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مجله پژوهشهاي حقوقي (علمي ـ ترويجي) ،شماره  ،16نيمسال دوم 1388
صفحات  81الي  ،94تاريخ وصول ،1388/6/16 :تاريخ پذيرش1388/8/18 :

فسخ قرارداد كار در حقوق ايران
پيش و پس از تصويب قانون رفع برخي از موانع توليد
و سرمايهگذاري صنعتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ()1387/8/5

نادر پورارشد

*

چكيده :عقد ممكن است الزم يا جايز باشد يا اينكه نسبت به يـك طـر
و نسبت به طر

الزم

ديگر جايز باشد .هر عقد الزمي اصوالً عـووه بـر اينكـه بـه

موجب خيارات قانوني مندرج در قانون مدني قابل فسخ است ميتواند به اراده
طرفين و به موجب خيار اشتراط و خيار شرط نيز قابـل فسـخ دـردد .بـا ايـن
مقدمه دو سؤال در مورد عقد معين كار مطرح ميشود :يكي اينكه آيا عقد كـار
الزم است يا جايز؟ يا اينكه نسبت به يك طر

الزم و نسبت به طـر

ديگـر

جايز؟ و دوم آنكه ادر عقد معين كار الزم است ـ كه بنا به نظر مشهور و رويـه
غالب هست ـ آيا طرفين ميتوانند بـه اراده خـود و سـواي موجبـات متعـدده
قانوني فسخ ،آن را قابل فسخ بگردانند؟ چگونه؟ پاسخ اين دو سـؤال بـه طـور
صريح در متن قوانين و مقررات نيامده است .حقوقدانان نيـز اشـاره روشـن و
مستوفايي به ايـن موضـو نداشـتهانـد .قـانون رفـر برخـي از موانـر توليـد و
سرمايهدذاري صنعتي مصوب  1387/8/5مجمر تشـ يص مصـلحت نظـام بـه
طرفين اجازه داده كه در خصوص شرايط و نحوه فسخ قرارداد كار توافق كنند.
اين امر باعث شده كه ترديد شود كه مگر قبوً چنـين اجـازهاي وجـود نداشـته
است؟ ظاهراً وجود نداشته ودرنه مقنن به تصريح در اين مورد نيازي نميديـد.
حال كه چنين اجازهاي داده شده شرايط و نحوه فسخ قرارداد كار مبتني بر كدام
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مباني و مستند به كدام منابر و چگونه و با كدام توالي و آثار امكانپذير خواهد
بود .قانون كار تصريحي ندارد اما قانون مدني به عنوان قانون حاكم بر موضو
به برخي از اين سؤالها و سؤاالتي ديگر از اين قبيل پاسخ ميدهد.
كليدواژهها :قرارداد ،عقد معين ،قرارداد كار ،عقد معين كـار ،الزم بـودن عقـد،
جايز بودن عقد ،فسخ عقد (قرارداد) ،مباني فسخ عقد (قرارداد)

 .1مقدمه
اش اص در جامعه داراي روابط و مناسباتي هسـتند .برخـي از ايـن روابـط جنبـه حقـوقي
دارند .مبناي رابطه حقوقي بين اش اص يا قانون است يا قرارداد .يكي از روابط حقوقي كه
ممكن است بين اش اص ايجاد شود رابطه حقوقي كاردري ـ كارفرمايي يا به تعبيـر ديگـر
رابطه كار است .مبناي چنين رابطهاي قرارداد كار است .قرارداد كـار را اشـ اص در پرتـو
قانون كار ايجاد ميكنند .تعيين بسياري از آثار قرارداد كار و نحوه اداره آن تحت حاكميـت
اراده كاردر و كارفرما نميباشد بلكه اين قانون كار و ساير مقررات كـار هسـتند كـه آن را
اداره و عمده آثار آن را تعيين ميكنند .اين امر آن اندازه جنبه اجتماعي و عمومي پيدا كرده
كه دولتها براي اعمال مقررات قانوني بر رابطه كار مؤسسات ستادي و اجرايي نيز ايجـاد
ميكنند.
قرارداد كار ايجاداً و بقائاً تابر احكام و مقررات خاص است كه در قانون كـار انعكـاس
يافتهاند .همچنين آثار چنين قراردادي از پيش توسط مقنن مش ص شـدهانـد .از همـين رو
قرارداد كار يك عقد معين تلقي ميشود 1عقد معيني كه در ميان ساير عقود معـين جايگـاه
ويژهاي دارد .مقنن شرايط صحت خاصي را براي ايجاد آن در ماده  9قانون كار بيان كـرده

2

حيات آن را مديريت نموده و اختتام آن را در ماده  21قانون كار بيان داشته است.
عمده احكام اين عقد جنبه آمره داشته و در راستاي حمايت از كاردر است .از همينرو
هردونه شرطي كه با چنين احكام حمايتي و آمره م الف باشد به حكم ماده  8قانون كار و

 .1غالمرضا موحديان ،حقوق كار ،تهران ،انتشارات فكرسازان ،چاپ اول ،1381 ،ص.70
 .2در اين مورد بعضيها قائل به آن هستند كه شرايط صحت موجود در مااده  190و  216قاانون مادني عيناار در
مورد قرارداد كار قابل اعمال نميباشند مثالر اگر مورد قرارداد كار مشارو باشاد و اي جهات آن مشارو ن اشاد
قرارداد كار صحيح است چون شرايط صحت ماده  9قانون كار را دارد( .ابوا فضل رنج ري ،حقوق كاار ،تهاران،
انتشارات مجد ،چاپ پنجم ،1382 ،ص .)79
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بند  3ماده  232قانون مدني نامشرو تلقي و باطل است.

3

با اين حال عقد معين كار از جمله عقود اداري و الحاقي به حساب نميآيـد .همچنـين
تعيين آثار عقد كار توسط مقنن و نظارت دولت در ايجاد و اداره صحيح آن باعث نميشود
كه عقد معين كار را از حوزه حقوق خصوصي خارج بسازيم 4.چـرا كـه بسـياري از عقـود
معين ديگر هم وجود دارند كه از حيث قانوني بودن آثار و نظارت دولت در شكلديـري و
اداره آنها شبيه عقد كار هستند مثل عقد نكاح ،كه بديهي است با همه ايـن اوصـا
عقدي از عقود خصوصي است.

چنـين

5

خصوصي بودن عقد كار اين انتظار را ايجاد ميكند كه در عين حال كه قائل به انعكاس
و ارتباط اجتماعي و عمومي چنين عقدي باشيم براي عنصـر اراده و حاكميـت آن بـر اداره
عقد كار نقش بيشتري لحـا بنمـاييم .يكـي از جلـوههـاي حاكميـت اراده بـر اداره عقـد
(قرارداد) پيشبيني حق فسخ در عقد براي هر يك از طرفين يا يكي از آنها يا ش ص ثالث
است .امري كه از نظر نظام حقوقي كشور اصوالً در مورد ساير عقود ـ چه معين چه نامعين
ـ پذيرفته شده است .اما آيا عقد معين كار نيز از همين قاعده تبعيت ميكند؟

 .2طرح و تشريح مسأله
ماده  183قانون مدني به تعريف عقد پرداختـه اسـت .مـاده  184آن نيـز اقسـام عقـد را از
جهات م تلف بيان كرده است 6.اين مواد حاكم بر عقد كار نيز ميباشـند .پـع عقـد كـار
نادزير بايد در يكي از اين تقسيمبنديها بگنجد .البته ماده  184قانون مدني همه انوا عقـد
را بيان نكرده است .چرا كه تقسيمبنديهاي ديگر از عقد نيز با توجه به مواد پراكنده قـانون
مدني توسط حقوقدانان استنباط و تبيين يافتـه اسـت از جملـه تقسـيم عقـد بـه عهـدي و
تمليكي 7كه قرارداد كار در نو عهدي آن ميدنجد يا تقسيمبندي قرارداد به معين و نامعين
كه قرارداد كار در نو معين ميدنجد .عهدي به اين دليل كه ايجاد تعهد ميكند و معين بـه
 .3ماده  8قانون كار« :شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافاذ خواهاد باود كاه باراي
كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد».
 .4واف ،جزوه پليكپي حقوق كار ،تهران ،انتشارات دانشكده علوم قضايي ،ص .20
 .5نظر مخا ف ،نك :ناصر كاتوزيان ،حقوق مدني ،دوره عقود معين ،جلد اول ،تهران ،انتشارات برناا و مادر ،
چاپ ششم ،1374 ،ص .346
 .6ماده  184قانون مدني« :عقود و معامالت به اقسام ذيل منقسم ميشوند :الزم ،جايز ،خياري ،منجز و معلق.
 .7مهدي شهيدي ،تشكيل قراردادها و تعهدات ،جلد اول ،تهران ،نشر حقوقدان ،چاپ اول ،1377 ،ص .85
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اين دليل كه آثار و احكام اين عقد را قانوندذار در قانون كار بيـان داشـته اسـت .يكـي از
تقسيمبنديهاي مواد  184و  185و  186و  187قانون مدني تقسـيم عقـد بـه الزم بـودن و
جايز بودن يا از يك جهت الزم بودن و از جهت ديگر جايز بودن است 8.بديهي اسـت كـه
قرارداد كار نيز بايد در يكي از اين انوا عقود بگنجد .اينكه عقد يـا قـرارداد كـار در كـدام
يك از اين انوا بگنجد صد البته حائز آثار نظري و عملي است .در ايـن مـورد هـيچ منبـر
قانوني وجود ندارد كه تكليف موضو را صراحتاً معلوم كرده باشد .قانون كار هـم در ايـن
مورد ساكت است .ماده  25آن نيز چندان جامر به نظر نميرسد 9.قانون مـدني هـم كـه در
سالهاي  1307و  1313و  1314ه ش .تصويب شده است نگاهي خاص به رابطه كاردري
و كارفرمايي ندارد .از نظر قانون مدني رابطه كاردري و كارفرمايي نوعي رابطـه اسـتيجاري
است .بنابراين چنين رابطهاي رابطه خاصي نبوده بلكـه مصـداقي از عقـد اجـاره اشـ اص
است .عقد اجاره ،خود ،از جمله عقود معين است 10.اما نميتوانيم صرفاً به همين دليل عقد
كار را نيز عقدي الزم بدانيم چرا كه مقنن نگـاه خـود را بـه رابطـه كـاردري و كارفرمـايي
نگاهي خاص و متمايز نموده و بهويژه در سال  1337ه ش .و پع از آن در سـال  1369ه
ش .قالب و ساختار شكلي و محتوايي خاصي را براي ماهيت رابطه كـاردري و كارفرمـايي
تنظيم و مطرح نموده است 11.پع پاسخ مسأله را بايد از زاويه ديد و منطق قانون كار دنبال
نمود.

 . 8ماده  185قانون مدني« :عقد الزم آن است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشاد مگار در
موارد معينه.
ماده  186قانون مدني« :عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند».
ماده  187قانون مدني« :عقد ممكن است نس ت به يك طرف الزم باشد و نس ت به طرف ديگر جايز».
 .9ماده  25قانون كار« :هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد هيچيك از
طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند» .همانطور كه مالحظه ميشود در اين ماده به قراردادهااي غيرموقات ياا
دائمي اشارهاي نشده است مضافار آنكه قدر متيقن از اين ماده آن است كه قراردادهاي موقت يا باا موضاو معاين
الزم هستند نه اينكه نشود آنها را قابل فسخ گرداند حال آنكه برداشت غا ب آن است كه منظاور از ايان مااده آن
است كه نميشود چنين قراردادهايي را قابل فسخ گرداند .حتي اين منع باه قراردادهااي غيرموقات (دائماي) نياز
تسري داده ميشود!
 .10ناصر كاتوزيان ،همان ،ص 392؛ همچنين ،نك :ماده  497قانون مدني.
 .11عزتاهلل عراقي ،حقوق كار ،جلد اول ،تهران ،انتشارات سازمان مطا عه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت) ،چاپ اول ،1381 ،صص  151 ،150و .153
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 .3پاسخ مسأله
پاسخ مسأله را در دو مقطر زماني مطالعه ميكنيم .يكي مقطر زماني قبل از الزماالجرا شدن
قانون رفر برخي از موانر توليد مصوب  1387/8/5مجمر تش يص مصـلحت نظـام و دوم
مقطر زماني پع از تصويب و الزماالجرا شدن قانون ياد شده.

 -3-1بررسي لزوم و جواز انواع قرارداد كار تا قبل از تصويب و الزماالجرا
شدن قانون رفع برخي از موانع توليد
مطالعات و نظريابيها حكايت از آن دارد كه نظريه غالب عقد كـار را مسـتند بـه مـاده 25
قانون كار عقدي «الزم» ميداند .خواه اين قرارداد موقت يا براي انجام كار معين باشد خواه
غيرموقت (دائمي) باشد .بنابراين هيچيك از طرفين نميتوانند آن را فسخ كنند .البته اين بـه
آن معنا نيست كه نشود چنين عقدي را فسخ نمود .چرا كه در برخـي از مـوارد كـه صـرفاً
موجبات قانوني فسخ عقد فراهم باشد ميتوان عقد را بـه حكـم قـانون فسـخ نمـود .ايـن
موجبات اعم از مواردي است كه قانون مدني در فسخ هر عقدي بيان ميكند  12و همچنـين
مواردي كه خود قانون كار اجازه ميدهد مانند ماده  27قانون كار كه كارفرما ميتوانـد طـي
شرايطي قرارداد كار را فسخ كرده و به اصطوح كاردر را اخراج نمايد .همچنين در مواردي
حق قانوني فسخ براي كاردر پيشبيني شده به اين نحو كه كاردر مـيتوانـد طـي شـرايطي
قرارداد كار را فسخ كند كه از آن به استعفا ياد ميشود 13.يا اينكـه حتـي كـاردر مـيتوانـد
بدون هيچ شرايطي قرارداد كار را عموً به طور يكطرفه فسخ نمايد و ديگـر سـركار نيايـد
كه از آن به ترك كار ياد ميشود .بديهي است در اين مـورد كـاردر از مزايـاي پايـان كـار
محروم ميشود .البته همه موارد ترك كار منجر به فسخ قرارداد كار نميشود مثل اعتصـاب
14

كه موجب تعليق قرارداد كار ميشود.

در اينجا نظر ديگري هم مطرح شده است به اين نحو كه در قراردادهـاي موقـت و يـا
براي انجام كار معين به حكم ماده  25قانون كار استعفا [فسخ قـرارداد امكـان نـدارد .ادـر
كاردر به هر دليلي در سر كار حاضر نشود ترك كار كرده اسـت كـه ادـر مصـداق غيبـت
 .12منصور اباذري فومشي ،حقوق كار :نحوه رسيدگي شكايت ،دعوا و جرايم قانون ،تهران ،انتشاارات بهناامي،
چاپ دوم ،1381 ،ص .111
 .13بند «و» و ت صره ماده  21قانون كار.
 .14ابوا فضل رنج ري ،همان ،ص .72
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نباشد ،كارفرما ميتواند از طريق مراجر قضايي در صورت تحمل خسارت مطالبه خسارت
نمايد .همچنين در صورت ترك كار به كاردر مزايايي تعلق نمـيديـرد .15بنـابراين جـز در
مواردي كه مقنن اجازه فسخ داده آن هم با رعايت تشريفات كاردر و يا كارفرما نميتواننـد
عقد را به طور يكطرفه بر هم بزنند .ادر چنين كنند ضمانت اجراي آن تابر قواعد عمومي
مربوط به عدم انجام تعهدات قراردادي است كه در مواد  226به بعد قانون مدني بيان شـده
است و خوصه آن چنين است كه متعهدله ميتواند از متعهد الـزام بـه انجـام تعهـد يـا در
صورت تعذر عملي معادل آن را ب واهد .همچنين ادر در ايـن ميـان عـدم انجـام تعهـدي
صورت درفته طر

ذينفر ميتواند عووه بر درخواست الزام متعهد به انجام تعهد چنانچـه

خسارتي متحمل شده جبران خسارت ديركرد را نيز مطالبه نمايد.
بعضي در قراردادهاي موقت يا براي انجام كار معين معتقدند ادر كارفرما كه طبق مـاده
 25قانون كار حق فسخ يكطرفه ندارد اقدام به فسخ كند ميبايـد خسـارت كـاردر را كـه
16

معادل كل حقوق وي در طول مدت كار است به وي پرداخت كند.

نكته ديگري كه ميبايد به آن اشاره كرد اين است كه طبق قواعد و احكام عمـومي هـر
عقد الزمي را ميتوان به طور ارادي در مواردي كه طرفين بر آن توافق ميكنند براي هر دو
طر

17

يا يكي از طرفين يا حتي براي ش ص ثالث جايز و قابل فسخ دردانيد.

اما به استناد همين ماده  25قانون كار چنين امـري در مـورد قـرارداد كـار امكـانپـذير
دانسته نشده است .نادفته نماند كه اصوالً ميتوان هر عقد الزمي را با در نظر درفتن اختيار
فسخ در عقد براي هر دو طر

يا يكي از طرفين قابل فسخ دردانيد ولي اين قاعـده داراي

استثناهايي هم ميباشد .مثوً طرفين عقد نكاح نميتوانند چنين اختياري را بـراي همـديگر
قائل شوند .در عقد وقف نيز وضعيت به همين شكل است .در مـورد عقـد كـار هـم نظـر
مشهور و غالب اين است كه نميتوان عقد الزم كار را با اراده طرفين ،خياري و قابل فسـخ
دردانيد .استناد قانوني اين نظريه همچنان كه صدراً آمد ماده  25قانون كار است كه البتـه از

 .15غالمحسين دواني ،مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتمااعي ،تهاران ،انتشاارات كياومرچ ،چااپ
هجدهم ،1386 ،نظريه اداره كل نظارت و تنظيم روابط كار .پرسش شماره  40ص  163همچناين نظرياه انجمان
مديران صنايع جمهوري اسالمي ،پرسش شماره  118ص .307
 .16همان.
 .17فريدون نهريني ،ماهيت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ايران ،تهران ،انتشارات كتابخانه گان داناش ،چااپ
اول ،1383 ،ص .57
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اين ماده چنين مفهومي بر نميآيد 18.وانگهي اين ماده اشـارهاي بـه قراردادهـاي غيرموقـت
(دائمي) ندارد پع منطقاً و اصوالً بايد قائل به امكان لحا حق فسخ بر مبناي اراده طـرفين
در اين نو قراردادها باشيم .با اين حال ظاهراً اين با روح قانون كـار سـازدار تلقـي نشـده
است.

 -3-2بررسي لزوم و جواز عقد كار پس از الزماالجرا شدن قانون رفع برخي از
موانع توليد
پيش از بررسي اصل موضو مورد بحث الزم است مطالبي پيرامـون قـانون رفـر برخـي از
موانر توليد و سرمايهدذاري صنعتي بيان شود :قانون مزبور طبق اصل  85قانون اساسـي در
كميسيون صناير و معادن مجلع شوراي اسومي تصويب شـده و مجلـع نيـز بـا اجـراي
آزمايشي آن به مدت  5سال در جلسه علني  1386/1/26موافقت ميكنـد كـه مـوادي از آن
مورد ايراد شوراي محترم نگهبان قرار ميديرد .به موجب اصل  112قانون اساسـي مصـوبه
مزبور پع از اختو

شوراي نگهبان و مجلع به مجمر تش يص مصـلحت نظـام رفتـه و

مجمر نيز در  1387/8/5با اصوحاتي قانون مزبـور را از تصـويب مـيدذرانـد .در پـي آن
رئيع مجلع در مورخ  1387/9/18آن را جهت اجرا به رئيعجمهور ابوغ ميكند.
ماده  8قانون مزبور اصوحاتي را در قانون كار به شرح زير اعمال مينمايد.
«ماده  -8اصوحات زير در قانون كار صورت ميپذيرد:
الف) به ماده  7قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه ميدردد:
تبصره  -3قراردادهاي با بيش از  30روز بايد به صورت كتبي و در فرم م صوص كـه
توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقـررات تهيـه و در اختيـار
طرفين قرار ميديرد باشد.
تبصره  -4كارفرمايان موظفند به كاردران با قرارداد موقـت بـه نسـبت مـدت كـاركرد

 .18ماده  25قانون كار« :هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد هيچياك
از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند» .همانطور كه گفته شد در اين ماده به قراردادهاي غيرموقت ياا دائماي
اشارهاي نشده است مضافار آنكه قدر متيقن از اين ماده آن است كه قراردادهاي موقت ياا باا موضاو معاين الزم
هستند نه اينكه نشود آنها را قابل فسخ گرداند حال آنكه برداشت غا ب آن است كه منظور از اين مااده آن اسات
كه نميشود چنين قراردادهايي را قابل فسخ گرداند .حتي اين منع به قراردادهاي غيرموقت (دائماي) نياز تساري
داده ميشود!
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مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ب) بند ذيل به عنوان بند «ح» به متن ماده  10قانون كار اضافه شود:
ح) شرايط و نحوه فسخ قرارداد
ج) بند ذيل به عنوان بند «ز» به متن ماده  21قانون كار اضافه شود:
ز) فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيشبيني درديده است.
د) بند «ح» به شرح زير به ماده  21قانون كار اضافه ميشود:
ح) كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي اجتماعي سياسي و لـزوم
تغييرات دسترده در فناوري مطابق با مفاد ماده  9قانون تنظيم ب شي از مقررات تسهيل
و نوسازي صناير كشور.
ه) بر اساس ماده  101قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي ،اجتمـاعي و فرهنگـي
جمهوري اسومي ايران دولت موظف است ظر

سه ماه از تاريخ تصويب و ابوغ اين

قانون نسبت به اصوح روابط كار در ماده  27قانون كـار و ديگـر مـواد مربوطـه اقـدام
نمايد».

با دقت در مصوبه فوق چنين استنباط ميشود كه نظر مقنن در مورد لزوم يا جواز عقـد
كار در واقر همان بوده كه قبل از اين توضيح داده شد .به عبارتي در نظر مقنن نيز عقد كار
عقد الزمي بوده كه نه تنها هيچيـك از طـرفين نمـيتواننـد آن را بـه جـز در مـواردي كـه
موجبات قانوني آن مصرح است فسخ كنند بلكه حتي اين حق را هم نداشـتند كـه بتواننـد
چنين اختياري را به هنگام انعقاد عقد كار براي همديگر يـا يكـي از خودشـان يـا شـ ص
ثالثي در نظر بگيرند .اما هماينك اهميت موضو و آثار و نقشي كه چنـين حقـي در تنظـيم
روابط كار ميتواند داشته باشد مقنن را به اين نتيجه رسانده كه ضـمن حفـ «الزم بـودن»
عقد كار ،به طرفين قرارداد اين اختيار را بدهد كه عقد الزم كـار را بتواننـد بـه طـور ارادي
خياري و در نتيجه قابل فسخ بگردانند .اين مطلب قابل توجه است كه چه اتفاقي افتاده كـه
مقنن سعي داشته است اين مانر را برطر

كند؟ آيا واقعاً چنين مانعي وجود داشته اسـت؟

كدام ضرورتها مقنن را به ات اذ چنين موضعي هدايت كرده است؟ شايد از عنوان قـانون
بتوان تا اندازهاي به پاسخ اين سؤال رسيد .عنوان قانوني كه چنين حكمـي را مقـرر داشـته
«رفر برخي از موانر توليد و سرمايهدذاري صنعتي» بوده است .به اين ترتيب به اين نتيجـه
ميرسيم كه غيرقابل فسخ بودن قرارداد كار بهويژه از سوي كارفرما در نظـر مقـنن يكـي از
موانر توليد و سرمايهدذاري صنعتي تلقي شده است .شايد در نظر مقنن غيرقابل فسخ بودن
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قرارداد كار از هر نو (چه موقت چه غيرموقت چه با موضو معين) در واقـر يـك عامـل
بازدارنده و يك مانر تداوم و توسعه توليد و سرمايهدذاري بوده اسـت .بـه ايـن نحـو كـه
كارفرما پع از انعقاد قرارداد كار نادزير بوده طي هر شرايطي كاردر را تحمل كند چرا كـه
رهايي از رابطهاي كه ايجاد شده جز در موارد محدودي چون ماده  27قانون كار يـا توسـل
به خيارات قانوني قانون مدني كه مقنن بيان ميداشته امكانپذير نبـوده اسـت .از همـينرو
انگيزه براي سرمايهدذاري كاهش مييافته است .چرا كه بـراي سـرمايهدـذار و توليدكننـده
چنين وضعيتي مطلوب نميباشد .وضعيت مطلوب براي كارفرما آن اسـت كـه بتوانـد اراده
خود را بر قرارداد كار حاكم كرده و آن را اداره نمايد .بر همين اساس موحظه ميشود كـه
مقنن به كمك كارفرما آمده تا به او اطمينان دهد كه بتواند در مواردي كه بـا كـاردر توافـق
ميكند قرارداد كار را فسخ كند و به رابطه كاردري و كارفرمايي خاتمه بب شد .بـه نحـوي
كه موارد خاتمه قرارداد كار محدود به موارد مذكور در ماده  21نشود .امري كه تـا قبـل از
اين امكانپذير نبوده است .لذا هـم در شـرايط قـرارداد كـار در ذيـل مـاده  10قـانون كـار
پيشبيني و لحا اين امر را مجاز نموده و در ماده  21قانون كار نيز آن را از مـوارد خاتمـه
قرارداد كار اعوم نموده است.
در اين مورد نكاتي چند حائز اهميت ميباشند .نكتـه اول اينكـه يكـي از ويژدـيهـاي
قانون كار حمايتي بودن آن است .به اين معنا كه ضمن در نظر داشتن رونق كـار در جامعـه

و حقوق كارفرمايان به طور خاص به تأمين حقوق كاردران و امنيت اجتماعي توجه ويـژه-

اي داشته است حال با چنين اقدامي آيا امنيت شغلي كاردر به خطـر نمـيافتـد آيـا بـيم آن
نميرود با توجه به باال بودن تقاضاي كار و نرخ بيكاري شرايط فسخ به نوعي بر كـاردران
تحميل شده و در مسير بايستهاش جريان نيابد؟
نكته دوم :كه جنبه فني و حقوقي دارد اين است كه آيا در همه انوا عقد كار مـيتـوان
اختيار فسخ را دنجاند؟ يا اينكه اين اختيار را فقط در انوا خاصي از عقدهاي كار ميتوان
لحا نمود؟ منطقاً بايد بر اين نظر بود كه در همه انـوا عقـد كـار طـرفين بتواننـد چنـين
اختياري را پيشبيني كنند چرا كـه هـد

از وضـر چنـين حكمـي رفـر مـانر از توليـد و

سرمايهدذاري بوده و لذا چون در امر توليد و سرمايهدذاري امكـان اسـتفاده از همـه انـوا
قراردادهاي كار موقت غيرموقت با موضو معين وجود دارد منطقي به نظر نمـيرسـد كـه
غيرقابل فسخ بودن در برخي از انوا قراردادهاي كار مانر تلقـي شـود و در بعضـي ديگـر
مانر نباشد .اما با اين حال يك اشكال فني وجود دارد و آن اينكه ماده  25قانون كار به طور
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خاص قراردادهاي كار موقت و با موضو معين را غيرقابل فسخ اعوم نموده اسـت .حـال
آنكه بندهاي ب و ج ماده  8قانون رفر برخي از موانر توليد و سـرمايهدـذاري صـنعتي بـه
طور عام بيان شده است .به اين ترتيب اين سؤال مطرح ميشود كه آيا عام مـؤخر ،خـاص
مقدم را نسخ ميكند ؟ پاسخ اصوالً منفي است .يعني طبق اصول استنباط احتمال آنكه عـام
19

مؤخر خاص مقدم را نسخ نكند مرجح است مگر اينكه تصريحي وجود داشته باشد.

بر همين اساس اين نظـر فنـي قـوت مـيديـرد كـه فقـط در قراردادهـاي دائمـي كـار
(غيرموقت) است كه ميتوان اختيار فسخ و شرايط اعمـال آن را دنجانـد و آن را از مـوارد
خاتمه قرارداد كار دانست لذا در قراردادهاي موقت و با موضو معين با وجود حكم مـاده
 25قانون كار امكان لحا اختيار فسخ وجود ندارد.
اما اين نظر مردود است چرا كه مقنن در قانون رفر برخي از موانر توليد در مقـام بيـان
بوده است و اين را از عنوان و هد

قانون عام درمييابيم ضمن آنكه همانطور كه قبوً نيـز

بيان شد خصوصيتي در قراردادهاي موقت يا با موضـو معـين وجـود نـدارد كـه آن را از
قراردادهاي غيرموقت (دائمي) متمايز كند تا قائل به آن شويم كه قانون عام اخير فقط نـاظر
بر قراردادهاي دائمي باشد .مضافاً بايد به متن ماده  25قانون كار توجه كرد .اين ماده چيزي
جز لزوم قرارداد كار را بيان نميكند بنابراين اساساً و فينفسـه تعارضـي بـا امكـان لحـا
پيـدا نمـيكنـد .از اينهـا دذشـته،

اختيار فسخ براي يكي از طرفين قرارداد يا هر دو طـر

نميتوان به طور قاطر احتمال داد كه مقنن به هنگام وضر حكم عام (بندهاي ب و ج مـاده
 8قانون رفر برخي از موانر توليد) در صدد حف حكم خاص ماده  25قانون كار در مـورد
غيرقابل فسخ بودن قراردادهاي موقت و با موضو معين بوده است .چرا كـه بسـياري نيـز
20

معتقدند كه عام (مؤخر) خاص (مقدم) را نسخ ميكند.

نكته سوم :همانطور كه ميدانيم قرارداد كار از قراردادهاي رضايي است 21.به ايـن معنـا
 .19ا ته در اين مورد اختالف نظر است .اينگونه نيست كه ا زامار عام (مؤخر) نتواند خاص (مقدم) را نساخ كناد.
بلكه در اين مورد احتمال داده شده كه عام با حفظ حكم و موضو خاص وضع ميشود (ناك :ناصار كاتوزياان،
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران ،تهران ،انتشارات شركت سهامي انتشار ،چاپ ساي و ششام،
 ،1382ص  .)174همچنين براي مالحظه اين نظر كه عام مؤخر خاص مقدم را نسخ ميكند؛ نك :نظر شيخ طوسي
و سيد مرتضي به نقل از ميرزاي قمي ،جامعالشتات ،جلد اول ،ص .)319
 .20همان.
 .21ابوا فضل رنج ري ،پيشين ،ص 74؛ همچنين ،نك :محمدجعفر جعفري نگرودي ،دوره حقوق مدني ،حقوق
تعهدات ،جلد اول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،1372 ،ص .57
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كه براي انعقاد آن رعايت تشريفات خاصي چون مكتوب نمودن قرارداد ضرورتي ندارد .بر
همين اساس ماده  10قانون كار كه بر ذكر جزئيات و شرايط در قرارداد كار تأكيد نموده هم
در مورد قراردادهاي شفاهي و هم در مورد قراردادهاي كتبي حاكم و جاري است .درسـت
است كه ذكر چنين جزئياتي اصوالً در قراردادهاي كتبي كار معمـول بـوده ولـي ايـن دليـل
نميشود كه نتوان اين جزئيات را بـه طـور كتبـي تعيـين نمـود 22.در عمـل در بسـياري از
قراردادهاي شفاهي چنين جزئياتي قابل كشف و درك است .با اين حال آن عده كه بر ايـن
عقيدهاند كه ذكر جزئيات ماده  10قانون كار تنها در قراردادهاي كتبي امكانپذير است ذكـر
اختيار فسخ قرارداد و شرايط اعمال آن را محدود به چنين قراردادهايي مـينماينـد لـذا در
قراردادهاي شفاهي اساساً امكان لحا اختيار فسخ وجود ندارد .در حالي كه چنـين نظـري
مغاير با اصول است از متن قانون كار و قانون رفر برخي از موانر توليد هم ،چنـين چيـزي
نه صراحتاً و نه ضمناً برنميآيد .از نظر قواعد عمومي بسياري از شروط ضمن عقد ممكـن
است شفاهي باشند .لذا در اينجا اشكالي وجود ندارد ليكن ممكن است مشكلي پيش آيد و
آن مشكل هم در مرحله اثبات است كه البته اثبات اين امـر طبـق اصـول محـدود بـه سـند
(يعني دليل نوشته) نيست بلكه ميتواند با هر يك از ادله اثبات دعوا ثابت شود.
نكته چهارم :در مورد شرايط و نحوه فسخ قرارداد كار اسـت .بـديهي اسـت «فسـخ» و
«قرارداد» از جمله اصطوحات حقوقي هستند لذا اعمال و كاربرد آنها در عقد كار مـيبايـد
مبتني بر تلقي و تعريف آنها در نظام حقوقي كشور باشد .در اين باره موضر نظـام حقـوقي
همان است كه در قانون مدني آمده است .از سويي ديگر نبايد فراموش كرد كه قانون مدني
از جمله منابر عام حقوق كار است .نتيجه آنكه منبر تعيـينكننـده قواعـد ،شـرايط و نحـوه
فسخ قرارداد كار همان خواهد بود كه در قانون مدني آمده است .همانطور كه قبوً نيز آمـد
منظور از شرايط و نحوه فسخ قرارداد كار كه در قـانون رفـر برخـي از موانـر توليـد ذكـر
درديده فسخِ مبتني بر حقي است كه طرفين نسبت به آن توافق كردهاند نه فس ي كه قانون
آن را براي دفر ضرر مجاز دانسته و طر

متضرر مـيتوانـد در صـورتي كـه آن را سـاقط

نكرده باشد اعمال كند .به اين ترتيب مقنن اجازه داده كه عووه بر اينكه عقد كار به موجب
خيارات قانوني قابل فسخ باشد بتواند به موجب شرط يا شروطي كه طـرفين بـر آن توافـق
ميكنند عقد كار را خياري كرده و قابل فسخ بگردانند و اين از دو طريق امكانپذير خواهد
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بود1 :ـ فسخ عقد كار بر اساس خيار ت لف از شرط (شرط اعم است از اينكه شـرط فعـل
باشد يا شرط صفت يا شرط نتيجه) مرالوصف به هنگام ت لـف از شـرط فعـل بـدواً حـق
فسخ ايجاد نميشود بلكه حق الزام به فعل چه مادي چه حقوقي ايجاد ميدـردد ،ادـر ايـن
متعذر شد حق فسخ به وجود خواهد آمد).
2ـ فسخ عقد كار بر اساس شرط خيار (خيار شرط) و آن طبق مـاده  401قـانون مـدني
خواهد بود كه هر يك از طرفين يا يكي از آنها يا ش ص ثالث بتواند در مدت معيني عقـد
كار را فسخ كند.
نكته پنجم :آن است كه مقنن در بند «ب» ماده  8قانون رفر برخي از موانر توليد چنـين
مقرر داشته كه طرفين ميتوانند در مورد شرايط فسخ و نحوه آن توافق كنند .مـيدانـيم كـه
فسخ يك ايقا غيرتشريفاتي است بنابراين با قصد فاسخ به شرط آنكه مقرون به عملـي در
ظاهر بوده كه ثابتكننده قصد باشد تحقق پيدا ميكند و لذا لزومي ندارد كه طر

ديگـر از

آن مطلر شود .اعمال حق فسخ باعث انحول عقد و رهايي طرفين آن از تعهـدات خواهـد
شد .اين مطلب از قواعد فسخ است ولي در كنار اين قاعده استثناهايي هم وجـود دارد بـه
اين نحو كه شرايط فسخ را مرجر قضاوتي احراز نموده و بنا به تقاضاي ذينفر آن را اعمال
و اعوم ميدارد .فسخ قرارداد ارفاقي در ورشكستگي و فسخ عقد نكـاح هـر دو بـه لحـا
اهميت عمومي و اجتماعيشان مصاديق همين استثنا ميباشند 23.حال ايـن سـؤال در مـورد
فسخ عقد كار مطرح ميشود كه آيا حق فسخ به تقاضاي ذينفر و با اعمال و اعـوم مرجـر
قضاوتي و حل اختو

است يا اينكه خير صر

اعمال آن توسط ذينفر كافي براي تحقـق

فسخ و اختتام رابطه كاردري و كارفرمايي است؟ ادر مقنن را در تعبير عبارت نحـوه فسـخ

در بند «ب» ماده  8قانون رفر برخي از موانر توليد عامد و قاصد فرض كنيم بـه نظـر مـي-
رسد اين امر به اختيار طرفين عقد وادذار شده كه چگونگي اعمال حق فسـخ را خودشـان
در قرارداد فيمابين معين كنند .ليكن سؤال ديگري مطرح ميشود كه ادر اين كار را نكردند
حكم مسأله چه خواهد بود؟ به نظر ميرسد بايد به اصول مراجعه كنيم .اصل اين است كـه
فسخ با اعمال توسط ذينفر (فاسخ) موجب انحول عقد ميشود .منتها ادر اختوفي حاصـل
شد فسخكننده بايد ثابت كند كه عقدي بوده و شرايط فسخ هم محقق شده و ايشان اعمـال
حق فسخ نموده است.
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خالصه و نتايج
در قانون كار و هيچ متن قانوني ديگري صراحتاً به الزم بودن يا جـايز بـودن عقـد كـار يـا
اينكه نسبت به يك طر

جايز و نسبت به طر

ديگر الزم باشـد ذكـري بـه ميـان نيامـده

است.
تنها در ماده  25قانون كار مصوب  1369تصريح شده كه در دو نو قرارداد كار موقـت
و براي انجام كار معين هيچيك از طرفين حق فسـخ قـرارداد را نـدارد .ايـن مـاده ابهـام و
اجمال دارد.
با وجود اين ،در عمل يك وحدت رويه شكل درفته است و آن اينكـه عقـد كـار يـك
عقد الزم است لذا جز در مواردي كه قانون اجازه فسخ آن را ميدهد هـيچيـك از طـرفين
نميتوانند قرارداد را فسخ كنند و بر اين اساس تنها راه رهايي از تعهدات قراردادي قرارداد
كار آن است كه آن را ايفا نكنند در اين صورت حكم مسأله تابر قواعد عمـومي ت لـف از
انجام تعهدات قراردادي مندرج در قانون مدني است.
بعضي اعتقاد دارند كه موجبات قانوني فسخ قرارداد كـار (اخـراج از سـوي كارفرمـا و
استعفاي كاردر) به حكم ماده  25قانون كار در قراردادهاي موقت و براي انجام كـار معـين
راه ندارند و فقط ناظر بر قراردادهاي دائمي (غيرموقت) هستند .چرا كه به حكـم مـاده 25
قانون كار قراردادهاي موقت و براي انجام كار معين به طور كلي قابل فسخ نميباشند ولـي
اين نظر با توجه به عام بودن مقـررات اسـتعفا و اخـراج و موضـوعيت آن در همـه انـوا
قراردادهاي كار چندان قابل قبول نميباشد.
بنابراين آنچه موجهتر است آن است كه همه انوا قرارداد كار را الزم بـدانيم در عـين
حال امكان فسخ يك طرفه به موجب قانون را نيز براي آنها قائل شويم چيزي كـه در همـه
عقود الزم پذيرفته شده است.
نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه آيا طبق قاعدهاي كه اصوالً در همه عقود جاري
است ـ به استثناي نكاح و وقف و  ...ـ آيا ميتوان در عقد كار به اراده طرفين خيار شرط و
اشتراط نمود؟ پاسخ اين سؤال با توجه به مصوبه  1387/8/5مجمر تش يص مصلحت نظام
تحت عنوان قانون رفر برخي از موانر توليد كه ماده  8آن اصوحاتي را در قانون كار اعمال
نموده و صراحتاً امكان پيشبيني شرايط فسخ و نحوه اعمال آن را براي طـرفين در قـرارداد
كار تجويز نموده است در دو مقطر قبل از الزماالجرا شدن و بعـد از الزماالجـرا شـدن آن
متفاوت به نظر ميرسد؛ به اين ترتيب كه قبوً چنين امكاني مطلقاً نبوده ليكن هماكنون ايـن
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امكان هست.
شرايط و نحوه فسخ تابر قواعد عمومي مندرج در قانون مدني است .لزومي نـدارد كـه
قرارداد كتبي باشد تا بتوان شرط فسخ در آن دنجاند .نحوه اعمال حق فسخ را بايد طـرفين
روشن كنند كه چگونه بايد صورت بگيرد توسط خود ذينفر يا از طريـق مرجـر قضـاوتي.
ادر طرفين معلوم نكردند صر

اعمال حق فسخ از سـوي ذينفـر كـافي اسـت لـيكن ادـر

اختوفي به وجود آمد فسخكننده بايد وجود عقد و تحقق شرايط فسخ و اعمال آن را ثابت
كند.
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