی فوتبال از نظم الزم 
برخوردار گردد، «حقوق» می گوييم. اگر اين مقررات را به صورت يک نوشته يا متن درآوريم، حقوق 
موردنظر در قالب «قانون»، مشاهده می شود. اجتماع نيز برای آنکه بتواند از نظم الزم برخوردار باشد 
دارای قواعد و مقرراتی است که باعث می شود مردم از حد خودشان خارج نشوند و امکان زندگی 
مسالمت آميز را پيدا کنند. به علمی که ما را با اين مقررات و قوانين در هر حوزه ای آشنا سازد «حقوق» 

گفته می شود. برای رسيدن به تعريف علمی تری از واژٔه  حقوق می توانيم بگوييم:
«مجموعٔه قواعد و مقرراتی را که در زمان معين بر يک جامعه حکومت می کند حقوق می گويند.»

شناسايی قواعد و مقرراتی که ما آنها را در زندگی به کار می گيريم تا بهتر و آسوده تر زندگی کنيم 
سخت و پيچيده نيست. از پرداخت وجه (پول) يک کاال که می خريم تا اجازه يک مغازه يا قراردادی که 

١ــ قاعده به معنی اصل، پايه است و آنچه که افراد يک اجتماع آن را رعايت می کنند.
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برای کار کردن در يک کارگاه منعقد می کنيم، همه و همه مقررات و قوانينی است که ما آنها را رعايت 
می کنيم. به هرحال هر اجتماعی چه در گذشته و چه اکنون در هر نقطٔه جهان دارای قواعد و مقرراتی 
مقررات،  و  قواعد  می گوييم.  کشور  يا  اجتماع  آن  حقوق  را  مقررات  و  قواعد  اين  مجموعٔه  است. 
جايگاه يک فرد را نيز مشخص می کند. مثالً اينکه فالن شخص فروشنده است، به اين معناست که او 
بسياری از قواعد و مقررات در زمينٔه فروشندگی را رعايت می کند. يا وقتی يک نفر را با نام پدر يا مادر 

خطاب می کنيم، بايد نسبت به قواعد حقوقی پای بند باشد.
هزينه های  بايد  پدر  مثالً  می کند.  روشن  را  مادر  و  پدر  حقوقی  جايگاه  مقررات  و  قواعد  اين 
زندگی را تأمين کند. در قوانين موجود نيز به اين وظيفه صراحتاً اشاره شده است. پس اينکه می گوييم 

حقوق جايگاه افراد را مشخص می کند، منظور جايگاه اجتماعی افراد است.
حقوق يک علم است، علم شناسايی مقررات حاکم بر روابط ميان افراد. به مجموعٔه قواعد و 
مقررات نيز حقوق گفته می شود. اين قواعد و مقررات فقط برای از بين بردن منازعات١ و دعاوی٢ 
و  حل  مسالمت آميز  روش های  به  مردم  بين  دعاوی  که  می شود  سبب  حقوق  بلکه  نيست.  افراد  بين 

فصل شود.

ـ تقسيم بندي علم حقوق
علم حقوق به دو دستٔه خصوصی، عمومی به شرح زير تقسيم می شود:

الف) حقوق خصوصی: مجموعٔه مقررات و قواعدی است که از روابط ميان مردم با يکديگر 
قابل  و  شخصی  حقوق  و  امتياز  دست آوردن  به  يا  انتقال  نحؤه   ، مقررات  مجموعٔه  اين  می کند.  بحث 
گذشت را توضيح می دهند. مهم ترين قانون در اين دسته قانون مدنی يا حقوق مدنی است. گفتنی است 
که قوانين مدنی، از حق شخصی افراد صحبت می کنند، که قابل گذشت است. هرگاه در مورد يک حق 
يا يک قانون نتوانستيم به صراحت اظهارنظر کنيم و بگوييم که آيا اين حق خصوصی است يا خير؟ بايد 
از خودمان بپرسيم، آيا اين حق يا قانون توسط دارنده (مثالً مالک يا صاحب يک درخت) قابل گذشت 
است؟ و اين گذشت هيچ مانعی يا مزاحمتی ندارد؟ اگر پاسخ مثبت بود اين قانون يا حقوق مربوط به آن 
خصوصی است. در غير اين صورت بايد ببينيم در دسته بندی های ديگر حقوق جای می گيرد يا خير؟

١ــ منازعات، جمع کلمه منازعه، به معنای نزاع و درگيری است.
٢ــ دعاوی جمع کلمه دعوا، به معنای ادعا کردن و خواستن است.
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ب) حقوق عمومی: در اين دسته از علم حقوق، مجموعٔه وظايف و اختيارات دولت و نحؤه 
عبارت  واقع  در  عمومی  می گيرد. «حقوق  قرار  بحث  مورد  دولت  و  شهروندان  ميان  روابط  تنظيم 
است از مجموعٔه قواعد و مقررات حاکم بر روابط ميان فرد و دولت و نهادها و دستگاه های درون 

دولت با يکديگر».
متقابل دولت و مردم مورد بحث است. مثالً «حقوق اساسی»  تکاليف و حقوق  در اين بخش 
يک علم از مجموعٔه حقوق عمومی است. زيرا در علم حقوق اساسی ما به دنبال مشخص کردن نحؤه 
تشکيل دولت و پديد آمدن نهادهای دولتی و حکومتی و نحؤه برقراری ارتباط ميان اين دستگاه ها با 

يکديگر يا اين دستگاه ها با مردم و ساير موارد از اين دست هستيم.

١ــ علم حقوق شامل چه بخش هايی است؟
٢ــ حقوق خصوصی چه تفاوتی با حقوق عمومی دارد؟
٣ــ علم حقوق اساسی از چه موضوعاتی بحث می  کند؟

؟؟ پرسش
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فصل دومفصل دوم

ليف حق و ت

هدف های رفتاری: از فراگير انتظار می رود در پايان فصل بتواند:
١ــ حق را شرح دهد.

٢ــ تکليف را شرح دهد.
٣ــ منابع حق را شرح دهد.

٤ــ منابع داخلی حقوق کار را بيان کند.
٥  ــ تفاوت قانون اساسی با قوانين عادی را شرح دهد.

٦  ــ علت رجوع به قانون کار را توضيح دهد.
٧ــ رأی وحدت روّيۀ قضايی را شرح دهد.

٨   ــ پيمان جمعی کار را شرح دهد.

ليات
تاکنون بخشی از مباحث اولئه حقوق بيان شده است و فراگيران عزيز متوجه شده اند هدف از اين 
مباحث، باز کردن پنجره ای برای ورود به بحث بسيار مهم قانون کار است. برای پيدا کردن اين مفاهيم و 
مفاهيمی که در حوزٔه حقوق کار، به ويژه حقوق عمومی، بنيادی تر هستند الزم است بدانيم حق و تکليف 
چيست؟ حق و تکليف دو اصطالح در حوزه حقوق است. حق به معنای قدرت و اختيار و امتياز است 
و تکليف نيز به معنای وظايف و تعهداتی است که هر فرد دارد. اين دو مفهوم در مقابل يکديگر هستند و 
هميشه نيز با هم هستند. در واقع حق و تکليف در کنار هم و به موازات هم هستند. به اين ترتيب که هر جا 
ما با حقی روبه رو هستيم با تکليف نيز مواجه خواهيم بود. بنابراين در مقابل هر حقی تکليفی نيز وجود 

دارد. مجموعه حق ها و تکليف ها  در يک اجتماع، نظام حقوقی آن کشور را تشکيل می دهد.
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ـ منابع حق
هر حقی در اجتماع سرچشمه ای دارد. هيچ حقی وجود ندارد  مگر آنکه واجد يک منبع يا منشأ 
باشد. در جوامع مختلف، اين منابع متعدد و متفاوت اند. در مکاتب فکری مبنی بر انديشٔه دينی، يکی از 
منابع حق «وحی» و کتاب است که فراگيران ارجمند کامالً با آن آشنا شده اند. اما از ديدگاه علم حقوق 
کار، با ساير رشته های حقوق، منابع حق به شکل ديگری نيز تعبير می شوند. اغلب انديشمندان منابع 
حقوق کار را به دو دستٔه داخلی و خارجی تقسيم بندی کرده اند. به جهت اهمّيت منابع و سرچشمه های 

حقوق کار، اين منابع را به شرح زير توضيح می دهيم:
الف) منابع داخلی حقوق کار

١ــ قانون اساسی: مهم ترين منبع حق در هر جامعٔه توسعه يافته يا در حال توسعه، قانون اساسی 
نخستين منبع حق است. به اين ترتيب افراد يک  ميثاق و سند ملی  است. قانون اساسی به عنوان يک 
اجتماع برای پی بردن به حقوق خود بايد از ُمفاد و اصول قانون اساسی کشور خود آگاهی داشته باشند.

قانون  از  اهميت شان  درجٔه  که  ديگری  قوانين  اساسی،  قانون  بر  عالوه  عادی:  قوانين  ٢ــ 
می گويند.  عادی  قوانين  آنها  به  و  می شوند  تلقی  حق»  «منابع  که  دارند  وجود  نيز  است  کمتر  اساسی 
سه گانه  قوای  از  يکی  که  مقننه،  قؤه  يا  مجلس  تصويب  به  که  هستند  قوانينی  واقع  در  عادی  قوانين 
است، رسيده باشند. در کشور ما قوانين، عالوه بر اينکه در مجلس به تصويب می رسند، الزم است به 
تأييد شورای نگهبان نيز برسند تا در صورتی که با قانون اساسی مغاير باشند از تصويب و اجرای آنها 

جلوگيری شود.
بخش عمده از مقررات و ضوابط در زمينٔه روابط ميان کارگر و کارفرما در قوانين عادی درج 
شده اند. قانون کار يکی از مهم ترين اين قوانين است. قانون کار يک قانون عادی است و نبايد با مفاد 
شويم،  آشنا  کارفرما  يا  کارگر  تکاليف  و  حقوق  با  بخواهيم  اگر  باشد.  داشته  مخالفتی  اساسی  قانون 
مجمع   ١٣٦٩ سال  مصّوب  ايران  اسالمی  جمهوری  کار  قانون  کنيم.  مراجعه  کار  قانون  به  مجبوريم 
تشخيص مصلحت نظام يکی از منابع بسيار مهم حقوق کار است. در همين خصوص می توان به قانون 

تأمين اجتماعی مصوب سال ١٣٥٤ يا قانون بيمٔه بيکاری مصّوب سال ١٣٦٢ نيز اشاره کرد.
پيمان های جمعی، مصّوبات  قضايی،  عادی، آراء وحدت رويّه  قانون  قانون اساسی و  عالوه بر 
قؤه مجريه، عرف و عادات شغلی و در نهايت، قرارداد دو جانبه ميان کارگر و کارفرما نيز از جمله منابع 
حقوق به شمار می آيند و برای دست يابی يا آشنايی به حقوق و تکاليف خود، الزم است به آنها، که ذيالً 

توضيح داده می شوند، مراجعه کنند.
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٣ــ آراء وحدت روّيۀ قضايی: در واقع مجموعٔه احکام و آراء صادر شده توسط مراجع 
عالی قضايی هستند که، به دليل تناقض در آرای دادگاه های پايين تر، در ديوان عالی کشور يا ديوان 
عدالت اداری صادر شده اند. آراء وحدت روئّه قضايی، به دليل آنکه قوانين نتوانسته اند به مشکالت 
قضايی پاسخ در خور بدهند، پديد آمده اند. اين آراء که توسط دو مرجع پيش گفته صادر می شوند، برای 
ساير مراجع قضايی و افراد و نهادهای اداری نيز، الزام آور هستند. بخشی از تکاليف و حقوق افراد در 

زمينٔه کار و مسائل مربوط به آن نيز در اين آراء مورد اشاره قرار گرفته است.
روابط  به  و  است  کار  حقوق  اختصاصی  منابع  از  کار  جمعی  پيمان  جمعی:  پيمان های  ٤ــ 
ميان کارگر و کارفرما اختصاص دارد، به طوری که در ساير رشته های حقوقی نمی توان سراغی از آن 
گرفت. اين پديده درواقع، نتيجه روابط جمعی کار١ است. پيمان جمعی کار، قرار داد يا توافقی است 
که ميان يک يا چند تشکل کارگری از يک سو، و يک يا چند تشکل کارفرمايی يا يک کارفرما از سوی 

ديگر، با نظارت دولت منعقد می شود.
 کارگران برای دست يابی به حقوق کامل خود بايد بدانند آيا در کارگاه موردنظر يا حرفه ای که به 
آن اشتغال دارند پيمان جمعی کار وجود دارد يا خير؟ اين آگاهی می تواند چه کارگر و چه کارفرما را به 

حقوق و تکاليف خود بيشتر آشنا کند.
٥  ــ مصّوبات قوۀ مجريه: مصوبات قؤه مجريه نيز از جمله منابع حقوق کارند. از آنجايی که 
نمی توان در متن قانون به همٔه جزئيات اشاره نمود و با توجه به اينکه عموماً قوانين، کلّی و عام اند و برای 
زمان ها و مکان های مختلف وضع می شوند، الزم است در کنار قانون و البته در راستای آن، متن ها و 
نوشته های ديگری وجود داشته باشند تا با استفاده از آنها بتوانيم منظور قانون گذار را بهتر درک کنيم 

و امکان اجرای قانون را نيز پديد آوريم.
شرط  اين  با  و  قانون  راستای  در  است  داده  اجازه  مجريه  قؤه  به  اساسی  قانون  منظور  اين  به 
تصويب  تنظيم و  نسبت به  باشد،  نداشته  با آن  مغايرتی  نشود و  مخدوش  قانون  بندهای  هيچ يک از  که 
آيين نامه ها يا بخش نامه ها برای اجرای بهتر قانون، اقدام نمايد. اين بخش از منابع حقوق کار، هرچند 
از لحاظ درجه و اهميت پايين تر از موارد پيش گفته است، اما به دليل آنکه به جزئيات اشاره می کند 
بسيار گسترده است و در اين خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارشناسان آن در تدوين 
١ــ روابط جمعی کار در کنار روابط فردی کار مورد توجه است. بحث های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمايی و حل اختالف 
گروه های کارگری و کارفرمايی را می توان از جمله مباحث مربوط به روابط جمعی کار به شمار آورد. روابط فردی نيز مجموعه ای از حقوق و 

تکاليف است که فقط شامل يک کارگر و يک روابط کار فرما می شود، برای نمونه قرارداد کار يک رابطه فردی است.
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اين آيين نامه ها سهم زيادی دارند.
٦  ــ عرف و عادات شغلی: ششمين منبع از منابع حقوق کار، عرف و عادات شغلی است. 
مطرح  متفاوت  گونه ای  به  مشاغل  از  يک  هر  به  توجه  با  و  هستند  مشخص  تعريف  فاقد  عرف ها  اين 
می شوند. عرف ها می توانند در يک کارگاه رايج باشند و در کارگاه ديگری با همان مشخصات وجود 
نداشته باشند. برای مثال، می توان تصور نمود که در يک کارگاه، ارائه خدمات تغذيه رايگان به صورت 
يک عرف درآمده باشد. در اين صورت اين عرف از جمله حقوق کارگران و تکليف کارفرما خواهد بود 

و اختصاص به همان کارگاه خواهد داشت.
ب) منابع خارجی حقوق کار

منابعی که در مباحث قبل به آن اشاره شد، از جمله منابع داخلی حقوق کار هستند. برای اينکه 
گفته ها کامل شود الزم است اشاره کنيم که بخش مهمی از منابع حقوق کار ريشه خارجی دارند.

اين منابع را به صورت مستقيم نمی توان مورد استفاده قرار داد و برای قابليت استناد به آنها 
کارفرمايان يا ساير افراد الزم است در مجموعٔه منابع داخلی درآيند. اين منابع  کارگران،  از سوی 
زير  شرح  به  کار»  بين المللی  «سازمان  و  کشورها»  ميان  دوجانبه  «قراردادهای  دستٔه  دو  به  خارجی 

تقسيم می شوند.
خارجی  منابع  قديمی ترين  از  يکی  منبع  اين  کشورها:  ميان  جانبه  دو  قراردادهای  ١ــ 
حقوق کار به شمار می آيد و ميان کشورهای طرف قرارداد الزم االجراست. اين قراردادها معموالً 
به دليل مهاجرت وسيع کارگران از کشورهای پرجمعيت به کشورهای نيازمند نيروی کار پديد می آيد 
و بعضاً می توانند در سامان دهی وضعيت رفاهی و معيشتی کارگران شاغل در کشورهای نيازمند 
بين المللی  قرارداد  به  می توان  قراردادها  اين  جمله  از  نمايند.  ايفا  مهمی  بسيار  نقش  کار  نيروی 
ميان کشورهای آسيای جنوبی يعنی هند و پاکستان با کشورهای حاشئه جنوبی خليج فارس اشاره 
ساير  شامل  و  است  الزام آور  آن  امضاکنندٔه  کشورهای  برای  فقط  بين المللی  اسناد  اين  نمود. 

کشورها نمی شود.
٢ــ سازمان بين المللی کار: اين سازمان، در سال ١٩١٩ ميالدی پايه گذاری شده است١. اين 
سازمان يک تشکل بين المللی از نمايندگان دولت ها، کارگران و کارفرمايان سراسر جهان است و می توان 
آن را «پارلمان جهانی کار» ناميد. اساس نامه و مصوبات اين سازمان اصلی ترين و مهم ترين منبع حقوق کار 

.(ILO) ١ــ سازمان بين المللی کار با عالمت اختصاری
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در عرصٔه جهانی به شمار می روند. کشورهای مختلف با استفاده از مصوبات اين سازمان به سامان دهی 
بازار کار خود می پردازند. عالوه بر اساس نامٔه اين سازمان، مصوباتی نيز هر ساله توسط سازمان مذکور 
برای استفاده کشورهای جهان ارائه می شوند که با دو نام «مقاوله نامه١» و «توصيه نامه٢» شناسايی می شوند. 

درجٔه اعتبار، اهميت و الزام «مقاوله نامه»ها قطعاً بيش از «توصيه نامه» است.

.Convent on ١ــ مقاوله نامه با
.Recomendat on  ٢ــ توصيه نامه يا

١ــ حق و تکليف را تعريف کنيد و رابطۀ آن دو را با هم توضيح دهيد.

٢ــ آيا عرف ها در همه کارگاه ها مشابه و يکسان هستند؟ شرح دهيد.
٣ــ منابع خارجی حقوق کار شامل چه مواردی می شوند؟ آنرا شرح دهيد.

٤ــ مصوبات سازمان بين المللی کار شامل چه مواردی است؟ آن موارد را توضيح دهيد.
٥  ــ بخش عمدۀ ضوابط و مقررات کار در چه قانونی درج شده است؟ اين قانون در چه 

سالی و توسط چه مرجعی تصويب شده است؟ آن را شرح دهيد.

؟؟ پرسش
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فصل سومفصل سوم

قانون

هدف های رفتاری: از فراگير انتظار می رود در پايان فصل بتواند:
١ــ قانون را تعريف کند.

٢ــ هستۀ اوليۀ قانون را بشناسد.
٣ــ فرق اليحه و طرح را شرح دهد.

٤ــ قوانين کيفری را تعريف کند.
٥  ــ اهميت قوانين کيفری را توضيح دهد.

٦  ــ اقسام قوانين را توضيح دهد.
٧ــ نهاد پديدآورنده قانون را بشناسد.
٨   ــ رابطۀ حقوق و قانون را شرح دهد.

ليات
اولئه  هستٔه  آنچه  باشد.  رسيده  مقننه»١  تصويب «قؤه  به  که  است  شده ای  نوشته  متن  قانون، 
قانون را تشکيل می دهد «پيشنهاد قانون»  ناميده می شود. اين پيشنهاد می تواند از سوی نمايندگان 
مجلس يا قؤه مقننه يا از سوی قؤه مجريه باشد. در کشور ما ايران و به صورت يک اصطالح کامالً 
شناخته شده، پيشنهاد نوع اول را «طرح» و پيشنهاد نوع دوم را «اليحه» می گويند. در هر حال پس 
متن  مجلس  تصويب  با  نمايندگان،   مشورت  و  شور  از  پس  و  مجلس  به  قانونی»  ارايه «پيشنهاد  از 

قانون پديد می  آيد.

١ــ قوه مقنّنه يا مجلس، نهاد و سازمانی است که در نظام سياسی يک کشور قوانين الزم را برای اداره اجتماع تصويب می کند.
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قانون را قوۀ مقننه يا مجلس پديد می آورد، اما متن قانون اساسی که يک 
قوۀ  بلکه  نمی کند،  تغيير  يا  نمی شود  نوشته  مقننه  قوۀ  توسط  است،  ملی  ميثاق 
ديگری تحت عنوان قوۀ مؤسس به کار تهيه و تدوين قانون اساسی می پردازد. 
ما اکنون در خصوص قوانين عادی صحبت می کنيم و اين توضيحات در خصوص 
قوۀ  مصوبات  همان  قانون  از  منظور  نيست.  مجريه  قوۀ  مصوبات  يا  آيين نامه ها 
مقننه است. در کشور ما ايران، متن قانون بايد به تأييد شورای نگهبان برسد تا 

احيانًا مخالف قانون اساسی يا شرع مقدس اسالم نباشد.
اما  است،  داشته  کاربرد  و  وجود  جوامع  در  دور  بسيار  گذشته ای  از  قانون 
نحوۀ پديد آمدن آن شبيه امروز نبوده است. قوانين می توانند منشأ الهی يا فردی 
داشته باشند. درگذشته، افرادی با نام سلطان، پادشاه يا حاکم دست به تنظيم، ابالغ 
و اجرای قانون می زدند. از قديمی ترين متن هايی که می توان نام قانون بر آن نهاد 
و متن يا نوشته آن تقريبًا شبيه کتاب های قانون حال حاضر است، قوانينی است 
که در روم باستان و در عهد پادشاهی با نام «ژوستی نين»، پديد آمد هم اکنون، پس 
از گذشت بيش از دو هزار سال قوانين از تصويب مجالس قانون گذاری کشورها 

می گذرند و برای مردم الزم االجرا هستند.
اهداف  قوانين  البته  است.  اجتماع  افراد  ميان  روابط  تنظيم  قانون،  هدف 
ديگری نيز دارند. برای مثال، امنيت يکی از دستاوردهای قانون است. همچنين 
قوانين می توانند روابط ميان دولت و شهروندان را تنظيم کنند. قوانين اساسی يا 

قوانين مربوط به انتخابات و تشکيل احزاب نيز از اين دسته اند.
برخی از قوانين جنبۀ تفسيری يا تکميلی دارند و به تعريف محتوای يک 
حق می پردازند. برای مثال، اينکه مشخص شود چگونه می توان مالک يک منزل 

مسکونی شد يا چه کسی قانونًا صاحب يک زمين است.
برخی قوانين نيز جنبۀ آمره دارند و الزام آور هستند. اينگونه قوانين برای 
اينکه افراد از اجرای آنها سرباز نزنند و کامًال اجرا شوند و صالبت خود را حفظ 
هدف  يک  که  است  الزام آوری  متن  آمره،  قانون  هستند.  ضمانت  دارای  کنند، 

مطالعه آزاد
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بخش اول

عمومی را دنبال می کند. برای آنکه اجرای قانون تضمين شود و افراد از اجرای 
محکمی  اجرايی  ضمانت های  دارای  که  آمره،  قوانين  به  نکنند،  خالی  شانه  آن 
هستند، نياز است. برای مثال، اگر کسی مالکيت شخص ديگری را نسبت به منزل 
زندان  او  مجازات  است  ممکن  و  می شود  مجازات  نمود،  مخدوش  مسکونی اش 
روشن  تفسيری  و  تکميلی  قوانين  ميان  پيوند  گذشت،  آنچه  به  توجه  با  باشد. 
شد. قوانين تکميلی قبًال نحوۀ اعمال مالکيت يا دست آوردن مالکيت را بر خانه 
دارند،  خود  در  که  الزامی  با  آمره،  قوانين  اکنون  و  کرده اند  مشخص  موردنظر 

امکان مخدوش شدن اين مالکيت را از بين می برند.

تقسيم بندي قوانين
قوانين به دسته های مختلفی تقسيم می شوند. يکی از مهم ترين اين تقسيم بندی ها، قوانين کيفری 
و قوانين حقوقی هستند. قوانين کيفری که برای ايجاد امنيت، رفاه و آسايش و برقرار کردن نظم عمومی 
در اجتماع پديد آمده اند، با ضمانت های بسيار سنگينی همراه اند. برای مثال، هرکس نظم عمومی را 
برهم زند به يک سال حبس محکوم می شود. اين تضمين، نظم عمومی را تثبيت و ماندگار می کند. يا 
هرکس اختالس نمايد، عالوه بر دريافت مبلغ اختالس شده به نفع دولت، به تناسب جرم بين شش ماه تا 

ده سال حبس می شود. قوانين کيفری از جمله مهم ترين قوانين در درون هر اجتماع است. 
کشور  يک  در  را  قوانين  از  ديگری  بخش  مدنی،  يا  حقوقی  قوانين  کيفری،  قوانين  کنار  در 

تشکيل می دهند. قوانين مدنی برای اجرا يا عدم اجرا مجازاتی درپی ندارند.

رابطۀ حقوق و قانون
پس از طرح و تشريح واژه های حقوق و قانون، الزم است رابطه ميان آنها نيز مورد بحث قرار 
گيرد. حقوق مجموعٔه بايدها و نبايدهاست. هنجارهايی است که با اجرای آن می توان روابط ميان افراد 
يک اجتماع را تنظيم کرد، اما قانون يک متن نوشته شده براساس همان هنجارهاست. در واقع نمود و 

تصوير حقوق در متن قانون آمده است.
حقوقی که در اجتماع وجود دارد، در واقع مجموعٔه تکاليف و امتيازاتی است که افراد نسبت 



حقوق کار

١٣

به يکديگر دارند. حال برای امکان استناد به اين حق ها و تکليف ها الزم است متنی وجود  داشته باشد 
تا مردم با مطالعه و آگاهی يافتن از آن، امکان سوِء برداشت آن نيز کاهش يابد.

هرچه واژه های قانون شفاف تر و دقيق تر تنظيم شده باشد، امکان سوء برداشت نيز کاهش می يابد. 
در اجتماع، حق ها، امتيازات و تکاليف متفاوتی برای افراد پيش بينی شده است. افراد می دانند که نبايد 
دست به سرقت بزنند، اما تعريف سرقت، سارق، مرجع رسيدگی کننده به جرم سرقت، ميزان مجازات و 

نظاير آن، در متن قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
عبارت  کامل  صورت  به  که  قاعده،  اين  است.  قانون  به  جهل  قاعده  اينجا  در  مهم  بسيار  نکتٔه 
است: «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست»، اصلی است که براساس آن هرگاه متن قانون به صورت 
رسمی انتشار يافته باشد، افراد ملزم به اطاعت و پيروی از آن هستند و هيچ کس نمی تواند به اين بهانه 
تصويب  به  قانون  متن  که  هنگامی  زند.  سرباز  قانون  اجرای  از  است  نداشته  آگاهی  قانون  متن  از  که 
است،  اسالمی١  جمهوری  رسمی  روزنامه  ما  کشور  در  که  رسانه،  يک  طريق  از  مذکور  متن  می رسد 
منتشر می شود و با اين انتشار، اصل بر آن است که همٔه مردم  در يک مهلت خاص از متن قانون آگاهی 

يافته اند.

رسمی  روزنامه  در  مندرج  مطالب  است.  متفاوت  اسالمی  جمهوری  کثير االنتشار  روزنامٔه  با  اسالمی  جمهوری  رسمی  روزنامٔه  ١ــ 
جمهوری اسالمی قابل استناد است.

؟؟ پرسش
١ــ «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» را توضيح دهيد.

٢ــ رابطۀ ميان قانون و حقوق را توضيح دهيد.
٣ــ هدف قانون را توضيح دهيد.

٤ــ تقسيم بندی قوانين را بيان نماييد.
٥  ــ تأثير قوانين کيفری را در اجتماع شرح دهيد.
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فصل چهارمفصل چهارم

ار حقوق 

هدف های رفتاری: از فراگير انتظار می رود در پايان فصل بتواند:
١ــ موضوع حقوق کار را شرح دهد.
٢ــ پيدايش حقوق کار را شرح دهد.

٣ــ مشخصات حقوق کار را شرح دهد.
را  ايران  اسالمی  جمهوری  قانون  در  کارگران  از  الزم  حمايت های  ٤ــ 

توضيح دهد.
٥  ــ پويايی علم حقوق کار را توضيح دهد.
٦  ــ دو جنبه بودن حقوق کار را بيان کند.

٧ــ سه جانبه گرائی در حقوق کار را توضيح دهد.

ليات
حقوق کار از رشته های جديد علم حقوق است و سابقٔه آن به بيش از ٢٠٠ سال نمی رسد. حقوق 
کار، که از روابط ميان کارگر وکارفرما بحث می کند، از جمله عجيب ترين شاخه های علم حقوق است، 
زيرا هرچند آن را در حوزٔه حقوق عمومی دسته بندی می کنند، اما زمينه هايی از حقوق خصوصی نيز 
در آن مشاهده می شود. حقوق کار، از لحاظ موضوعی عمدتاً در حوزٔه حقوق عمومی قرار دارد اما 

خالی از مباحث حقوق خصوصی نيز نيست.

ار ـ تعريف حقوق 
و  کارگر  ميان  روابط  بر  حاکم  ضوابط  مقررات،  قواعد،  از «مجموع  است  عبارت  کار  حقوق 
کارفرما در کناِر نظارت دولت» همان گونه که ساير رشته های حقوق از روابط ميان اشخاص صحبت 
می کنند، علم حقوق کار نيز به بررسی روابط ميان کارگر و کارفرما می پردازد. البته روابطی که هميشه 

دولت ها بر آن نظارت دارد.
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مطالعه آزاد

و  اقتصادی  سياسی،  رخدادهای  محصول  کار  حقوق  تاريخی،  لحاظ  از 
اجتماعی دو قرن اخير است. حقوق کار و نقطه پديد آمدن آن، با پديدۀ انقالب 
صنعتی مرتبط است. انقالب صنعتی، که خود حاصل يک انقالب فکری و اجتماعی 
انبوه،  توليد  تکنولوژی،  آمدن  پديد  زمينه ساز  بود،  اروپا  غرب  کشورهای  در 
اقتصادی، که  کارخانه ها و بنگاه های بزرگ توليدی شد. اين بنگاه های  تأسيس 
کارگران بسياری را در خود جمع کرده بودند، باعث شدند طبقه ای به نام کارگر 
شکل گيرد. کارگران با فشاری که به دولت ها وارد کردند، آنها را مجبور نمودند 
حوزۀ  با  مرتبط  قوانينی  کارگران،  بهره کشی  از  جلوگيری  و  منافع  حفظ  برای  تا 
صنعت و روابط کار تدوين کنند. فشار طبقۀ کارگر باعث شد قانون کار و به تبع 
حقوق،  رشته های  ساير  برخالف  کار،  حقوق  بنابراين،  آيد.  پديد  کار  حقوق  آن 
همانند حقوق مدنی و حقوق جزا (حقوق کيفری)، سابقه ای چند صد ساله يا هزار 

ساله ندارد.

ار تقسيم بندي علم حقوق و جايگاه علم حقوق 
علم حقوق به دو دستٔه بسيار مهم حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسيم بندی می شود. حال 
بايد ديد، علم حقوق کار در کدام دسته می گنجد؟ در اين زمينه بين علمای حقوق توافق وجود ندارد. 
زمينٔه خصوصی در آن  يک حقوق عمومی و دولتی است و هيچ  معتقدند که حقوق کار صرفاً  برخی 
تبعيت  خصوصی  حقوق  ضوابط  از  کامالً  علم  اين  معتقدند  برخی  ديگر،  سوی  از  نمی شود.  مشاهده 
می کند. از داليلی که دستٔه اول به آن اشاره می کنند، دخالت بسيار زياد دولت در روابط کار و وجود 
قواعد و قوانين الزام آور در اين خصوص است. در اين صورت، گروه اول حقوق کار را جزء حقوق 
کارفرما،  و  کارگر  بين  توافق  و  کار  قرارداد  که  باورند  اين  بر  دوم  گروه  اما  می کنند.  قلمداد  عمومی 
حقوق  قلمرو  در  کار  حقوق  بنابراين،  است.  شخص  دو  اين  ميان  روابط  کيفيت  و  نوع  تعيين کننده 
خصوصی  نشان دهندٔه  قرار داد  طرفين  توسط  اراده  ِاعمال  و  افراد  توافق  زيرا  دارد  قرار  خصوصی 

بودن اين رابطه است.
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عمومی  صرفاً  نه  و  خصوصی  صرفاً  نه  کار  حقوق  که  نمود  اذعان  توضيحات، بايد  اين  همٔه  با 
است. زيرا در اين رشته از علم حقوق، گاه از قواعد و ضوابط خصوصی و گاه از اصول و قواعد 
حقوق عمومی استفاده شده است. اين خصوصيت باعث شده است که اين علم را صرفاً خصوصی يا 

صرفاً عمومی ندانيم و اين از ويژگی های حقوق کار است.

ار مشخصات حقوق 
برای شناسايی هرچه بيشتر حقوق کار، الزم است مشخصات آن مورد بازبينی قرار گيرد. هر 
نيز  کار  حقوق  هستند.  مشخصاتی  واجد  نيز  حقوقی  رشته های  دارد.  مشخصاتی  خود  برای  علمی 
از اين قاعده مستثنا نيست. مشخصاتی که برای علم حقوق کار برشمرده می شود از ذات اين حقوق 

سرچشمه می گيرد. اين مشخصات عبارت اند از:
١ــ جديد و امروزی بودن علم حقوق کار

را  کار  قانون  يا  کار  حقوق  تمام  و  شده  تدوين  کارفرما  و  کارگر  روابط  زمينٔه  در  که  مقرراتی 
حقوق  حتی  يا  جزا  حقوق  مدنی،  حقوق  جمله  از  حقوقی،  رشته های  ساير  به  نسبت  دربرمی گيرد، 
بين الملل سابقه و عمر چندانی ندارد و در برخی کشورها عمر مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما 

از ٥٠ سال کمتر است.
در واقع بايد گفت مفاهيمی همانند کارگر، کارفرما، قرارداد کار و نظاير آنها اصطالحات جديدی 
تا  کشورمان،  در  نمونه  برای  است.  شده  اشاره  آنها  به  حقوقی،  نظام های  در  اخير  قرن  در  که  هستند 
سال ١٣١٥ هنوز واژه های همانند، کارگر، کارفرما يا قرارداد کار، مورد استفاده قرار نمی گرفت و در 

کتاب های علمی نيز به آن اشاره ای نمی شد.
٢ــ پويايی حقوق کار

حقوق کار از جمله قوانينی است که تحوالت درونی دارد. مقررات اين علم روز به روز در حال 
تغييرند. اين تغيير نيز ريشه در ذات اين علم دارد. با تحوالتی که در زمينٔه صنعت، تکنولوژی و اقتصاد 
قانون  براساس  کارگران  گذشته  در  نمونه،  برای  است.   تغيير  به  ناچار  نيز  کار  حقوق  علم  می آيد  پديد 
هر روز ده ساعت کار می کردند. اما اين ميزان در سال های اخير به کمتر از هشت ساعت کاهش يافته 

است. در برخی کشورها ساعت کار روزانه و قانونی کارگران به شش ساعت می رسد.
و  پويايی  اين  است.  حقوق  اين  تحول پذيری  و  پويايی  نشان دهندٔه  خصوص  اين  در  تغييرات 
تغييردرونی در ساير زمينه ها نيز مشاهده می شود. از جمله می توان به ميزان مزد کارگران، مرخصی، حِق 
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داشتن تشکل جمعی (همراه با اجازٔه فعاليت اين تشکل ها) حِق اعتصاب، از جمله حقوق و امتيازات 
بسيار حساسی هستند که براساس داشتن خصلت پويايی در اين عرصٔه حقوقی پديد آمده اند و همواره 

در حال تکامل و به روز شدن نيز هستند.
٣ــ دو جنبه بودن حقوق کار

در اين رابطه، بايد گفت که حقوق کار هم واجد جنبه های حقوق خصوصی و هم واجد جنبه های 
حقوق عمومی است. زيرا از يک طرف حضور بسيار چشم گير دولت در اين عرصه است و از سوی 
ديگر، کارگر و کارفرما از جمله اشخاص حقوق خصوصی هستند و بايد آنچه را که توافق می نمايند، 
چنانچه مخالف قوانين موجود نباشد اجرا کنند. به تعبير ساده تر، مقررات حقوق کار هم الزامی وهم 
بعضاً اختياری و قابل اعمال نظر از سوی کارفرما و کارگر است. بر اين اساس، اين مقررات هم عمومی 
است و هم خصوصی. به هر روی، مقررات مربوط به حقوق کار را صرفاً، نه می توان خصوصی و نه 
صرفاً و تماماً عمومی، فرض نمود و اين مقررات دارای هر دو جنبه است. بر همين اساس اصطالح دو 

جنبه بودن يا به تعبير برخی از استادان علم حقوق کار، ذوجنبَتين را به خود می طلبد.
٤ــ سه جانبه بودن حقوق کار

کار از  بودن  جانبه  مفهوم سه  بودن آن است.  جانبه  کار سه  بارز حقوق  خصوصيات  ديگر  از 
اين سؤال روشن خواهد شد که آيا روابط ميان کارگر و کارفرما فقط تحت تأثير ارادٔه طرفين اين رابطه 
کارفرما  و  کارگر  ميان  روابط  بر  آيا  که  می شود  تقسيم  فرعی تر  سؤال  دو  به  سؤال  اين  واقع  در  است؟ 
شخص يا نهاد ديگری نيز تأثير دارد؟ سؤال دوم اينکه روابط ميان کارگر  و کارفرما چه تأثيری بر ساير 
نهادها و افراد دارد؟ پاسخ به اين سؤال خود به خود ذهن ما را معطوف به حضور دولت می کند. سه 
جانبه بودن حقوق کار يا قانون کار نشان دهندٔه تأثيرپذيری بسيار زياد سه گروه يا سه نهاد از يکديگر در 

عرصه روابط کار است. اين سه طرف يا سه جريان عبارت اند از، کارگر، کارفرما و دولت.
توجه به هريک از سه طرف روابط کار و تأثير مسلم آنها بر يکديگر آنچنان اهميت فراگيری دارند 
که غفلت از هر کدام آنها باعث به بيراهه رفتن خواهد شد و ما را از دريافت مفهوم واقعی حقوق کار و 
قانون کار باز خواهد داشت. سه جانبه گرايی به مفهوم ارتباط تنگاتنگ ميان سه گروه کارگر، کارفرما 
و دولت است. تأثيرپذيری نيز به مفهوم آن است که اقدامات اقتصادی يا سياسی دولت يا مجلس يا هر 
يک از نهادهای دولتی، چنانچه با خردمندی و بررسی و دقت نظر همراه نباشد، ممکن است به دو طرف 
ديگر اين رابطه سه جانبه است آسيب وارد کند. از سوی ديگر کارگران يا کارفرمايان نيز چنانچه بدون 
اطالع از مشکالت و موانع پيش روی مجريان و مسئوالن دولتی تقاضای سنگين و غيرقابل اجرايی 
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بنمايند يا فشار زيادی بر بدنٔه دولت وارد کنند، دولت نخواهد توانست روابط ميان کارگر و کارفرما را 
از طريق تصويب قوانين مفيد تنظيم نمايد.

بايد بپذيريم که روابط کار با هماهنگی سه عامل کارگر، کارفرما و دولت تنظيم می شود. با اين 
استدالل، سه جانبه گرايی در حقوق کار يکی از اصولی ترين و بنيادی ترين نکاتی است که هميشه در 
مباحث کارگری مطرح می شود و نشان از آن دارد که هيچ يک از طرفين رابطه کار يا دولت به تنهايی 

نمی توانند روابط کار را تنظيم کنند.
پذيرش اصل سه جانبه گرايی باعث شده است نهادهای مرتبط با کار نيز سه جانبه باشند. برای 
مثال، هيئت های رسيدگی به اختالف کارگر و کارفرما١ ساختاری سه جانبه دارند. همچنين هر ساله مزد 
کارگران و کارفرمايان در «شورای عالی کار٢» تعيين می گردد. اين موضوع باعث می شود منافع هر سه 
طرف اين رابطه سه جانبه مورد توجه قرار گيرد و هر سه طرف نيز با مشکالت و موانع طرف ديگر آشنا 
دارد  جانبه  سه  ساختاری  فراکشوری،  نهاد  يک  عنوان  به  نيز،   (ILO) کار بين المللی  سازمان  شوند. 
و تصميم گيری در اين سازمان، با دخالت هر سه طرف، يعنی نمايندگان دولت ها، نمايندگان کارگران و 

نمايندگان کارفرمايان، که از کشورهای مختلف در اين سازمان جمع  شده اند، صورت می پذيرد.
٥  ــ حمايت آميز بودن حقوق کار

مقررات قانون کار، چه در ايران و چه کشورهای ديگر به دنبال حمايت از کارگر است. اين 
خصيصٔه حقوق کار را حمايت آميز بودن می گويند. اين مشخصه در غالب مواد قانون کار قابل 
مشاهده است. چنانچه به اولين قوانين کار، که در کشورهای مختلف، به ويژه کشورهای غرب اروپا 
از جمله انگلستان و فرانسه، نگاهی گذرا داشته باشيم به اين موضوع مهم دست خواهيم يافت که 
رابطه  يک  در  داشت  توجه  بايد  است.  بوده  کارگر  برای  بهتری  شرايط  ايجاد  درصدد  مقررات  اين 
کارفرمايی، طرفی که از لحاظ قدرت چانه زنی ضعيف تر است، امکان دارد بيشتر مورد  کارگری و 
سوء استفاده و بهره کشی قرار گيرد. در طول تاريخ نيز مثال های بسيار زيادی از بهره کشی نيروی 
عدالت و  براساس  کارفرما  کارگر و  ميان  روابط  بخواهيم  اگر  اين وصف  با  کار به چشم می خورد. 
انصاف تنظيم شود، ضرورت دارد قوانينی تصويب شود که حمايت الزم را از طرف ضعيف تر يعنی 

کارگر به عمل آورد.
١ــ هيئت های رسيدگی به اختالف کارگر و کارفرما، موضوع فصل نهم قانون کار، اين هيئت ها مرجع رسيدگی به اختالف ميان کارگر 

و کارفرما هستند.
٢ــ شورای عالی کار موضوع ماده ١٦٧ قانون کار جمهوری اسالمی ايران ساختاری سه جانبه دارد.
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بهترين و عميق ترين حمايت هايی که از کارگر در مقررات و قوانين کار، چه در ايران و چه در 
ساير کشورها، صورت پذيرفته شامل حمايت از کودکان و در واقع جلوگيری از به کارگيری کودکان در 
کارهای سخت و زيان آور است و الزام کارفرمايان به بيمه نمودن کارگرانی است که استخدام کرده اند. 
لزوم پرداخت حداقل قانونی مزد از سوی کارفرما به کارگر، حمايت از کارگران برای داشتن سنديکا 
يا تّشکل کارگری برای دفاع از حقوق صنفی خود، دريافت مزد مساوی در برابر کار هم ارزش، بدون 
توجه به جنسيت، نژاد، زبان، اعتقادات و نظاير آنها، از جمله حمايت هايی است که با مطالعٔه مواد قانون 

کار کشورمان نيز قابل مشاهده هستند.
٦ــ امری يا الزامی بودن حقوق کار

امری  امری است.  قوانين  کنند،  آنها را اجرا  بايد  کشور  شهروندان يک  قوانين که  بخشی از 
بودن يک قانون ناشی از خواست قانون گذار، اهميت موضوع و توجه به نتايج آن است. برای مثال، 
اينکه «کسی حق ندارد به ديگری آسيب وارد کند»، اگر با سه عامل ياد شده، مقايسه شود، با اين جمالت 
کرده  مشخص  قانون گذار  را  ديگران  به  نکردن  وارد  خسارت  تکليف  اينکه  ابتدا  است:  توضيح  قابل 
است، پس آسيب نرسيدن به بدن، جان، مال، خانواده و حيثيت يک نفر موضوع بسيار مهمی است. 
شک نيست چنانچه به ديگران هرگونه آسيب جانی، مالی، حيثيتی يا خانوادگی وارد شود نتايج بسيار 
بدی در جامعه به دنبال خواهد داشت. شايد بتوان گفت در صورت نبودن چنين امری، نظم عمومی در 

هر کشور يا اجتماعی برهم خواهد خورد.
قوانين امری در ذات خود هم امر و هم نهی را تأکيد می کنند. معموالً قوانين کيفری که به دنبال 
به  مربوط  قوانين  و  مالياتی  قوانين  طور  همين  هستند.  امری  قانون اند  از  متخلفان  مجازات  و  تعقيب 

امنيت ملی نيز از اين دسته اند.
قوانين  می دهند.  تشکيل  را  هرکشوری  قانون  کليات  توصيفی،  قوانين  کنار  در  امری،  قوانين 
توصيفی، قوانينی هستند که  در خصوص موضوعی بدون آنکه امر يا نهی خاصی داشته باشند، توضيح 
می دهند يا توصيف می کنند. برخی قوانين نيز از هر دو ويژگی برخوردار هستند. برای مثال، قانون کار 
به  جمهوری اسالمی ايران هم امری و هم توصيفی است. از جمله، مادٔه يک و پنج قانون کار صرفاً 
تکليف کارگران و کارفرمايان در رعايت و اجرای مقررات اين قانون اشاره می کند. اما در مواد دو، سه 

و چهار به توصيف کارگر و کارفرما می پردازد.
برای اينکه قوانين امری به اجرا درآيند الزم است قانون گذار برای آنها ضمانت اجرای قوی 
پيش بينی نمايد. قوانين امری، ميزان مجازات تخلف هر قانون الزام آوری را به صورت دقيق و مجزا 
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اعالم می کنند. برای مثال، اعالم می شود هر کس تا فالن مبلغ سرقت نمود بين شش تا دو سال حبس 
خواهد شد. اين مجازات باعث خواهد شد، جرم سرقت که قانون گذار موارد و کيفيت آن را به خوبی 

مشخص کرده است، واقع نگردد و اموال مردم از دستبرد سارقان در امان باشد.
در قانون کار جمهوری اسالمی ايران نيز موارد مختلفی وجود دارد که امری است و تخلف 
از آنها مجازات در پی دارد. در واقع قانون گذار با تنظيم و تضمين اين قوانين، حمايت های الزم را از 
کارگران به عمل آورده است. حمايتی بودن مقررات کار، بدون امری بودن آنها، راه به جايی نمی برد. 
برای نمونه، قانون گذار در مادٔه ٣٩ قانون کار اعالم می کند که هيچ کس حق ندارد به کارگر مزدی کمتر 
از ميزان مشخص شده براساس قانون بپردازد، در اين صورت الزم است تا با امری کردن اين مقررات 
و پيش بينی مجازات برای آن، نسبت به حمايت الزم از کارگر و مزد او، اقدام شود. برای همين منظور 
در مجموعٔه مواد قانون کار جمهوری اسالمی ايران از مادٔه ١٧١ تا مادٔه ١٨٦ فصل مربوط به جرايم 

مجازات ها آورده شده است.
و  گرفت  خواهد  قرار  توجه  مورد  بيش  از  بيش  کار  قانون  بودن  امری  توصيفات،  اين  با  حال 
مشخص خواهد شد که ما با قانونی خاص  و ترکيبی که مطالعه و آشنايی با آن دقت زيادی را می طلبد 
روبه رو هستيم بديهی است مجريان و متصديان بخش دولتی و کارفرمايان نيز بايد به اهميت و حساسيت 

قانون کار آشنا باشند.
٧ــ انعطاف پذيری١ مقررات حقوق کار٢

از ديگر مشخصات و ويژگی های بارز حقوق کار و به دنبال آن قانون کار، انعطاف پذيری است. 
کار  مقررات  و  قانون  مواد  که  است  آن  مفهوم  به  کار  حقوق  مقررات  نبودن  خشک  يا  انعطاف پذيری 
که  صورتی  در  کارفرمايان  که  است  نحوی  به  کار  قانون  ويژگی   يابد.  تغيير  خاص  موارد  در  می تواند 
توافق شان برخالف قانون کار اما به نفع کارگر باشد، می توانند مقررات قانون کار را تغيير دهند و به تعبير 

ساده تر آن را منعطف و قابل انعطاف فرض نمايند.
در مقررات حقوق کار از آنجايی که اصل بر حمايت آميز بودن مقررات کار است و اين حمايت 
از کارگر به عمل می آيد، اگر طرفين رابطٔه کار، قانون را به نفع کارگر تغيير دهند با ذات و فلسفٔه وجودی 

حقوق کار و به تبع آن قانون کار تعارضی پيدا نخواهد کرد.
اين خصلت و ويژگی در ساير قوانين امری، از جمله قانون جزا مشاهده نمی شود. مجريان قانون 

F ــ١ ex b ty
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يا قاضی يا متهم حق ندارند مواد قانونی را تغيير دهند و اجرا نمايند. انعطاف پذيری قوانين امری بسيار 
محدود و استثنايی است. قانون کار يکی از اين موارد استثناست.

به اين ترتيب هرگاه مقررات قانون کار در زمينٔه مرخصی، مزد، ساعات کار و نظاير آنها به نفع 
مشخصٔه  مهم ترين  نمودن  بارزتر  برای  را  راه  تغيير،  اين  پذيرش  با  قانون گذار  شود،  داده  تغيير  کارگر 
حقوق کار، که همان حمايت آميز بودن آن است، باز گذاشته است. اين انعطاف در جهت هرچه بهتر 
شدن شرايط به نفع کارگر است. اين انعطاف برای نقض مقررات، به نحوی که قانون گذار توصيه نکرده 
است يا در جهت منافع کارگر نباشد، به هيچ وجه پذيرفته نيست و از اين جهت انعطافی وجود ندارد. 
در برخی موارد، حتی اگر خود کارگر نيز خواهان انعطاف قانون برای از بين بردن يا کم کردن امتيازات 

قانونی باشد، از ديدگاه قانون امکان پذير نخواهد بود.
هم اکنون، با روشن شدن مفهوم حقوق کار، الزم است از وجود شاخٔه حقوقی ديگری که در 
کنار حقوق کار، تکاليف و مسئوليت ها و حقوق کارگران و کارفرمايان را مشخص می نمايد، بحث کرد و 
اين شاخه را «حقوق تأمين اجتماعی» می گويند؛ حقوق تأمين اجتماعی «مجموعٔه قواعد و مقرراتی است 
که کمک به افراد اجتماع و حمايت از آنها را در بحران های اقتصادی يا مشکالت فردی يا اجتماعی 
بيمه  نحؤه  اجتماعی،  تأمين  حقوق  در  است.  حمايتی  حقوق  يک  اجتماعی  تأمين  می نمايد».  پيش بينی 
کردن يک فرد، نحؤه پرداخت حق بيمه، چگونگی پرداخت بيمه بيکاری، چگونگی دريافت مستمری 

بازنشستگی يا حمايت از افراد بيمه شده در هنگام بيماری و نظاير آنها مورد اشاره قرار گرفته است.
حقوق تأمين اجتماعی به همراه حقوق کار بخش های مهم حقوق اجتماعی را تشکيل می دهند.

؟؟ پرسش
ـ  نقش حمايتی حقوق کار را شرح دهيد. ١ـ

را  گرفته  صورت  کارگر  از  کار  قوانين  و  مقررات  در  که  حمايت هايی  عميق ترين  ٢ــ 
توضيح دهيد.

٣ــ امری بودن حقوق کار به چه معنی است؟
٤ــ انعطاف پذيری مقررات حقوق کار را شرح دهيد.

٥  ــ چهار مورد از ويژگی های حقوق کار را شرح دهيد.
٦  ــ نهادهايی که متأثر از خصوصيت سه جانبه حقوق کار هستند را نام ببريد. 


