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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد�دانشور
مدیر�مسئول�انتشارات�چتر�دانش
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قانون کار
مصوب 1369/8/29

فصل اول: تعاریف کلي و اصول
ماده 1- کلیه کارفرمایان، کارگران، مؤسسات تولیدي، صنعتي، 

خدماتي وکشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون مي باشند.
ماده 2- 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 مي کند.

رأی�وحدت�رویه�شماره��604مورخ��1374/12/22
هيأت�عمومی�دیوان�عالی�کشور�

با� نظر�به�تعريف�كارگر�در�ماده��2قانون�كار�)مصوب�سال�1369(�و�
توجه�به�حقوق�و�تكاليفی�كه�در�قانون�مذكور�برای�كارگر�و�كارفرما�
ملحوظ�گرديده،�مطالبه�دستمزد�و�حقوق�پيمانكار�نسبت�به�كار�انجام�
است،�� قضايی� نظر� امعان� مستلزم� كه� تنظيمی� قرارداد� براساس� شده�
انطباقی�با�اختالف�بين�كارگر�و�كارفرما�نداشته�و�موضوع�با�توجه�به�
شرح�دعاوی�مطروحه�و�كيفيت�قراردادهای�مستند�دعوا�از�شمول�ماده�
محاكم� در�صالحيت� موضوع� به� رسيدگی� بالنتيجه� و� خارج� كار� �157
عمومی�است��بنا�به�مراتب،�رأی�شعبه�ششم�ديوان�عالی�كشور�كه�بر�
با�موازين�قانونی�تشخيص� اين�اساس�صدور�يافته،�صحيح�و�منطبق�

می�شود�
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ماده 3- کارفرما شخصي است حقیقي یا حقوقي که کارگر به 
درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعي کار مي کند. 
مدیران و مسئوالن و به طور عموم کلیه کساني که عهده دار اداره 
کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب مي شوند و کارفرما مسئول 
کلیه تعهداتي است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده 
خود  اختیارات  از  خارج  کارفرما  نماینده  صورتي که  در  مي گیرند. 
تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلي است که کارگر به درخواست کارفرما یا 
نمانیده او در آنجا کار مي کند، از قبیل مؤسسات صنعتي، کشاورزي، 
تولیدي،  ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري،  معدني، ساختماني، 

اماکن عمومي و امثال آنها.
کلیه تأسیساتي که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل 
درمانگاه،  تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودك،  ناهارخوري،  نمازخانه، 
و  سوادآموزي  کالسهاي  خانه،  قرائت  اي،  حرفه  آموزشگاه  حمام، 
و  اسالمي  انجمن  و  شورا  به  مربوط  اماکن  و  آموزشي  مراکز  سایر 
آنها جزء  ایاب و ذهاب و نظایر  بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل 

کارگاه مي باشند.
ماده 5- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان 

و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون مي باشند.
بند شش اصل  بند چهار اصل چهل وسوم و  براساس  ماده 6- 
دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسي جمهوري 
دیگري  از  کشي  بهره  و  معین  کار  به  افراد  اجبار  ایران،  اسالمي 
ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي 
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برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننده این ها سبب امتیاز نخواهد 
بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند 
و هر کس حق دارد شغلي را که به آن مایل است و مخالف اسالم و 

مصالح عمومي و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم: قرارداد کار
مبحث اول: تعریف قرارداد کار و 

شرایط اساسي انعقاد آن 
ماده 7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبي یا شفاهي که به 
موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعي کاري را براي مدت 

موقت یا مدت غیر موقت براي کارفرما انجام مي دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت موقت براي کارهایي که طبیعت آنها 
جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در  دارد،  مستمر  جنبه  آنها  طبع  که  درکارهایي   -2 تبصره 
صورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي شود.

کتبي  در صورت  کار  قانون  به  مربوط  قراردادهاي  تبصره  3- 
بودن باید در فرم مخصوصي باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه مي شود و در اختیار 

طرفین قرار مي گیرد.1
تبصره  4- کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به 
هر سال  مأخذ  به  را  پایان کار  قانوني  مزایاي  کارکرد،  نسبت مدت 

۱- الحاقی به موجب ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  
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یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.1
ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن در 
امتیازات  از  کمتر  مزایائي  کارگر  براي  که  بود  نافذ خواهد  صورتي 

مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده 9- براي صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت 

شرایط ذیل الزامي است :
الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد
یا  اموال  قانوني و شرعي طرفین در تصرف  ج- عدم ممنوعیت 

انجام کار مورد نظر.
آنکه  قراردادهاي کار است، مگر  بر صحت کلیه  تبصره- اصل 

بطالن آنها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد.
باید  طرفین،  دقیق  مشخصات  بر  عالوه  قراردادکار   -10 ماده 

حاوي موارد ذیل باشد:
الف- نوع کاریا حرفه یا وظیفه اي که کارگر باید به آن اشتغال 

یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار، تعطیالت و مرخصي ها.
د- محل انجام کار.

ه- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد، چنانچه کار براي مدت معین باشد.

۱- الحاقی به موجب ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  
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ز- موارد دیگري که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تعیین  مواردي که مدت  )در  قرارداد  نحوه فسخ  و  ـ شرایط  ح 

نشده است(1
تبصره- در مواردیکه قرارداد کار کتبي باشد قرارداد در چهار 
نسخه تنظیم مي گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک 
نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار 
نماینده  اختیار  فاقد شورا در  شوراي اسالمي کار و در کارگاه هاي 

کارگر قرار مي گیرد.
ماده 11- طرفین مي توانند با توافق یکدیگر مدتي را به نام دوره 
آزمایشي کار تعیین نمایند. در خالل این دوره هر یک از طرفین 
پرداخت خسارت  به  الزام  آنکه  بي  و  قبلي  اخطار  بدون  دارد،  حق 
داشته باشد، رابطه کاررا قطع نماید در صورتی که قطع رابطه کار از 
طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی 
فقط  کارگر  نماید  قطع  را  کار  رابطه  کارگر  چنانچه  و  بود  خواهد 

مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره- مدت دوره آزمایشي باید در قرارداد کار مشخص شود. 
براي  و  یکماه  ماهر  نیمه  و  کارگران ساده  براي  این مدت  حداکثر 

کارگران ماهر و داراي تخصص سطح باال سه ماه مي باشد.
کارگاه  مالکیت  ضع  و  در  حقوقي  تغییر  نوع  هر   -12 ماده 
ادغام  تولید،  نوع  تغییر  شکل،  هر  به  انتقال  یا  فروش  قبیل  از 
این ها،  امثال  و  مالک  فوت  کارگاه،  شدن  ملي  دیگر،  موسسه  در 
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دررابطه قراردادي کارگراني که قراردادشان قطعیت یافته است موثر 
کارفرماي  حقوق  و  تعهدات  مقام  قائم  جدید،  نمي باشدوکارفرماي 

سابق خواهد بود.
انجام مي یابد،  از طریق مقاطعه  ماده 13- در مواردي که کار 
مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوي 
منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامي مقررات 

این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره 1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان 
موظف مي باشند بدهي پیمانکاران به کارگران را برابر رأي مراجع 
قانوني از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، 

پرداخت نمایند.
تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خالف ترتیب فوق به انعقاد 
قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل 
موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در 

قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم: تعلیق قراردادکار
انجام  آتي  مواد  در  مذکور  امور  واسطه  به  چنانچه   -14 ماده 
تعهدات یکي از طرفین موقتاً متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق 
در مي آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت )از 

لحاظ بازنشستگي و افزایش مزد( به حالت اول بر مي گردد.
تبصره 1- مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار 
یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال،  
محسوب  اجتماعی  تأمین  سازمان  نزد  آنان  خدمتی  سوابق  جزء 
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از محل دریافت  قانون  این  برای اجرای  نیاز  اعتبار مورد  می گردد. 
میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.

اصالحیه  مشمول  که  بیمه شدگانی  از  دسته  آن   -2 تبصره 
تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380/7/14 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام هستند، به شرط آن که خدمت نظام وظیفه 
حضور  یا  نموده  طی  باطل  علیه  حق  نبرد  جبهه های  در  را  خود 
داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان جزء کارهای 

سخت و زیان آور محسوب می شود.
ماده 15- در موردي که به واسطه قوه قهریه و با بروز حوادث 
غیرقابل پیش بیني که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام 
یا قسمتي از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما 
به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام یا 
آن قسمت از کارگاه که تعطیل مي شود به حال تعلیق در مي آید. 

تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعي است.
ازمرخصي  قانون  این  مطابق  که  کارگراني  قرارداد   -16 ماده 
استفاده  مزد  با  حقوق  بدون  مرخصي هاي  دیگر  یا  و  تحصیلي 
تعلیق در  به حال  به مدت دو سال  و  مي کنند. در طول مرخصي 

مي آید.
تبصره- مرخصي تحصیلي براي دو سال دیگر قابل تمدید است.

وي  توقیف  و  مي گردد  توقیف  که  کارگري  قرارداد   -17 ماده 
منتهي به حکم محکومیت نمي شود در مدت توقیف به حال تعلیق 

در مي آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمي گردد.
ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشدو 
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این توقیف در مراجع حل اختالف منتهي به حکم محکومیت نگردد، 
مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب مي شود و کارفرما مکلف 
است عالوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به 

کارگر مي پردازد مزد و مزایاي وي را نیز پرداخت نماید.
تبصره- کارفرما مکلف است تا زماني که تکلیف کارگر ازطرف 
مراجع مذکور مشخص نشده باشد، براي رفع احتیاجات خانواده وي، 
حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علي الحساب به 

خانواده اش پرداخت نماید.
به حالت  ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار 
پایان  از  ماه پس  دو  تا  باید حداکثر  کارگر  ولي  آید،  درمي  تعلیق 
خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده 

باشد در شغلي مشابه آن به کار مشغول مي شود.
ماده 20- در هر یک از موارد مذکور در مواد 15 و 16 و 17 
از پذیرفتن کارگر  از رفع حالت تعلیق  و 19 چنانچه کارفرما پس 
محسوب  قانوني  غیر  اخراج  حکم  در  عمل  این  کند،  خودداري 
مي شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیأت تشخیص 
مراجعه نماید )در صورتي که کارگرعذر موجه نداشته باشد( و هرگاه 
کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه 
بوده است، به تشخیص هیأت مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به 
کار و پرداخت حقوق یا مزد وي از تاریخ مراجعه به کارگاه مي باشد و 
اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هر سال سابقه کار 45 روز آخرین 

مزد به وي پرداخت نماید.
تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از 
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رفع حالت تعلیق، آمادگي خود را براي انجام کار به کارفرما اعالم 
تشخیص  هیأت  به  کارفرما،  استنکاف  و  مراجعه  از  یا پس  و  نکند 
مراجعه ننماید، مستعفي شناخته مي شود که در این صورت کارگر 
حقوق  آخرین  ماه  یک  سال  هر  ازاء  به  سنوات  حق  اخذ  مشمول 

خواهد بود.

مبحث سوم: خاتمه قرارداد کار
ماده 21- قرارداد کار به یکي از طریق زیر خاتمه مي یابد:

الف- فوت کارگر
ب- بازنشستگي کارگر.

ج- از کارافتادگي کلي کارگر.
د- انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید 

صریح یا ضمني آن.
ه- پایان کار در قراردادهایي که مربوط به کار معین است.

و- استعفاي کارگر.
ز ـ فسخ قرارداد به نحوي که در متن قرارداد )منطبق با قانون 

کار( پیش بیني شده است.1
قدیمي،  ساختار  از  ناشي  تولید  کاهش  جبران  به منظور  ـ  ح 
و  جدید  فناوري هاي  و  نوآوري ها  برمبناي  مي توانند  کارفرمایان 
افزایش قدرت رقابت پذیري تولید، اصالح ساختار انجام دهند، در آن 
صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد 
سه جانبه )تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه 
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اجتماعي محل( کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت 
پوشش بیمه بیکاري قرار دهد و بعد از اصالح ساختار، کارگران را 
به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا 
بخشي  تنظیم  قانون   )9( ماده   مفاد  مطابق  توانند  مي  کارفرمایان 
 )113( ماده   اصالح  و  کشور  صنایع  نوسازي  و  تسهیل  مقررات  از 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري  برنامه سوم توسعه  قانون 
قانون  و  آن  بعدي  اصالحات  و   1382/5/26 مصوب  ایران  اسالمي 

بیمه بیکاري مصوب 1369/6/26 عمل کنند.1
تبصره- کارگري که استعفاء مي کند موظف است یک ماه به کار 
خود ادامه داده و بدواً استعفاي خود را کتباً به کارفرما اطالع دهد 
و در صورتي که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً 
به کارفرما اعالم نماید استعفاي وي منتفي تلقي مي شود و کارگر 
موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسالمي 

کارگاه و یا انجمن صنفي و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 22- در پایان کار، کلیه مطالباتي که ناشي از قرارداد کار 
و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در 

صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
اداري  مراحل  انجام  و  قانوني  وراث  تکلیف  تعیین  تا  تبصره- 
سازمان  این  اجتماعي،  تأمین  سازمان  توسط  مستمري  برقراري  و 
موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به میزان آخرین حقوق 
دریافتي به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل 
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وي اقدام نماید.
ماده 23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشي 
از فوت، بیماري، بازنشستگي، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگي کلي و 
جزئي و یا مقررات حمایتي و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین 

اجتماعي خواهد بود.
مدت  یا  معین  کار  کار،  قرارداد  خاتمه  صورت  در   -24 ماده 
موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، یکسال یا 
بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي 
یا متناوب بر اساس آخرین حقوقي مبلغي معادل یک ماه حقوق به 

عنوان مزایاي پایان کار به وي پرداخت نماید.
ماده 25- هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و یا براي انجام 
کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایي حق فسخ 

آن را ندارد.
قراردادها در  این  نوع  از  ناشي  اختالفات  به  تبصره- رسیدگي 

صالحیت هیأت هاي تشخیص و حل اختالف است.
ماده 26- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخالف عرف 
معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعالم موافقت کتبي اداره 

کار و امور اجتماعي محل، قابل اجراست.
در صورت بروز اختالف، رأي هیأت حل اختالف قطعي و الزم 

اجراء است.
ورزد  قصور  محوله  وظائف  انجام  در  کارگر  هرگاه   -27 ماده 
نقض  تذکرات کتبي  از  را پس  کارگاه  انضباطي  آیین نامه هاي  یا  و 
نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شوراي اسالمي 
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