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 ، بنا به دعوت مقامات اداري و یا به صورت»داوطلب اداره
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 کارمند کشوري، خدمات مدیریت قانون اجرایی، دستگاه استخدام، :يدیکل يهاواژه
 .داوطلب همکاران اجرایی، دستگاه

 . مقدمه1
اگرچه همکاري داوطلبانه اشخاص در امور عمومی، از نظر فرهنگی و اجتماعی، 

ي در جوامع مختلف و نیز ایران دارد، اما از حیث حقوقی، مفهومی دیرپا انهیریدسابقه 
. در فرهنگ حقوقی بِلک، رودینمیافته در نظام حقوقی ایران به شمار و بسط 

شخصی است که خدماتش را «تعریف شده است:  گونهنیا) Volunteer» (داوطلب«
» 1.دینمایم ارائهبدون هرگونه تعهد ضمنی یا صریح براي دریافت اجرت در ازاي آن، 

، 13672احمر مصوب یت هاللقانون اساسنامه جمع 22ماده  1در این باره، تبصره 
در نهاد » خدمت افتخاري« از افراد داوطلبِ وقتمهینصراحتاً استفاده تمام وقت یا 

در سایر مواد قانون یاد شده نیز همکاري داوطلبانه با مذکور را مورد حکم قرار داده و 
ماده  به موجباین در حالی است که نهاد مذکور را مکرراً مورد اشاره قرار داده است. 

کارگیري نیروي انسانی در ه ، بمقرر گردیده قانون مدیریت خدمات کشوري 7
از این رو،  .است »اداري دارتیداد مقام صالحرحکم یا قرا«اجرایی تابع  يهادستگاه

به عنوان  45 کارگیري در دو قالب استخدام رسمی و پیمانی که در مادهه جداي از ب
 32اجرایی مورد شناسایی قرار گرفته، در تبصره ماده  يهااستخدام در دستگاه يهاروش

شده و عالوه بر این، در تصریح یا کار معین  کارگیري افراد به صورت ساعتیه بنیز 
سخن به کارگیري نیروي انسانی بر اساس قانون کار همه قانون مدیریت، از ب 124 ماده

قانون اساسنامه جمعیت  22ماده  1تبصره  در آنچه با این توصیف،. میان آمده است
ه ب قسامِبیانگر شکلی متمایز و متفاوت از ا هالل احمر مورد اشاره قرار گرفته است،

مقرره مذکور به . استکارگیري نیروي انسانی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوري 
ي شناخته شده استخدام عمومی و فعالیت به صورت هاقالبخارج از همکاري 

. این قالبِ به کارگیري اشاره دارد انی در جمعیت هالل احمرداوطلبانه نیروي انس
نیروي انسانی براي انجام امور عمومی در نهادهاي اداري در ایران، سابقه حقوقی 

آیا  نکهیامهمی در این باره قابل طرح و پاسخگویی است:  سؤالچندانی ندارد. لذا 
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و به تبع  رندیگیماداري قرار ي هامقامکارمندان و در زمره » همکاران داوطلب اداره«
در قانون مجازات  نکهیایا آنکه با توجه به  مترتب است؟ هاآنآثار قانونی مشابهی بر 
از » کارمند«یا » مستخدم«، به جاي به کارگیري اصطالحات 3اسالمی در مواد متعددي

استفاده شده است؛ همکاران داوطلب اداره، » به خدمات عمومی نیمأمور«عنوان 
 به خدمت عمومی جاي بگیرند؟ مأموردر قالب  توانندیم

در این باره باید اشاره نمود که در حقوق فرانسه اگرچه ضابطه اصلی شناخت 
مقامات عمومی، ارتباط سازمانی است؛ به این معنا که صِرف یک ارتباط کارکردي و 

ی نخواهد ایفاي وظیفه عمومی، به تنهایی باعث توصیف یک فرد به عنوان مقام عموم
آن،  الزمهبود و بلکه فرد باید به نمایندگی از شخص حقوق عمومی عمل نماید که البته 

)؛ با این حال، در رویه 86/الف: 1389منصوب شدن از سوي دولت است(زرگوش، 
قضایی فرانسه هم مواردي از شناسایی حقوقی همکاري افراد خارج از شخص حقوق 

» سن پریس«به دعواي  توانیمرد که از آن جمله عمومی به طور داوطلبانه وجود دا
اشاره نمود. در این دعوي، فردي داوطلبانه اقدام به فرونشاندن آتش در یک کارناوال 

ي به وجود آمده بازآتششادي در یک روستا که در اثر انفجار زودهنگام یک وسیله 
مچنین در دعواي بود، نمود و در آن دولت نسبت به زیان وارده مسئول شناخته شد. ه

همسر فردي که داوطلبانه براي نجات جان یک کودك، خود را به آب » سر –باتز «
» گالرد«انداخته و غرق شده بود، موفق به دریافت غرامت گردید. این حکم در دعواي 

نیز تکرار شد که در آن فردي براي نجات خانمی که در گودال حفر شده در اراضی 
به درون چاه افتاد و آسیب دیده بود، اقدام نمود. عالوه بر متعلق به یک مرجع محلی 

مجموعه قوانین کیفري فرانسه نیز به شناسایی نوعی دیگر از  63ماده  2این، بند 
همکاري با دولت پرداخته و مقرّر کرده است که افراد با برخی قیود و شرایط، مکلف 

 ).89 -88/الف: 1389زرگوش، که کسانی را که در خطر هستند یاري نمایند ( باشندیم
براي خدمات عمومی و » همکاري داوطلبانه«در حقوق ایاالت متحده آمریکا نیز 

دولتی رایج است و معموًال کارمندان ادارات و نهادهاي دولتی یا مؤسسات غیرانتفاعی 
در خارج از ساعات موظف، در اموري غیر از صالحیت قانونی خود، به عنوان داوطلب 

در آمریکا، تشخیص ماهیت رابطه همکار  ).Singer,2014:2(ندینمایمهمکاري 
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ي اخیر به طور جدي مورد بحث بوده است که هاسالداوطلب با نهادهاي عمومی، در 
در پرونده مِدِل علیه شهر  2013به رأي دادگاه تجدیدنظر در سال  توانیماز جمله 

ي داوطلبی را که مزد ساعتی هانشانشآتگیبرالتار اشاره نمود. در این پرونده، دادگاه، 
و طبق  شوندیم» کار متحملمجاز به کار بوده و «، به این دلیل که نمودندیمدریافت 

، با تعریف مستخدم یا )Fair labor standards Actقانون معیارهاي کار منصفانه(
شمول را م هاآن، به عنوان مستخدم قلمداد نموده و در نتیجه دکارمند منطبق هستن

)؛ این رأي در شرایطی صادر شده Gilliland,2014:2حداقل دستمزد دانسته است(
اگرچه مکرراً اهمیت فعالیت  -، در حقوق ایاالت متحده، وزارت کارسوکاست که از ی

لکن افراد داوطلب  -ي مدنی و خیریه را شناسایی نموده استهاسازمانداوطلبانه براي 
قرار بگیرند، » قانون معیارهاي کار منصفانه«تحت شمول که » مستخدمینی«را به عنوان 

ي دیگر، طبق اصالحیه از سو). Duffield & Jensen, 2013:1در نظر نگرفته است (
قانون معیارهاي کار منصفانه، داوطلبانی که براي یک مؤسسه عمومی ارائه  1986

 نکهیا: اول وندشینم، با در نظر گرفتن شرایط زیر کارمند قلمداد ندینمایمخدمت 
ي کار، سود معقول یا مزد مقرر هانهیهزشخص داوطلب، غرامت صدمات بدنی کار، 

خدمات داوطلبانه  نکهیا، دریافت ننماید؛ و دوم دهدیمبراي خدماتی که داوطلبانه انجام 
فرد از نوعِ مشابهِ خدماتی که در نهاد عمومی براي آن به کار گرفته شده است، نباشد 

)Gilliland, 2014:4.( 
که  قابل طرح و تأمل است در نظام حقوقی کشور ماهم ال ؤاین سجداي از این، 

همکاري به  در حقوق ایران، کارگیري نیروي انسانیه آیا شناسایی این شکل از ب
در  گذارقانون نکهیایا شود و داوطلبانه نیروي انسانی در جمعیت هالل احمر محدود می

در فرض شناسایی چنین شکلی سایی این امر پرداخته است و موارد دیگري نیز به شنا
به ؟ استی مشخص اعمال این دسته از افراد تابع ضوابط و مقرراتآیا از همکاري، 
، نظام پاداش و مجازات آیا چنین افرادي بابت همکاري داوطلبانه خود عبارتی دیگر،

وارد شود، دولت در مقام  هاآني دارند؟ و اگر خساراتی جانی یا مالی به اشدهفیتعر
ولیت مدنی ئمس آمد؟ همچنین آیا این افراد در قبال اعمال خود، بر خواهدجبران آن 

خواهند داشت و همانند مستخدمین قانونی، در صورتی که تقصیري متوجه این افراد 
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را به  هاآناعمال لیت ئولیت ناشی از نقص وسایل اداري باشد، دولت مسئونبوده و مس
 واهد گرفت؟عهده خ

بر این اساس، در این مقاله پس از بررسی مفهوم و مصادیق همکاران داوطلب، 
. سپس، ابعاد حقوقی ردیگیممبانی نظري به کارگیري چنین نیروهایی مورد بررسی قرار 

 .شودیمبه کارگیري این افراد بررسی 
 

 . مفهوم و مبانی نظري به کارگیري همکاران داوطلب2
ارائه نشده » استخدام«ت خدمات کشوري، تعریف مشخصی از در قانون مدیری
کارمند دستگاه «یی را در مقام تعریف هاشاخصهاز این قانون،  7است؛ لکن در ماده 

 مورد اشاره قرار داده است که عبارتند از:» اجرایی
 . ورود یا پذیرفته شدن یک فرد به خدمت.1
 ط و مقررات.. پذیرفته شدن یک فرد به خدمت بر اساس ضواب2
. پذیرفته شدن یک فرد به خدمت به موجب حکم (دستور کتبی) یا قرارداد مقام 3
 .دارتیصالح

 دارتیصالح. پذیرفته شدن یک فرد به خدمت به موجب حکم یا قرارداد مقام 4
 45در ماده  نکهیا). با این وجود، با توجه به 199:1393در یک دستگاه اجرایی(عباسی، 

ي هادستگاهمقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در قانون مدیریت 
ي ثابت در مشاغل حاکمیتی یا هاپستاجرایی به یکی از دو روش رسمی براي تصدي 

ي سازمانی و براي مدت معین صورت خواهد گرفت، به هاپستپیمانی براي تصدي 
 شودیمصرفاً شامل مواردي در مفهوم حقوقی و قانونی آن » استخدام«که  رسدیمنظر 

قانون  45) ماده 4که افراد به موجب حکم (دستور کتبی) یا قرارداد موضوع تبصره (
اما استخدام ؛ شوندیممدیریت (پیمان نامه) در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته 

عمومیت داشته و شامل تمام مواردي باشد که افراد براي  تواندیم موسعدر مفهومی 
که این  ندینمایمي اجرایی و عمومی همکاري هادستگاهه یک خدمت عمومی با ارائ

یا در چارچوب یک قرارداد از پیش تعریف شده قانونی و در یک  تواندیمهمکاري 
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مدت مشخص و یا براي انجام کاري معین باشد که در این باره، قراردادهاي موضوع 
عتی یا کار معین مصادیقی از این نوع از قانون مدیریت یعنی قرارداد سا 32تبصره ماده 

تابع یک قرارداد  تواندیم نکهیاو یا  دهمکاري نیروي انسانی با دستگاه اجرایی هستن
ي عمومی به همکاري هادستگاهکتبی نبوده و افراد در پی یک دعوت صریح یا ضمنی 

اضطراري، حتی در که جداي از شرایط  رسدیمبپردازند که البته این امر به نظر  هاآنبا 
شرایط عادي هم حسب نیاز دستگاه عمومی مثالً در مواردي که عِدّه و عُدّه قانونی 

صورت پذیرد. البته در رابطه با مورد اخیر این نظر که چنین  تواندیمکافی وجود ندارد، 
افرادي را بتوان حتی جزء مستخدمین غیررسمی قلمداد نمود، قویاً رد شده است؛ این 

 –کسی دانست که به هر شکل ممکن  توانینممستخدم دولت را «ود دارد که نظر وج
با دولت همکاري داشته و یا در خدمت دولت بوده  –خواه داوطلبانه و خواه اجباري 

ي نظریه هاشاخصهبا توجه به  رسدیم). به نظر 177 -178: 1389(موسی زاده، » باشد.
کل امور حقوقی و تدوین مقررات قوه اداره  28/12/1392مورخ  2545/92/7شماره 

ي است که اموسسه«قضاییه که در تعریف موسسه مأمور به خدمت عمومی بیان داشته: 
 المنفعهعامیک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه  دارعهدهتحت نظارت دولت 

همکاران داوطلب را در عِداد مأمورین یک خدمت عمومی به شمار  توانیم، »دارد
 ).44: 1370آورد(ابوالحمد، 

پرداخته و » همکاران داوطلب«با این توضیح، ابتدا به تبیین مفهوم و مصادیق  
 آنگاه به بررسی مبانی نظري به کارگیري افراد مذکور خواهیم پرداخت.

 
 . مفهوم و مصادیق همکاران داوطلب اداره1.2

امل موارد زیر تعریف در مقررات اداره کار ایاالت متحده، همکار داوطلب را ش
 :اندنموده
شخصی که ساعاتی را با یک انگیزه مدنی، خیریه یا انسان دوستانه، براي یک  .1

 .کندیممؤسسه عمومی فعالیت 
افرادي که در ساعات مقرر، بدون تعهد استخدامی و بدون انتظار دریافت یا  .2
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 .ندینمایمدریافت ما به ازاي خدمات، همکاري 
رایگان و بدون فشار و اجبار بنا به پیشنهاد کارفرما، به افرادي که به صورت  .3

 ).Singer, 2014:3(پردازندیمطور ضمنی یا صریح، به ارائه خدماتی 
که ارکان همکاري داوطلبانه با نهادهاي عمومی و دولتی  رسدیمبنابراین به نظر 

سان دوستانه ي مدنی و انهازهیانگدر حقوق آمریکا، فعالیت رایگان و بدون اجبار با 
 است.

اما در حقوق ایران، در تعریف همکاران داوطلب گفته شده است که این دسته، 
کسان و اشخاصی هستند که براي تحقق یک یا چند عمل به منظور برآوردن یک نیاز 

به  هايهمکارو  هاکمک، ولی شکل این کنندیمعمومی، داوطلبانه با اداره همکاري 
و  هاادارهآنان را به حساب مستخدمین و کارمندان  نتواینمي است که اگونه

). در این تعریف صرفاً به مواردي 15: 1370ي عمومی گذاشت(ابوالحمد، هامؤسسه
و  ندینمایماشاره شده است که همکاران داوطلب به طور خودخوانده با اداره همکاري 

خارج از اداره بنابر  این در حالی است که در برخی موارد این اداره است که از افراد
. لذا برخی، همکاران داوطلب را بر حسب معیار دینمایمشرایطی دعوت به همکاري 
ي عمومی، به همکاران فراخوانده و همکاران هاتیصالحاجبار یا عدم اجبار به ایفاي 

 ).81/الف: 1389(زرگوش، اندنمودهخودخوانده تفکیک 
که به حکم قانون،  شوندیم، شامل افرادي این گروه. همکاران فرا خوانده: 1.1.2

ي منظور شده براي دولت یا انجام اقداماتی در راستاي هاتیصالحمکلف به انجام 
، در مواردي همچون کمک به مصدومان، مشارکت در جنگ یا هاتیصالحایفاي این 

ي اضطراري یا ارائه نظر کارشناسی حقوقی هاتیوضعي داخلی و دیگر هاشورش
ي داخلی هاآشوب). به طور مثال، در زمان جنگ یا 81: 1389/1(زرگوش،  دشونیم

ممکن است نیروي نظامی یا انتظامی موجود نتوانند در مقابل دشمنان خارجی یا 
آشوبگران داخلی به نحو مطلوب و مؤثري به دفاع بپردازند، از این رو مسئوالن کشور 

امور جنگی ناگزیر از آن شوند که به به ویژه مسئوالن نظامی براي پیشبرد اهداف و 
از مردم  نکهیارا به همکاري فرا بخوانند و یا  هاآنبسیج نیروهاي مردمی روي آورده و 
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در پشت جبهه براي کمک به نیروهاي مسلح دعوت به همکاري نمایند. همچنین ممکن 
ایط است دولت حتی در زمان صلح، در موارد بروز حوادث غیرطبیعی و ناگهانی و شر

اضطراري از نیروهاي مردمی دعوت به همکاري و کمک نمایند. در برخی مدارس در 
یکی از شرایط تحصیل و در نهایت  4خدمات اجتماعی اجباري ارائهایاالت متحده، 

ابتناي آن بر قانون اساسی و تعارض یا عدم تعارض  مسئلهی است؛ اگرچه لیالتحصفارغ
 .)Smith,2000:173(دیآیمبه شمار ي فردي، چالشی جدي هايآزادآن با 

یکی از اشکال به کارگیري نیروي انسانی به صورت همکاران داوطلب، در 
ي پیش از پیروزي انقالب اسالمی ایران، تدارك نیروهاي مردمی در قالب هاسال

قانون راجع به تشکیل سازمان دفاع «بوده است. در این باره، » سازمان دفاع غیرنظامی«
به  18/11/1337به تصویب مجلس شوراي ملی و در  18/9/1337در  »غیرنظامی

به منظور «تصویب مجلس سنا رسیده بود که به موجب ماده یک آن مقرر شده بود 
حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و 

اري متقابل بین افراد در تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحی و ایجاد عالئق و همک
مواقع غیرعادي و اضطراري، سازمانی به نام سازمان دفاع غیرنظامی کشور وابسته به 

که در هر حال تحت نظر مستقیم استاندار و یا فرماندار  گرددیم سیتأسوزارت کشور 
اصالح شد و این سازمان  26/2/1351البته بعدها این قانون در .» دینمایمانجام وظیفه 

ي وابسته شد و سرپرست آن در ریوزنخستبا کلیه دارایی و بودجه و کارکنان به 
اجرایی قانون اصالح قانون  نامهنییآقرار گرفت. در  ریوزنخستجایگاه معاونت 

ي داخلی هاونیسیکمبه تصویب  27/2/1351سازمان دفاع غیرنظامی کشور که در 
و خودیاري از نظر دفاع  د حفاظتخو«از اشکال دوگانه  3مجلسین رسید، در ماده 

و خودیاري فردي و خودحفاظت و خودیاري جمعی  خودحفاظتکه شامل » غیرنظامی
، یاد شده بود که شکل دوم از آن به نوعی افاده همکاري فراخوانده در شرایط شدیم

قانون آمادگی ملی و  23/2/1354). بعدها در 17: 1370(ابوالحمد، نمودیماضطراري را 
غیرنظامی به تصویب مجلسین رسید که به موجب ماده یک آن، سازمانی با عنوان  بسیج

شکل گرفت. از جمله  ریوزنخست نظر ریز» سازمان آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی«
ي این سازمان، ایجاد حداکثر آمادگی در مردم در مقابله با رویدادهاي ریگشکلاهداف 
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عبارت » اضطرار«این قانون، منظور از  3ف ماده اضطراري بیان شده بود که بنا به تعری
عادي مردم در اثر  یزندگ است که تمامیت ارضی کشور، امنیت ملی یا بوده از وضعی

طبیعی  رمترقبهیداخلی یا دشمنان خارجی یا حوادث و سوانح غ یاقدامات عناصر ضدمل
 ).18: 1370د(ابوالحمد، و بروز آفات به مخاطره افت
شوراي  4/4/1359قالب اسالمی، طبق الیحه قانونی مصوب پس از پیروزي ان

ي دفاع غیرنظامی کشور و آمادگی و بسیج غیرنظامی در هاسازمانانقالب، وظایف 
ها به سازمان مذکور منتقل گردید. سازمان بسیج ملی ادغام شده و تمام تعهدات آن
یج ارتش ایجاد، آموزش و بس سازمان بسیج ملی، سازمانی بوده که به منظور

سیاسی، ، هرگونه تهدید و تجاوز نظامی امقابله ب جهت پیشگیري و یونیلیمستیب
شد و بعدها طبق زیر نظر فرمانده کل قوا تشکیل  ،اقتصادي، فرهنگی و سوانح طبیعی

به تصویب شوراي انقالب رسید، عالوه  19/4/1359الیحه قانونی دیگري که در  2ماده 
هیز کلیه داوطلبان متعهد براي مبارزه و دفاع در برابر تجاوز و تج یدهسازمان«بر وظیفه 

تهیه «، وظیفه »و تهدید و دخالت دشمنان خارجی و عوامل سرسپرده داخلی آنان
الزم جهت ایجاد آمادگی در مردم به منظور پیشگیري از بروز  يهاها و برنامهطرح

ها و هماهنگ کردن از آن شیو مقابله با آثار سوء نا رمترقبهیسوانح طبیعی و حوادث غ
شد. این سازمان بعدها به موجب  دارعهدهرا » مربوطه در زمان اضطرار يهاتیفعال

قانون ادغام سازمان بسیج ملی(مستضعفین) در سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب 
مجلس شوراي اسالمی، تحت عنوان واحد بسیج مستضعفین در سپاه  28/10/1359

ب اسالمی ادغام شد و مسئولیت اداره و فرماندهی آن به سپاه پاسداران پاسداران انقال
 ).19 -18: 1370انقالب اسالمی واگذار گردید(ابوالحمد، 

مجلس  15/6/1361اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب  35طبق ماده 
در هاي الزم واحد بسیج مستضعفین ایجاد تواناییهدف از تشکیل «شوراي اسالمی، 

دفاع از کشور، نظام  اسالمی به منظور کلیه افراد معتقد به قانون اساسی و اهداف انقالب
جمهوري اسالمی و همچنین کمک به مردم هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه با 

با هماهنگی «عبارت انتهایی ماده مذکور که اشاره به .» باشدمی ربطيهماهنگی مراجع ذ
به نوعی بیانگر نوع همکاري بسیج با دولت که همکاري  تواندیم، دارد» ربطيذمراجع 
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طرح بسیج واکسیناسیون  1373از نوع فراخوانده شدن است، باشد؛ همچنان که در سال 
در ماده  نکهیافلج اطفال با مشارکت نیروهاي بسیج مستضعفین صورت گرفت. مضافاً 

اران که واحد بسیج مستضعفین ي سپاه پاسدهاتیمأموراساسنامه مذکور در بیان  10
در «این نیروها در زمان صلح، مشارکت ، تأکید شده است استیکی از اجزاء آن 

عملیات امدادي به هنگام بروز بالیا و حوادث و انجام خدمات امدادي، آموزشی، 
این  نکهیاصورت گیرد؛ ضمن » دولت به درخواست« دیبا» تولیدي و جهاد سازندگی

د؛ نهبدخود از دست ي هاتیدگی رزمی الزم را براي انجام مأمورآما نیروها نباید
 تواندیمبنابراین وظیفه واحد بسیج مستضعفین، منحصر به زمان جنگ نبوده و دولت 

، این نیروي شودیمیی هم که در زمان صلح با آن مواجه هايدشواربراي رویارویی با 
 مردمی را به همکاري فرا بخواند.

ي از همکاري داوطلبانه نیروهاي مردمی به طور فراخوانده را همچنین شکل دیگر
 رانیوزئتیه 23/1/1382طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب  4) ماده 4در بند (

از طریق  مردمی يهايجلب مشارکت و همکار«مورد اشاره قرار داد که  توانیم
ها ب و توزیع آننحو مطلو بهی مردم يها، هدایت کمکی، ایجاد آمادگیآموزش عموم
» و آموزش نیروهاي داوطلب در شبکه مدیریت بحران یده، سازماندگانیبین آسیب د

مشابه همین حکم  برشمرده است. هابحرانرا یکی از راهکارهاي اساسی براي مقابله با 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها، به عنوان وظیفه  68در بند (ز) ماده 
 ستا نیز ذکر شده است.شوراي اسالمی رو

براي  گذارقانوناین گروه از همکاران، کسانی هستند که . همکاران خودخوانده: 2.1.2
ي عمومی ایجاد ننموده است، بلکه خود با درك هاتیصالحآنان، تکلیفی در ایفاي 

ي هاتیصالحشرایط، به شکلی داوطلبانه و بدون فراخوان از سوي دولت به ایفاي 
خواهد بود که قوانین و  قبولقابل؛ البته همکاري آنان در صورتی ندینمایمام مذکور، اقد

در شرایط مذکور باز  هاتیصالحرا از ایفاي این  هاآنمقررات موجود، به صراحت، 
ي شدید هایگرفتگآبنداشته باشد؛ مانند افرادي که در شرایط اضطراري، همچون 

عمل  نشانآتشو یا  امدادرسانهمچون یک ، هاجنگلي سوزآتشمعابر در سطح شهر، 
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). همچنین، گروه ساکنان یک محل که هنگام جنگ 81/الف: 1389(زرگوش، ندینمایم
و در عمل جانشین  رندیگیمیا بروز یک رویداد مهم، اداره امور محل را خود به دست 

ن اشخاص . ایاندگفتهکه به علت بروز حادثه، محل را ترك  شوندیمي اداري هاسازمان
، ندارند ولی دهندیمهیچ عنوان و سمت رسمی و قانونی براي اموري که انجام 

این  رسدیمها براي تأمین مصالح عمومی در آن هنگام، الزم است. به نظر همکاري آن
و تا هنگامی که اداره با آن مخالفت  گنجدینمدر قالب حقوقی مشخصی  هايهمکار

ت. ولی هرگاه اداره با دخالت و همکاري اشخاصی که نکرده است، پذیرفتنی و بجا اس
در رابطه با اداره هستند، مخالفت کند، در این فرض دخالت و همکاري همکاران 

: 1370ی بوده و طبق قانون قابل تعقیب خواهد بود(ابوالحمد، رقانونیغداوطلب، دیگر 
16.( 

 
 . مبانی نظري به کارگیري همکاران داوطلب2.2

. پژوهشی ندبه کارگیري همکاران داوطلب در خدمات عمومی، متعدد آثار و نتایج
درصد مدیران بخش عمومی  50که بیش از  داردیمدر ایاالت متحده در این زمینه بیان 

و بازدهی بیشتر در  هانهیهزیی در جوصرفهباور دارند که به کارگیري داوطلبان، موجب 
ی ارزش بخشیده و باعث توازن و به خدمات عموم گرددیمي سازمانی هاتالش

. همچنین به کارگیري همکاران داوطلب، روش شودیماجتماعی و اعتماد عمومی 
ي عمومی در عرصه اقدامات دولتی و هايهمکارمناسبی براي به میدان آوردن 

. عالوه بر این گفته شده که به استغیرانتفاعی و فرآیند اتخاذ تصمیمات اداري 
و  دیافزایمي ابرنامهخدمات عمومی به کیفیت و ظرفیت خدمات  کارگیري داوطلبان در

و به  هابحران؛ داوطلبان در کنندیمو منابع بیشتري براي خدمت عمومی فراهم  تیجد
ویژه زمانی که اوج نیاز و فشار کاري براي نهادهاي عمومی وجود دارد، نیروي کار 

ي اآماده، منبع اندباتجربهزش دیده و ؛ همچنین داوطلبانی که آموکنندیمعادي را تکمیل 
داوطلبان، اغلب خدماتی را که  نکهیا؛ و نهایتاً روندیمبراي متقاضیان استخدام به شمار 

 ,Young(ندینمایمخارج از چارچوب صالحیت عادي مستخدمین دولت است، تأمین 
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2004:4-5.( 
ب قانونی آن، در ي نیروي انسانی خارج از چارچوهاتیظرفبنابراین استفاده از 

خدمات عمومی خواهد بود که یکی از وظایف دولت  ترمطلوبراستاي تأمین هرچه 
که دولت در شرایط اضطراري قرار گرفته  ابدییماست و این امر زمانی اهمیت بیشتري 

و در نتیجه نتواند با نیروي موجود خود جریان امور را به نحو صحیحی اداره نماید. با 
این بند، ابتدا خدمت عمومی را به عنوان یکی از مبانی به کارگیري  این توضیح، در

همکاران داوطلب(الف) و سپس اضطرار را به عنوان توجیهی براي این امر(ب) مورد 
 .میدهیمبررسی قرار 

ي است االمنفعهعاماز نظر لئون دوگی، خدمت عمومی، فعالیت . خدمت عمومی: 1.2.2
بستگی متقابل اجتماعی ضروري است و به طور مستمر زیر که براي تحقق و توسعه وا

. بر این اساس، خدمت عمومی به مفهوم سازمانی به شودیمارائه  کنندگانحکومتنظر 
ي از کارمندان و ابزارها، امجموعهمعنی یک سازمان و یک دستگاه اداري یعنی 

خدمت عمومی . معموالً استامکانات، تجهیزات مادي براي انجام یک وظیفه خاص 
؛ لذا این شودیممستقیماً توسط شخص حقوقی حقوق عمومی و یا سازمان اداري ارائه 

ي هاتیفعال توانندیممطرح شود که آیا نهادهاي خصوصی نیز  تواندیمسؤال 
داشته و مبادرت به ارائه خدمت عمومی نمایند؟ شوراي دولتی فرانسه چند  المنفعهعام

داشته  المنفعهعامي هاتیفعال توانندیمهادهاي خصوصی ن نکهیاسال پس از تأیید 
این مطلب را به رسمیت شناخته است که یک نهاد  1938مه  13باشند، در رأي مورخ 

به ارائه یک خدمت عمومی  تواندیمخصوصی(صندوق بیمه اجتماعی پایه یا همگانی) 
حقوق خصوصی که  ي اجتماعی). این رأي به نهادها و اشخاصهامهیببپردازد (خدمت 

یی نمایند که معموالً در هاتیفعالکه مبادرت به  دهدیمقراردادي با اداره ندارند، اجازه 
صالحیت اشخاص حقوق عمومی است. امروزه در فرانسه چنین آرایی افزایش یافته و 

ي، احرفهي هانظامی دهسازماني هاتهیکماز جمله  اندشدهي متعددي صادر هاحوزهدر 
ي دفاع علیه مخالفان فرهنگ، مراکز استانی مبارزه علیه سرطان، مراکز فنی هاگروه

و  وسازساختي ورزشی یا مؤسسات خصوصی مربوط به هاونیفدراسصنعتی، 
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). شوراي دولتی همچنین، نظام حقوقی این 144: 1393مدیریت مسکن و .... (عباسی، 
یمات انفرادي این نهادها در نهادها را مشخص کرده است. از نظر شوراي مذکور، تصم

از اعمال و  ندینمایمموارد استثنایی و هنگامی که از امتیازات قدرت عمومی استفاده 
ي مربوط به مسئولیت قهري هادادخواستتصمیمات اداري است. لذا براي رسیدگی به 

یا خارج از قرارداد علیه چنین نهادهایی، در صورتی که خسارت مورد ادعا در پی 
ي یکی از امتیازات قدرت عمومی به بار آمده باشد، دادرس اداري صالحیت اجرا

 ).145: 1393خواهد داشت(عباسی، 
خدمت عمومی در معناي ماهوي یا کاربردي آن، به معنی عمل داراي ویژگی و 

است و عملی به منظور کسب سود  المنفعهعامهدف نفع عمومی یا یک فعالیت 
ي مربوط به هاتیفعالخدمت عمومی، اگرچه همه  . با این تعبیر ازستینشخصی 

وظایف و تکالیف سنتی دولت از قبیل دادگستري، امور نظامی و دفاعی، سالمت 
 بساچهعمومی و غیره، از جمله خدمات عمومی هستند. لکن با توجه به تحوالت اخیر، 

و  شوپرورآموزشي اجتماعی(مانند هاتیفعالباید پذیرفت که بسیاري از امور و 
بهداشت عمومی) که در گذشته جنبه خصوصی داشتند و امروزه از دست افراد خارج 

، ممکن است در آینده، جنبه عمومی خود را از اندکردهگردیده و جنبه عمومی پیدا 
ها رها سازد دست بدهند و جزء امور خصوصی قرار گیرند و دولت خود را از اداره آن

 ).266-265: 1391(طباطبایی مؤتمنی، 
دولت در ارائه خدمت عمومی مسئولیت دارد و به همین علت، شوراي دولتی 
فرانسه پذیرفته است که ابتکار یک فرد در انجام یک عمل جهت انجام دادن خدمت به 
مردم را هم باید در زمره خدمت عمومی در نظر گرفت و بر اساس اصل مسئولیت 

رامت به کسانی که به صورت دولت مبنی بر تأمین خدمات عمومی، حق دریافت غ
را باید مورد شناسایی قرار داد  کنندیمداوطلبانه در انجام یک خدمت عمومی شرکت 

و » لفبر«، »گیالرد«، »باتز«، »سن«). شوراي دولتی در دعاوي 83: 1387(رحیمی، 
با تکیه بر همین نظریه و بدون نیاز و امکان اثبات خطا، دولت را ملزم به » کوهن«

 )355 -354/ب: 1389دیده نموده است (زرگوش، غرامت به زیان پرداخت
 ها، لویی روالند، اصولی را به عنوانبرخی حقوقدانان فرانسوي و از جمله آن
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، 1389 ،زادهیاند(موسدادهمورد شناسایی قرار اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی 
و استوار  (امامیشمار آورد بهپایه و اساس حقوق اداري  توانیمکه این اصول را  )55

ی در برابر خدمات عمومی، تداوم یا استمرار طرفیب. برابري و )40: 1387،سنگري
 نیترمهمخدمات عمومی، انطباق یا سازگاري خدمات عمومی و تقدم خدمات عمومی، 

به نوعی  توانیمکه برخی از این اصول را هم  نداصول حاکم بر خدمات عمومی هست
جیه به کارگیري افراد خارج از اداره به عنوان همکاران داوطلب دانست. در راستاي تو

خدمات  به طور مثال، اصل تداوم یا استمرار خدمات عمومی، بیانگر این مهم است که
 بردارلیعمومی به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهاي عمومی تعط

تداوم خدمات  مکلف هستند کهاین اصل مقامات عمومی و اداري به موجب  نبوده و
مربوط به عموم  هاتیزیرا این امور و فعال ؛دنماینبه نحو مناسبی تضمین را اداري 

هرگونه قطع و وقفه در خدمات عمومی در و  مردم است هجامعه و نیازهاي روزمر
و  شود(هداوندها میزندگی مردم موجب ایجاد اضطراب و برهم خوردن آرامش آن

در  . همچنین به موجب اصل تقدم خدمات عمومی،)202 -201: 1388، مشهدي
از امتیازات ناشی از  باید دولت ،راستاي اجراي خدمات عمومی و همگانی توسط دولت

 هد. این امتیازات الزمباشمند قدرت عمومی و یا امتیازات ناشی از حقوق عمومی بهره
مال و وظایف دستگاه اجرا و انجام وظایف و تکالیف دولت است؛ زیرا هدف از اع

به موجب این اصل  خدمات عمومی است. هاداري، حفظ منافع و مصالح عمومی و ارائ
، شودیچون خدمات عمومی متعلّق به عموم جامعه است و منافع آن عاید تمام افراد م«

گذار براي حفظ منافع عمومی در برابر منافع خصوصی، براي دولت حقّ تقدمی قانون
ها را که هیچ شخصی جز او حق استفاده از آناست آن امتیازاتی داده قائل شده و به 

در حقیقت هدف از وضع این امتیازات و ). «270، 1391طباطبایی مؤتمنی، »(ندارد.
سایر قواعد خاص حقوق اداري آن است که دولت قدرت الزم را براي پیشبرد 

نافع همگانی مربوط عمومی داشته باشد و بتواند وظایف خود را که به م يهاهدف
عمومی نیز بتوانند به طور منّظم به انجام  يهامطلوبی انجام دهد و سازمان هاست به گون

 ).239 :1391(طباطبایی مؤتمنی،  »وظایف خود ادامه دهند
متضمن  تواندیمبا توجه به آنچه گفته شد، اصل استمرار و تداوم خدمات عمومی 
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خدمت عمومی را به نحو جامع و  توانندینماداري ي هادستگاهاین مهم باشد که وقتی 
مناسبی ارائه نمایند، خاصه در زمانی که کشور در شرایط اضطراري و استثنایی به سر 

از نیروي انسانی خارج  تواندیمو یا نیروي انسانی کافی در اختیار ندارد، دولت  بردیم
چراکه طبق اصل تقدم خدمت  ي اداري به این منظور استفاده نماید؛هادستگاهاز بدنه 

عمومی، حفظ منافع و مصالح عمومی از اهمیت و تقدم زیادي برخوردار است و دولت 
باید بتواند وظایف خود را که به منافع عمومی مربوط است، به گونه مطلوبی انجام دهد 

متضمن به کارگیري نیروي انسانی خارج از بدنه دولت و در قالب  تواندیمکه این امر 
که دولت باید برخی  رسدیممکاران داوطلب نیز باشد. در چنین مواردي به نظر ه

امتیازات حقوق عمومی را براي اعمال و خدماتی که از ناحیه چنین مستخدمینی 
 ، قائل گردد.دینمایمدریافت 

در ماده یک قانون اصالح قانون سازمان دفاع غیرنظامی . شرایط اضطراري: 2.2.2
به عنوان سازمانی  سازمان دفاع غیرنظامی کشور یدهشکل، مبناي 1351کشور مصوب 

حفاظت جان و مال «به کارگیري همکاري همکاران داوطلب با دولت بوده،  درصددکه 
و  یعیطب هاي ملی در برابر حوادثمردم و مؤسسات و تأسیسات و منابع مختلف ثروت

ح و اثرات ناشی از آن در و حمالت هوایی و استعمال هرگونه سال هسوانح غیرمترقب
افراد و تحکیم عالقه به  زمان صلح و جنگ و همچنین تقویت و حفاظت روحی

ذکر شده است که تا اندازه زیادي مشابه مفاد ماده یک قانون » هاهمکاري متقابل بین آن
. در این ماده نیز است 1337راجع به تشکیل سازمان دفاع غیرنظامی کشور مصوب 

حفظ جان «به سازمان مبتنی بر این هدف بوده است که سازمان مذکور ي این ریگشکل
و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و تقلیل 

و ایجاد عالئق و همکاري متقابل بین افراد در مواقع  یاثرات آن و همچنین تقویت روح
اجرایی قانون اصالح قانون سازمان دفاع  نامهنییآ 5بپردازد. ماده » غیرعادي و اضطراري

زمان «در تعریف  1351مصوب  کشور مربوط به وظایف و تشکیالت یرنظامیغ
زمان اضطرار از نظر دفاع غیرنظامی عبارت از زمانی است «بیان داشته است که » اضطرار

 ایها که بر اثر وقوع هر نوع حمالت هوایی یا زمینی یا دریایی و آثار ناشی از آن
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حیات و منافع اجتماعی و ملی به مخاطره افتد و  رمترقبهیحوادث طبیعی و سوانح غ
 ).17: 1370(ابوالحمد، » ملی مورد تهدید قرار گیرد يهاتوده مردم و ثروت

نیز، مبنا و هدف  1354در ماده یک قانون آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی مصوب 
، ایجاد حداکثر »ملی و بسیج غیرنظامیسازمان آمادگی «از تشکیل سازمانی با عنوان 

این قانون  2آمادگی در مردم در مقابله با رویدادهاي اضطراري بیان شده و طبق ماده 
در زمان اضطرار براي حفظ ادامه حیات مردم و منافع ملی در زمان مقرر شده بود که 

مین همچنین پشتیبانی از نیروهاي مسلح در زمان جنگ به منظور تأو صلح و جنگ 
حداکثر توانایی و بسیج غیرنظامی دولت مکلف است به میزان مورد احتیاج از تمام 

. بنا به ها استفاده کندحفظ حقوق صاحبان آن نیروي انسانی و امکانات و منابع کشور با
است که تمامیت  بوده عبارت از وضعی» اضطرار«تعریف ماده سه این قانون، منظور از 

داخلی یا  یزندگی عادي مردم در اثر اقدامات عناصر ضد مل ایارضی کشور، امنیت ملی 
. در طبیعی و بروز آفات به مخاطره افتد رمترقبهیدشمنان خارجی یا حوادث و سوانح غ

شوراي انقالب  19/4/1359ماده یک الیحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب 
زم در مردم براي مقابله با ال يهایایجاد آمادگ«هم یکی از اهداف تشکیل این سازمان 

: 1370است (ابوالحمد،  شدهانیب» رمترقبهیآثار ناشی از وقوع سوانح طبیعی و حوادث غ
18.( 

ریزي و برنامه«قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور،  8ماده  6همچنین بند 
غیردولتی و ي نهادها مردمی، يهاو آموزش کلیه تشکل یدههماهنگی جهت سازمان

را در فهرست » بحران و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت یجیبس یروهاين
قانون مذکور، اگرچه به جاي  1وظایف این سازمان ذکر کرده است. در بند (الف) ماده 

شرایطی است «استفاده شده و در تعریف آن گفته شده که: » بحران«اصطالح اضطرار از 
جز موارد موضوعه در به(ردهاي طبیعی و انسانیکه در اثر حوادث، رخدادها و عملک

آید و می وجود کنترل به طور ناگهانی یا غیرقابلهاي امنیتی و اجتماعی) بهحوزه
گردد و برطرف می موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی

مشاهده  کههمچنان ، اما »العاده داردکردن آن نیاز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق
در ذیل آن به ضرورت اقدامات اضطراري به عنوان مبناي اقدامات این سازمان  شودیم



 265                  رانیا یهمکاران داوطلب اداره در نظام حقوق یحقوق تیوضع

 

 اشاره شده است.
بروز شرایط اضطراري، مبنا و  دیآیبرماز مقررات فوق  همچنان کهبدین ترتیب، 

ي براي استفاده دولت از نیروي انسانی خارج از بدنه دولت به شمار اکنندههیتوجدلیل 
؛ چراکه فرض بر این است که اساساً دولت در شرایط طبیعی و عادي، خود از دیآیم

و این شرایط اضطراري و  دیآیبرمي قانونی خود هاتیمسئولعهده انجام تکالیف و 
ي جدي در هابحرانغیرمترقبه است که ممکن است دولت را در معرض مشکالت و 

تمر خدمت عمومی را دچار وقفه و مسیر ارائه خدمات عمومی قرار داده و جریان مس
 اختالل سازد.

که  شودیماگرچه در بیان مفهوم اضطرار گفته شده که اضطرار به موردي گفته 
به او  ناچاربهشخص، براي مصون ماندن از ضرري که زیان دیده مسئول آن نبوده است، 

ه مال یا ؛ به بیان دیگر، اضطرار وضع کسی است که جز با صدمه زدن بزندیمخسارت 
بپرهیزد و در این اضطرار ناچار  کندیماز خطري که او را تهدید  تواندینمحق دیگري، 

اما باید اشاره نمود که طبق مقررات فوق، اضطرار ممکن ؛ )320: 1378است (کاتوزیان، 
است در مواردي نیز واقع شود که دولت براي مصون ماندن جامعه از ضرر و در جایی 

ملی  يهاو توده مردم و ثروت افتدیاجتماعی و ملی به مخاطره م حیات و منافعکه 
که به اشخاص خصوصی خسارت وارد  شودیم، ناگزیر از آن ردیگیمورد تهدید قرار م

، نجات دهد کندیمها را تهدید نماید و بدین ترتیب جامعه و کشور را از خطري که آن
اصی که حادث شده، نیروهاي که در چنین حالتی ممکن است با توجه به وضعیت خ

مردمی و داوطلب نیز به کمک دولت بشتابند. در چنین مواردي چون عمل صورت 
ی نیست، فرض تحقق تقصیر منتفی ضداجتماعگرفته توسط این اشخاص، یک عمل 

). همچنین بیان شده است که چون اقدام از روي 141: 1390،زادهقاسماست(
امه است، مشمول قاعده احسان نیز خواهد بود خیرخواهی و به منظور حفظ مصالح ع

 ).274 -275: 1376(محقق داماد، 
که در چنین موردي باید براي رفع مسئولیت مدنی و قائل  رسدیماما به نظر  

نشدن تقصیر براي اشخاصی که در مقام همکاري با دولت در شرایط اضطراري اقداماتی 
نین نیروهایی دعوت به همکاري نموده و ، بین حالتی که دولت از چدهندیمرا انجام 
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ي نموده است و حالتی که سازآمادهشرایط  گونهنیاها را براي کمک به خود در آن
اشخاص بدون هیچ زمینه و دعوت قبلی از سوي دولت و بدون هیچ تخصص و 

ممکن  بساچهو  ندینمایمآمادگی کافی مبادرت به اقداماتی براي رفع شرایط اضطراري 
به دلیل تعّدي و تفریط منجر به تشدید شرایط اضطراري به وجود آمده و آثار است 

نیز  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  152ناشی از آن بشوند، تفاوت قائل شد. ماده 
در همین راستا در تبیین مسئولیت یا عدم مسئولیت جزایی افرادي که در چنین شرایطی 

که  داردیمگري را مورد اشاره قرار داده و مقرر ، تفکیک دیشتابندیمبه کمک دیگران 
ي، سیل، سوزآتشاز قبیل  الوقوعبیقرهر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا «

طوفان، زلزله یا بیماري به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگري مرتکب رفتاري شود 
طر را خ نکهیاقابل مجازات نیست مشروط بر  شودیمکه طبق قانون جرم محسوب 

عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و براي دفع آن ضرورت 
بر طبق این ماده، خطر واکنش اشخاص در شرایط اضطراري را ضروري و » داشته باشد.

که فعلیت داشته و وقوع آن نزدیک باشد. همچنین این خطر در صورتی  کندیممشروع 
 مضطر ایجاد نشده باشد. لهیوسبهکه  دکنیمرا مشروع  بارانیزواکنش 
 

 ابعاد حقوقی اعمال همکاران داوطلب .3
، تصمیمات ندیآیمي عمومی هادستگاهدر مواردي که همکاران داوطلب به یاري 

، ممکن است آثار حقوقی را در پی داشته ردیگیمها صورت و اقداماتی که از سوي آن
ها که مسئولیت ناشی از اعمال آن دیآیمباشند که در چنین مواردي این سؤال پیش 

تابع چه قواعدي خواهد بود؟ همچنین این سؤال مطرح است که آیا اقدامات این افراد، 
 تواندیم، رندیگیمي مالی قرار هانهیهزها در معرض برخی خصوصاً در مواردي که آن

را باید تابع  هااقدامات آن نکهیامتضمن حمایت مالی از سوي دولت قرار گیرد و یا 
قاعده احسان و از روي تبرع و بدون هرگونه جبرانی دانست؟ این موضوع زمانی 

ي اداري به هاسازمانکه در شرایطی اضطراري، کارکنان  کندیماهمیت بیشتري پیدا 
و افرادي به طور داوطلبانه، اداره امور  ندینمایمي را ترك امنطقهي، احادثهعلت بروز 

. با این شوندیمي اداري هاسازمانو در عمل جانشین  رندیگیمدست  آن منطقه را به
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که آیا در مواردي که همکاران  میپردازیمابتدا به این موضوع  توضیح، در ادامه،
ها تعلق گیرد و به آن تواندیم، مزد یا جبران خاصی دهندیمداوطلب اقداماتی را انجام 

مال مستخدمین مزبور خساراتی را به که اگر اع شودیمسپس این موضوع بررسی 
دیگران وارد نماید، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مزبور تابع چه قواعد و مقرراتی 

 خواهد بود؟
 
 . وضعیت مزد همکاران داوطلب1.3

ي عمومی و دولتی، اساسًا هادستگاهکه گفته شد همکاري داوطلبانه با  طورهمان
و جنبه تبرعی دارد. اساسِ اقدامات  شودینمد مشمول پرداخت حداقل حقوق و دستمز

داوطلبانه افراد در امور عمومی، رضایت فرد است و مبناي آن تأمین حس مشارکت 
قانون  1986شهروندان در امور عمومی است. در ایاالت متحده طبق اصالحیه سال 

سوب معیارهاي کار منصفانه، داوطلبان ارائه خدمات در نهادهاي عمومی، مستخدم مح
 ,Gilliland(شوندینم کاراضافهنشده و مشمول پرداخت حداقل حقوق مقرر و 

در نظام حقوقی ایران در مواردي به  رسدیماین در حالی است که به نظر ؛ )2014:4
موجب قوانین و مقررات، وضعیت مزد همکاران داوطلب مشخص شده است؛ از آن 

رابطه با همکاري نیروهاي بسیج اساسنامه سپاه پاسداران در  41جمله در ماده 
اعضاي عادي و فعال از پرسنل کادر ثابت نبوده و «مستضعفین مقرر شده است که 

قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر  22در ماده .» حقوق ثابت دریافت نخواهند کرد
خدمت در جمعیت افتخاري است، «جمهوري اسالمی ایران نیز اگرچه مقرر شده است: 

هایی که بنا به دالیل اداري و تشکیالتی و یا به موجب قوانین و پست مگر در مورد
با این حال در تبصره الحاقی به ماده .» بگیر الزم داشته باشدو حقوق مقررات کادر ثابت

پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان به امدادگران و «مذکور مقرر شده است: 
خدمت داوطلبانه با جمعیت همکاري  داوطلبانی که با اختیار خود و با تکمیل فرم

حل  يهائتیو دعاوي آنان در ه ستیمین اجتماعی نأ، مشمول قوانین کار و تندینمایم
به این ترتیب » ....اختالف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداري قابل طرح نیست
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 رسدیم قائل به داوطلبانه بودن همکاري داوطلبان بوده، لکن به نظر گذارقانوناگرچه 
اقدامات این همکاران فراخوانده یا خودخوانده را اصوالً تبرعی ندانسته و اساس 
استحقاق دریافت مزد براي این اقدامات را مورد شناسایی قرار داده است؛ اگرچه چنین 
پرداختی را ثابت قلمداد ننموده و یا پرداخت وجوهی به این افراد را موجب برقراري 

 سته است.رابطه مزدبگیري ندان
افرادي به دریافت  نینچنیاکه در رابطه با استحقاق  رسدیمبر این اساس به نظر 

بتوان موضوع را به نوعی در چارچوب نهاد  اقداماتشانمزد از سوي دولت در قبال 
اجاره اشخاص که در حقوق خصوصی مورد شناسایی قرار گرفته است، بررسی نمود. 

 اندنمودهتی معین در برابر عوض معلوم تعریف اجاره را عقد تملیک عمل یا منفع
). اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اعمال یا اجاره 532: 1380(بحرانی، 

نیروي  کنندهمیتسلعوض را مستأجر و  کنندهپرداخت. در این نوع اجاره، نامندیمذمّه 
). در قانون 3837: 1379المی، کار را اجیر یا مستأجَر (به فتح جیم) گویند(الفقه االس

است. در مواد  افتهیاختصاص» اجاره اشخاص«به موضوع  517تا  512مدنی نیز مواد 
مذکور، اجاره اشخاص در دو قسم تعریف شده است: اجاره خدمه و کارگران از هر 

التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا ونقل اشخاص یا مالمتصدیان حملقبیل و اجاره 
تواند اجیر شود مگر براي مدت معینی یا براي خادم یا کارگر نمی«، 514ماده ق . طبهوا

که طبق مواد قانونی مذکور، عقد اجاره تابع توافق  رسدیمبه نظر .» انجام امر معینی
توافق قبلی شکل نگرفته  گونهچیهدر مواردي که  توانینمقبلی مستأجر و اجیر است و 

که در  رسدیماجاره به کار گرفت. با این حال به نظر است، اشخاص را در قالب عقد 
مواردي که بدون توافق قبلی، شخصی بنا به درخواست دیگري، عملی را براي او انجام 

قانون مدنی و در قالب استیفاء از عمل غیر، شخص  336، در چارچوب ماده دهدیم
ار از اعمالی باشد ؛ البته در صورتی که آن عمل و کشودیمعملش  المثلاجرتمستحق 

که عرف براي انجام آن، مزد و پاداش قائل باشد و عامل هم به قصد تبرع آن را انجام 
نداده باشد. این بدان معناست که اگر شخص به قصد تبرع و احسان انجام داده باشد، 

منظورش دادن مزد باشد  کنندهدرخواستکه  هرچند شودینممستحق مزد و پاداشی 
). در رابطه با همکاران داوطلب نیز در مواردي که این 125: 1375 (موسوي خمینی،
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، چنانچه اداره شتابندیمافراد بنا به درخواست دولت یا به طور داوطلبانه به یاري دولت 
ها منتفع شده باشد، باید پذیرفت که در نتیجه همکاران داوطلب به عنوان آمر از عمل آن

قانون مدنی مقیّد به امر  336باره اگرچه حکم ماده . در این ندهست المثلاجرتمستحق 
که درخواست عمومی  رسدیمشده است، اما به نظر  -یعنی امر استیفاء کننده -دیگري 

در اطفاء حریق یک  نکهیاباشد؛ مانند  336مصداق ماده  تواندیماداره یا فراخوان نیز 
ومی، براي کمک به مهار ی، شهرداري و سایر نهادهاي عمنشانآتشساختمان، سازمان 

آتش یا تخلیه محل، از افراد داوطلب، درخواست کمک نمایند. استداللی که در این 
قانون  4و  3، 2مطرح نمود این است که در مواردي هم مانند مواد  توانیمخصوص 

استفاده نموده و حال آنکه منظور وي امر و » درخواست«از عبارت  گذارقانونکار، 
 ).124: 1389ست(عراقی، نظارت بوده ا

مطرح شود که با توجه به قاعده عدم  تواندیمالبته در اینجا این اشکال قابل تأمل 
صالحیت اقدامی اداري را براي مرجع اداري در نظر  گذارقانونصالحیت، از آنجا که 

اقدام به درخواست همکاري از اشخاص خارج از اداره نماید و  تواندیمگرفته، آیا وي 
دانست؟ در این باره  المثلاجرتشخص را مستحق دریافت  توانیمچنین حالتی آیا در 

ي همکاران داوطلب اداره برگشت و استدالل نمود که اصل ارائه ریکارگبهباید به مبانی 
اقتضاي آن را داشته باشد که مرجع اداري در مواقع بحرانی و  تواندیمخدمات عمومی 

از نیروي  تواندیمبراي حل و رفع آن نداشته باشد،  اضطراري، چنانچه نیروي کافی
» الضرورات تبیح المحظورات«خارج از اداره کمک بخواهد و در این رابطه قاعده فقهی 

. البته شودیممبنایی براي رفع محظور قانونی مبنی بر قاعده عدم صالحیت قلمداد 
خواهد بود و  گذارونقاندر چنین مواردي منوط به حکم و اجازه  المثلاجرتتعیین 
 باید چنین جبرانی را منظور نماید. گذارقانون

دیگر این است که اگر شخص داوطلب بدون درخواست  تأملقابلاما اشکال 
 گذارقانونهمکاري از ناحیه مرجع اداري و در زمان غیبت وي و بدون اجازه قبلی 

می هیچ امر و درخواستی خدمت عمو کنندهارائهعمل نماید، یعنی از ناحیه مرجع اصل 
باشد؟ در این باره با  المثلاجرتمستحق دریافت  تواندیموجود نداشته باشد، آیا 

که اگر قصد تبرع وجود نداشته باشد،  رسدیماستفاده از قواعد حقوق خصوصی به نظر 



 1396پاییز ، سوم شماره، نهم دوره مطالعات حقوقی/ مجله                         270

 

چنین اقدامی را مانند ایفاي دین از ناحیه غیرمدیون بدون اجازه از مدیون  توانیم
 گذارقانوني نه از ناحیه مقام اداري و نه از ناحیه ااجازهکه چون در این حالت  دانست

 المثلاجرتوجود دارد، شخص داوطلب حق رجوع به مرجع اداري براي مطالبه 
 خواهد بود. ریپذامکان گذارقانوننخواهد داشت و برقراري هرگونه اجرتی تنها با اذن 

 
 ل همکاران داوطلب. مسئولیت مدنی ناشی از اعما2.3

، مسئول شناخته دهندیمامروزه دولت در برابر اقداماتی که کارکنان وي انجام 
مسئولیت  هینظرقبول «خود را مصون بداند. در این باره گفته شده،  تواندینمو  شودیم

و  هاتیفعالمدنی دولت و شناختن دولت به عنوان شخصیتی که امکان دارد بر اثر 
ي کارگزارانش خسارت و ضرر و زیان هاتیفعالي آن یا اقدامات و هاتالشاقدامات و 

مبانی اعتقاد به اصل  توسعهمبیّن حصول پیشرفت و «را باید  »به فرد یا افراد وارد آید
) و آن را یکی از اصول 55: 1366دانست(زرین قلم، » تساوي عموم در برابر قانون

: 2004سایی قرار گرفته است(انس، ي مدرن مورد شناهادولتواالیی شمرد که در 
که کلیه  ردیگیم). اصل مسئولیت دولت، از این رویکرد نسبت به دولت نشأت 263

و لذا دولت در خدمت آنان  اندگرفتهقواي عمومی، سند اختیارات خود را از شهروندان 
ها وارد آورد، همچون افراد خصوصی، منصفانه باید باشد و چنانچه خسارتی به آن

 ران نماید.جب
به شناسایی مسئولیت  1339قانون مسئولیت مدنی مصوب 11با این توصیف، ماده 

که  دیآیبرممدنی کارکنان بخش عمومی پرداخته است. از عبارات این ماده چنین 
صرفاً مسئولیت اقدامات کارمندان بخش عمومی که به مناسبت انجام وظیفه  گذارقانون
آن هم در صورتی که ناشی از نقص وسایل اداري باشد. لذا ها باشد را پذیرفته است، آن

چندان  گذارقانونکه در خصوص مسئولیت مدنی همکاران داوطلب،  رسدیمبه نظر 
ی را لیمیبتمایلی به توسعه دامنه مسئولیت مدنی دولت نسبت به این نیروها ندارد. این 

رت وارده ناشی از انفجار جبران خسا نامهنییآ 3به روشنی در تبصره ماده  توانیم
در صورتی که سانحه : «داردیممرمیات و مهمات نیروهاي مسلح مشاهده نمود که مقرر 
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ي در این مورد افهیوظمرمیات یا مهمات به وسیله سانحه دیده که  وانتقالنقلبه علت 
 »نداشته، روي داده باشد، خسارت وي جبران نخواهد شد.

مذکور، مخصوصاً قسمت انتهایی تبصره که مقرر  3با بررسی دقیق تبصره ماده 
که چنانچه این  شودیمچنین استنباط » خسارت وي جبران نخواهد شد«داشته است: 

ي به دیگران، خواه عمداً یا سهوًا اصدمهاشخاص در حین کمک داوطلبانه، آسیب یا 
سارت نمایند و وارد نمایند، به طریق اولی باید مسئولیت مدنی آن را بپذیرند و جبران خ

قانون مسئولیت مدنی، قلمداد نموده و  11اعمال خویش را مستند به ماده  توانندینم
 تقاضاي پرداخت خسارت به خود و دیگران را از دولت مطالبه نمایند.

قصد و نیت این نیروها، در  نکهیابا توجه به  کندیمالبته عدالت و انصاف حکم 
ی عمومی نیست که منافع و رسانخدمتي جز چنین مواقع اضطراري و حساس، چیز

، اگر در حین وظایف عمومی، به دیگري زیانی وارد شودیمسودش عاید عموم ملت 
ي مربوطه را متقبل شود؛ خصوصاً زمانی که هانهیهزنماید، دولت مسئولیت پرداخت 

کامالً  ، این همکاري راواحوالاوضاع نکهیاهمکاري، از سوي خودِ اداره خواسته شده یا 
 ).17-16: 1370ضروري سازد(ابوالحمد، 

قانون تشکیل شرکت پست جمهوري اسالمی ایران هم که اصل  17ماده  2تبصره 
مسئولیت مدنی همکاران دولت را مورد شناسایی قرار داده، در اینجا قابل اشاره است. 

رار داده مسئولیت شخصی همکار دولت را مورد شناسایی ق گذارقانوندر تبصره مزبور، 
ی ننموده که به عنوان خطاي دولت مطرح گردد. با این نیبشیپو ظاهراً هیچ فرضی را 

، با شرایطی که در این قانون مقرر 1371حال، در قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب
این  3. ماده اندگرفتهگردیده است، افراد بسیجی در حکم ضابطین قوه قضاییه قرار 

ت، هرگونه وقوع خساراتی به خود این اشخاص را مشمول قانون اگرچه به صراح
اجرایی آن به روشنی از  نامهنییآحمایت دولت قرار داده، لکن نه در این قانون و نه در 

، سخنی به میان نیامده است. ندینمایمیی که این افراد به اشخاص وارد هاانیزوضعیت 
ابطین دادگستري در ماده یک این با این حال گفته شده که همانندسازي بسیجیان با ض

و تکرار همین موضوع در خصوص توهین یا ایراد ضرب و  قانون از حیث انجام وظیفه
گرایانه قانون مذکور، در کنار روح و منطق حمایت 2ها در ماده شتم یا جرح به آن
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ی پیرامون پذیرش مسئولیت مدنی دولت نسبت زنگمانهقانون یاد شده، هیچ جایی براي 
 ).109-108/الف: 1389آنان (بسیجیان) باقی نگذاشته است(زرگوش،  بارانیزه اعمال ب

ماده  1طبق تبصره  نکهیااز مورد فوق، آیا در دیگر موارد، از جمله  نظرصرفاما 
در صورت عدم حضور ضابطان «...، جرائمقانون آیین دادرسی کیفري، در برخی  45

اقدامات الزم را براي جلوگیري از فرار مرتکب  توانندیدادگستري، تمام شهروندان م
، مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات همکاران »دجرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورن

که ناگزیر از آن هستیم که  رسدیمداوطلب تابع هیچ قواعدي نخواهد بود؟ به نظر 
همکاران ایران قائل به مسئولیت مدنی دولت در برابر اقدامات  گذارقانونبپذیریم 

ي عادي نشده و در هر هازمانداوطلب، چه در مواقع اضطراري و ضرورت و چه در 
شرایطی مسئولیت مدنی بر عهده خود شخص داوطلب خواهد بود. این در حالی است 
که در فقه، احسان و نیکوکاري از مسقطات ضمان است به طوري که این موضوع صبغه 

ما علی المحسنین من  ...: «دیفرمایم 91ه آیه قرآنی هم دارد، آنجا که در سوره توب
به واسطه فقدان تقصیر  توانیمو از طرفی عدم مسئولیت شخص نیکوکار را » سبیل

توجیه نمود و قائل به این شد که اگر شخص نیکوکار در حین ارتکاب عمل، حدود و 
بق این ، مطاشودالوصف مرتکب عمل زیانباري مقررات شرعی را رعایت کرده باشد مع

، ضمان از عهده همکار »الجواز الشّرعی ینافی الضّمان: «داردیمقاعده شرعی که مقرر 
 داوطلب ساقط خواهد شد.

 بارانیزدر نظام حقوقی آلمان، هم در برخی دعاوي، دولت نسبت به عمل 
اشخاص حقوق خصوصی(همکاران دولت) مسئول شناخته شده است(زرگوش، 

در نظام حقوقی انگلستان نیز نیروهاي غیرمستخدم  ). همچنین95-94/الف: 1389
دعاوي  1987فراخوانده شده به خدمت نیروهاي مسلح مطابق با داللت ضمنی قانون 

و هرگاه در نتیجه  شوندیمنیروهاي مسلح پادشاه، بخشی از نیروهاي نظامی محسوب 
ان، بر عهده نیروهاي نظامی، به فردي آسیب برسد، پرداخت این زی بارانیزاقدامات 

 هاسازمان). در نظام حقوقی آمریکا نیز 100/الف: 1389دولت خواهد بود(زرگوش، 
 ,Brudneyموظفند نیروهاي داوطلب را تحت پوشش بیمه مسؤولیت مدنی قرار دهند (

ي غیرانتفاعی که به صورت داوطلبانه با دولت و هاسازمان). همچنین 1999:240
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به صورت محدودي از مصونیت در برابر  ،کنندیممؤسسات عمومی همکاري 
مسؤولیت برخوردارند؛ بدین صورت که تا زمانی که با حسن نیت و در دامنه وظایف 

، مسؤولیتی ندارند. البته این مصونیت شامل خسارت مالی و جانی کنندیمخود عمل 
). به Williams, 2010:2( شودینمناشی از اقدام غیرقانونی عمدي و یا مبتنی بر افراط 

قانون حمایت از داوطلبان را  2005عنوان نمونه، مجلس نمایندگان آمریکا در سال 
-ي بیشتري را در مورد مسؤولیت مدنی افرادي که در پسهاتیمصونتصویب نمود که 

 هانهیهزها را در برابر ، قائل شده و آنشوندیمآیندهاي توفان کاترینا داوطلب همکاري 
، مصون ساخته است شودیمثی که از کوتاهی یا تفریط ناشی و خسارات ناشی از حواد

)Horwitz, 2009: 588.( 
این وضعیت را باید مشابه حالتی  رسدیمبه عنوان یک راهکار حقوقی به نظر 

شخصی بر روي «دانست که در حقوق فرانسه نیز سابقه دارد: وضعیتی که در آن 
در  نکهیا) توضیح 39: 1391نیان، یزدا»(فعالیت دیگري داراي کنترل و نظارت است.

ي حقوقی گاهی به بعضی افراد نوعی صالحیت اعطا شده تا نسبت به هانظامبرخی 
ي شخصی دیگر نظارت نمایند؛ چنین شخصی که توانایی و صالحیت کنترل هاتیفعال
شناخته شده است. در طرف مقابل » متبوع«ي دیگري را داراست، با عنوان هاتیفعال

» تابع«، دینمایمز این اوامر و نواهی در خصوص فعالیت خاصی تبعیت فردي که ا
که در چنین صورتی هم  رسدیم) به نظر 43-42: 1391(یزدانیان، شودیمنامیده 

همکار داوطلب را در مواردي که به درخواست اداره، در یک امر عمومی  توانیم
به مسئولیت اداره در برابر ، در قالب شخص تابع تلقی نمود و قائل دینمایمهمکاري 

 اقدامات چنین شخصی در صورت وجود شرایط قانونی شد.
 

 يریگجهینت. 4
در قانون  ه، کآننیروي انسانی خارج از چارچوب قانونی  تیظرفاستفاده از 

مدیریت خدمات کشوري و سایر قوانین و مقررات استخدامی مقرر شده و به عبارتی، 
همکاران «رابطه استخدامی ندارند و با عنوان  گونهچیهلت به کارگیري افرادي که با دو
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در کنار دولت قرار گرفته و دولت را در ارائه خدمت عمومی و حفظ » داوطلب اداره
که دولت در شرایطی  ابدییم، زمانی اهمیت بیشتري رسانندیمنظم عمومی یاري 

امور را به نحو صحیحی اضطراري قرار گرفته و لذا با نیروي موجود خود نتواند جریان 
تکلیفی در ایفاي  گذارقانوناداره نماید. در خصوص این گروه از همکاران، 

ها، خود با درك شرایط، به شکلی ي عمومی ایجاد ننموده است، بلکه آنهاتیصالح
 ندینمایمي مذکور، اقدام هاتیصالحداوطلبانه و یا با فراخوان از سوي دولت به ایفاي 

خواهد بود که قوانین و مقررات موجود، به  قبولقابلاري آنان در صورتی که البته همک
 در شرایط مذکور بازنداشته باشد. هاتیصالحرا از ایفاي این  هاآنصراحت، 

در نظام حقوقی ایران، در قانون مدیریت خدمات کشوري که تمامی شقوق و 
خصوص همکاران داوطلب ي در امقرره، نمودهانواع مختلف مستخدمین دولت را تبیین 

که در برخی قوانین و مقررات پراکنده همکاري  رسدیموضع نشده است، اما به نظر 
؛ مانند به کارگیري نیروهاي بسیج و اندگرفتهچنین مستخدمینی مورد شناسایی قرار 

داوطلب توسط سپاه پاسداران، نیروهاي داوطلب در سازمان هالل احمر و استمداد 
و حقوقی حقوق عمومی از توده مردم در هنگام وقوع حوادث نهادهاي دولتی 

 یا جاري شدن سیل. زلزلهاز جمله وقوع  رمترقبهیغ
با این حال، با وجود شناسایی و به کارگیري گسترده اشخاص حقیقی و نهادهاي 

خدماتی که این  نکهیامردمی توسط ادارات و نهادهاي دولتی و حاکمیتی و با وجود 
، نظام است، جزء الینفک خدمات عمومی دهندیماي مردمی انجام نیروها و نهاده

حقوقی ما در خصوص اعمال حقوقی آنان در حین انجام وظیفه مربوطه، سکوت اختیار 
نموده و تمایلی به توسعه دامنه مسئولیت مدنی دولت نسبت به این نیروهاي داوطلب و 

به روشنی در تبصره ماده  توانیمی را لیمیبرایگان نداشته است که به طور مثال، این 
جبران خسارت وارده ناشی از انفجار مرمیات و مهمات نیروهاي مسلح  نامهنییآسه 

مشاهده نمود. در این باره، فقط قانون حمایت قضایی از بسیجیان، تحت شرایطی که در 
داده  قرار» حکم ضابطین قوه قضاییه«این قانون، مقرر گردیده است، افراد بسیجی را در 

 نامهنییآنه در این قانون و نه در  اگرچهیی برخوردار نموده است؛ هاتیحماو از 
یی که احتماالً این افراد به اشخاص وارد هاانیزاجرایی آن به روشنی از وضعیت 
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که براي پذیرش مسئولیت  رسدیم، سخنی به میان نیامده است. البته به نظر ندینمایم
در رابطه با اعمال اشخاصی که در مقام همکاري با دولت در  ي اجراییهادستگاهمدنی 

، باید بین حالتی که دولت از چنین نیروهایی دهندیمشرایط اضطراري اقداماتی را انجام 
ي سازآمادهشرایط  گونهنیاها را براي کمک به خود در دعوت به همکاري نموده و آن

دعوت قبلی از سوي دولت و  نموده است و حالتی که اشخاص بدون هیچ زمینه و
بدون هیچ تخصص و آمادگی کافی مبادرت به اقداماتی براي رفع شرایط اضطراري 

ممکن است به دلیل تعدي و تفریط منجر به تشدید شرایط  بساچهو  ندینمایم
 اضطراري به وجود آمده و آثار ناشی از آن بشوند، تفاوت قائل شد.

در رابطه با همکاران  نکهیامورد اشاره قرار داد  توانیمنکته دیگري که در اینجا 
داوطلب در مواردي که این نیروها بنا به درخواست دولت یا به طور داوطلبانه به یاري 

مستحق  تواندیمها هم به نوعی قائل به این شد که اعمال آن توانیم، شتابندیمدولت 
واردي که چنین اشخاصی به در م تواندیمقرار گیرد. حداقل این موضوع  المثلاجرت

، صادق و ندینمایمصورت اجباري و بنا به فراخوان از سوي دولت با وي همکاري 
معموالً اعمالی که همکاران داوطلب انجام  رسدیمباشد؛ اگرچه به نظر  قبولقابل
و لذا در چنین مواردي اساساً شخص براي  ردیگیم، غالباً از روي تبرع صورت دهندیم

و این حس خیرخواهی و دگردوستی  کندینممزد مبادرت به همکاري با دولت دریافت 
. لذا دینمایماست که شخص را به انجام اقداماتی در شرایط خاص و اضطراري ترغیب 

از دیدگاه فقه، احسان و نیکوکاري از مسقطات ضمان  نکهیابا توجه به  رسدیمبه نظر 
 91م دارد، آنجا که در سوره توبه آیه است به طوري که این موضوع صبغه قرآنی ه

و از طرفی عدم مسئولیت شخص نیکوکار » علی المحسنین من سبیل ... ما: «دیفرمایم
به واسطه فقدان تقصیر توجیه نمود، قائل به این شد که اگر شخص نیکوکار  توانیمرا 

 الوصفمعدر حین ارتکاب عمل، حدود و مقررات شرعی را رعایت کرده باشد 
الجواز الشّرعی : «داردیم، مطابق این قاعده شرعی که مقرر شودرتکب عمل زیانباري م

 ، ضمان از عهده همکار داوطلب ساقط خواهد شد.»ینافی الضّمان
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