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 مقدمه
های های فراوانی داشته است و جوامع مختلف در زمان از دیرباز چالش   ،کنندکار با افرادی که کار را اجرا می  بین صاحب سرمایه و یا صاحب  یرابطه

به    ؛تر شدوابط کارگر و کارفرما نیز پیچیده های گذشته ردر سده   شدن جوامع  اند. با صنعتیمتفاوتی نسبت به این رابطه داشته های  مختلف نگرش

که صاحبان  کارگر و کارفرما یکی از مشکالت هر کشوری بوده و هست. با توجه به این   یتوان گفت نظام حقوقی حاکم بر رابطه طوری که می 

های سال ،اندمختلف حتی با قدرت سیاسی نیز ارتباط تنگاتنگ داشته هایهههستند و در بر برخوردار تری در جامعه از قدرت بیش سرمایه معموالً

حتی باعث  این امر    .به طوری که تمام مقررات مدون و عرفی به نفع آنان حرکت کرده بود  ؛جهان شاهد تسلط کارفرمایان بر کارگران بود  ،طوالنی

، حقوق کار نیز به سمت انطباق با حقوق اساسی و کرامت انسانی رفت و  وق بشراما با گسترش مفهوم حق .داری شده بودبه وجود آمدن نوعی برده 

از همین رو قوانین  .در نهایت نظم حقوقی کشورها به این نتیجه رسید که نباید قشر ضعیف کارگر را در برابر قدرت صاحبان سرمایه تنها گذاشت

توان به صورتی که می ،ها با هدف حمایت از کارگر تنظیم شده استز کشورو عرف در جهت حمایت از کارگر پیش رفت. امروزه حقوق بسیاری ا

اما حرکت حقوق   ،ذاتی حقوق کار حمایت آمیز بودن آن است. گرچه در تحقق تمام و کمال این هدف شک و تردید وجود دارد  یگفت خصیصه

 کار دانست.   یوزه ترین انقالب در حتوان مهمهای حمایتی از حقوق کار را می کار به سمت سیاست 

تدابیر حمایتی از  های مختلف وجود داشته و قانونگذار سعی کرده است  های مربوط به روابط کارفرما و کارگر در دوران در کشور ایران نیز چالش 

  اثر   برقانون  توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و تصویب این    ۱۳۲۵در سال    یران اولین قانون کاردر کشور ابینی کند.  کارگران را پیش

 صورت پذیرفته است.   کشان ایرانزحمت مرکزی کارگران و یام شورای متحدهنه کارگری ب یاتحادیه یک های مداوم ستهخوا

  دولت   ۱۳۳۷بررسی آن شد. در سال    هاما مجلس دو سال بعد حاضر ب  ،به مجلس فرستاد  ۱۳۲۳مربوط به قانون کار را در سال    یدولت وقت الیحه 

  ۶۹مشتمل بر  ۱۳۳۷اسفند سال  ۲۶نهایت این قانون در  در ه مجلس فرستاد وبرا قانون کار جدید   یالیحه  ،سازمان بین المللی کار یبا مشاوره 

 تبصره جایگزین قانون قبلی شد.   ۲۳ماده و 

باالخره در مجلس سوم بعد از    د.بوهای کارگری  ههای اصلی گرواز خواسته  ،حمایتی از کارگر  کارقانون  تصویب یک   ۵۷بهمن    انقالب    پس از

  عی و این قانون با احکام شر  هایی ازبخش   شورای نگهبان با   دلیل مخالفت ه  قانون کار جدید در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و ب   ،انقالب

تبصره به تصویب    ۱۲۱  ه وماد   ۲0۳مشتمل بر  ۲۹/۸/۱۳۶۹قانون کار در تاریخ    ،تشخیص مصلحت نظامبا تاسیس مجمع    اًنهایت  ،هاعدم تایید آن 

 .استحاتی در حال اجرا چنان با اصالاین مجمع رسید و هم 

نیز گرچه به طورکلی می  با امور    است،در راستای حمایت از کارگر    توان گفت حقوق کار ایران  کارگران از  اما قانون کار و دیگر قوانین مرتبط 

نیز رنج می ضعف بابرد. برخی مقررات در قوانین مهای جدی  شود. در برخی از  کارفرمایان می  یعث سوءاستفادهربوط به کار مبهم هستند که 

حمایت قانونی الزم به عمل نیامده است و برای باالبردن سطح معیشتی    ،های صنفی مستقلحاالت قانون ساکت و یا ناقص هست. از تشکل 

جا که کارگر . از آن استر الزم و ضروری برای کارگر نین و مقررات یک امکارگران تدابیر جامعی پیش بینی نشده است. با این حال آگاهی به قوا

توانایی   های کارگری معموالًکند. اتحادیه ایی با حقوق خود را پیدا نمی فرصت الزم برای آشن  ،مجبور است ساعات زیادی را مشغول به کار باشد

شود کارگر شود. همین عوامل باعث میسازی نیز مشاهده نمی ی آگاهدولت برااز طرف  نیز است روشنیالزم برای آموزش کارگران را ندارند و سی

 بار و به ضرر کارگر است. امری زیان  له قطعاًئ الزم را داشته باشد که این مس اتاطالع ،برخورد حقوقی با کارفرما ینتواند با حقوق خود و نحوه 

ه به کار رود تا همگان بتوانند از آن استفاده  این کتابچه سعی شده است ادبیات سادآموزش حقوق کار تنظیم شده است. در  حاضر با هدف    یکتابچه

البته در صفحات اول کلیات مربوط های تئوریک حقوقی پرهیز شده است.  ده و از بحث تر مسائل شکلی و کاربردی مدنظر قرار گرفته شکنند. بیش 

 کار انجام ین کتابچه افرادی هستند که قصد دارند یک اقدام حقوقی در حوزه ب ایمخاط به حقوق کار و برخی از مسائل ماهوی بیان شده است. 
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چنین کارگران تهیه شده است. در  این کتابچه با مد نظر قرار دادن مشکالت حقوق کارگران و با مشورت چند تن از وکال و حقوقدانان و هم دهند. 

راهکارهای    یرو برای کارگر و ارائهای کامل باشد از مسائل حقوقی پیش ست مجموعهشکی نیست اما سعی شده اکه این کتابچه نواقصی دارد  این

 تواند داشته باشد.  ی برای حل مشکالتی که کارگر میحقوق
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 قوانین مرتبط با کار 
مانند قانون   ،داردل مربوط به کار اختصاص که به طور خاص به مسائ مقرراتی -۱موجود است.   و مقررات مربوط به کار دو نوع قوانین یدر حوزه 

تواند که می  هاییو آئین نامه  ترین قوانینمانند قانون تامین اجتماعی. لیست مهم  ،کار است یها مربوط به حوزه که بخشی از آن  مقرراتی -۲ کار

 : آن برای انجام یک عمل حقوقی مفید باشد به شرح ذیل است یمطالعه 

 ۱۳۶۹مصوب  قانون کار -

 ۱۳۹۱آیین دادرسی کار مصوب  یمصوبه -

 ۱۳۶۹بیکاری مصوب  یقانون بیمه  -

 ۱۳۵4قانون تامین اجتماعی مصوب  -

 ۱۳۸۳قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب  -

 ۱۳۹۲مصوب   قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری -

 ۱۳۸۶ ی مصوباجتماعی کارگران ساختمان هایقانون بیمه  -

 ۱۳۷0 قانون کار های مشمولیکارگران شاغل در کارگاه یقانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه -

 ۱۳۸۹قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب  -

 ۱۳۸۵موضوع قانون تامین اجتماعی مصوب  آورمشاغل سخت و زیان  یآیین نامه  -

 ۱۳۶۹بیکاری مصوب  ییمه اجرایی قانون ب یآیین نامه  -

 ۱۳۷0قانون کار مصوب  ۱۶۶ یوع مادهموض اختالف حل  و تشخیص هایتهیا قطعی طرز اجرای آراء  یآیین نامه  -
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 کارگر و معیارهای تشخیص آن
د، حقوق، سهم سود و  عم از مزمقابل دریافت حق السعی ا  عنوان در  شود که به هرکارگر به کسی گفته میدر قوانین مربوط به کار به طور کلی  

 .قانون کار( ۲ ی)ماده کندوظایف خویش در قالب قرارداد کار اعم از کتبی یا شفاهی کار میدر چهارچوب سایر مزایا به درخواست کارفرما 

 اساس تعریف مذکور معیارهای تشخیص کارگر از دیگر شاغالن بدین شرح است: بر 

ارفرما  قرارداد شخص کبه عنوان مثال اگر طرف    .حقوقیحقیقی داشته باشد و نه    ر باید شخصیته کارگمعنی ک  بدین  داشتن شخصیت حقیقی:  (۱

 نخواهد بود. ها مشمول مقررات قانون کارابط آن کارگر محسوب نشده و رو  ، شخصیتی حقوقی داردری چون شرکت تجا ،شرکت باشد یک

شفاهی که با  یا    اساس قرارداد کتبی و   رب  ،دهدبه ازای کاری که انجام می   گردد که کارگر به کسی اطالق میدریافت حق السعی از کارفرما:    (۲

 کار کردن داوطلبانه مشمول قوانین کار نخواهد بود.  حق السعی دریافت کند. ،نمایدمی کارفرما منعقد

یعنی کسی که برای انجام کار از    .تبعیت کند  جام کار( در انقانونی وی  یاز دیگری )کارفرما و یا نماینده   بایستکارگر میتبعیت از کارفرما:    (۳

 آید. کارگر به حساب نمی  ،کندو به صورت مستقل برای خود کار می  گیردکسی دستور نمی

نبوده  کند مشمول قانون کار فردی که در یک کارگاه خانوادگی کار می قانون کار، ۱۸۸ یماده مفاد برابرهای خانوادگی: کارگاه فعالیت در  عدم (4

توسط   ها منحصراًهای خانوادگی که انجام کار آنکارگران کارگاه   قانون کار،  ۱۸۸  یماده   براساس قسمت اخیر.  گر محسوب نخواهد شدو کار

 یماده. بر اساس  قانون کار نخواهند بودت  مشمول مقررا   ،شودیک از طبقه اول وی انجام می   یصاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه 

بنابراین کارگاه خانوادگی کارگاهی است که اوالً   .و اوالد  پدر، مادر   اول عبارتند از   یخویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه   ،قانون مدنی  ۱0۳۲

دان  و صرفاً با همان خویشاون   انجام کار توسط صاحب کار   ثانیاً   ، باشند  خویشاوندی نزدیک پدر، مادر، فرزند و همسر  یکارگران آن دارای رابطه 

صاحب    یحتی نوه -دیگری   از اشخاص مذکور، فرد   غیر  بنابراین اگر.  از افراد مذکور مشغول به کار نباشد  دیگری به غیر   فرد   ثالثاً  و   صورت پذیرد 

کل کارگران  خواهد بود و  خانوادگی خارج بوده و مشمول مقررات قانون کار گاه از وصفکار ،ددر کارگاه مشغول به کار باش -برادرو کار یا خواهر 

 .گیرندنیز از شمول کارگاه خانوادگی خارج شده و تحت تبعیت و پوشش قانون کار قرار میگاه رکا

  دیگری   تکلیف   انجام  مانع  و   است  کار  قانون  در   مصرح  موارد به   محدود   ،های خانوادگی از شمول قانون کارکارگاه   بودن  ستثنا مالزم به ذکر است  

رعایت موازین فنی و    ،نون کارقا  ۸۵  یماده   یتبصره  اساس  بر   جمله   از  ؛ نیست  ، شده  تصویب  هاکارگاه   این  خصوص  در   مختلف   فصول  در   که

تواند های خانوادگی می رگاهچنین صاحب کار در کاهم   .چند مشمول سایر مقررات این قانون نباشدهر  ؛های خانوادگی الزامی استبهداشتی در کارگاه 

در    . ها را نیز پرداخت نمایندآن   یو حق بیمه   ها را به سازمان تامین اجتماعی ارائهآن   یزد و بیمه حقوق، دستم  لیست کارگران،  ،نابا تایید بازرس

های خانوادگی از شمول قانون  کارگاه  ، بیکاری  یقانون بیمه   ۱  یمنتهی براساس ماده  ؛صورتی کارگران کارگاه خانوادگی بیمه خواهند شدچنین  

کارگاه خانوادگی به سازمان    یشود و در هنگام ارسال لیست بیمه ها دریافت نمی بیکاری از این کارگاه  یبیمه   درصد  ۳و  ندهستبیکاری خارج    یبیمه 

 بیکاری محاسبه و ارسال گردد.  یپرداختی از بابت حق بیمه درصد  ۳ نباید  ،تامین اجتماعی

 کتبی  یاجازه  با  مگر  ؛است  ممنوع  خانوادگی  هایکارگاه   به  کار  بازرسان  ورود  ،کار  قانون  ۹۸  یماده   ذیل  یتبصره   طبقکه    است  توضیح الزم به

سال     ۱۵کارگیری کودکان کمتر از  ه هایی از جمله ب استفاده در چنین کارگاه واند موجب سوءترسد چنین محدودیتی می به نظر می   .محل  دادستان

نیز کارگاه  ، قانون کار   ۸۵  یذیل ماده   یبنا به تبصره   چنین هم .  گردد  غیره   و   کار  محل   بهداشتی  و   فنی  یا عدم رعایت حفاظت   های خانوادگی 

 . هستندمکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار  مشمول مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار بوده و



8 

 

. بر اساس  کار خارج هستنداز شمول قانون    ،کمتر از ده نفر  هایدر برخی حاالت افراد مشغول در کارگاههای کوچک:  عدم فعالیت در کارگاه  -۵

.  از شمول بعضی از مقررات این  قانون مستثنی نمود  توان بر حسب مصلحت موقتاًاز ده نفر را می  های کوچک کمترکارگاه  ،قانون کار  ۱۹۱  یماده

ت  اهی وزیران خواهد رسید. تایب هید شورای عالی کار به  تصوای خواهد بود که با پیشنهاموارد استثنا به موجب آیین نامه   تشخیص مصلحت و 

از ده نفر کارگر از    تری کوچک دارای کمهاکارگاه   معافیت  ینامه   آیین   ، کار  عالی  شورای  پیشنهاد   به  بنا  ،۲۹/۱0/۱۳۸۱  مورخه   یه وزیران در جلس 

  این   معافیت  و  استثنا  موارد تبصره تصویب نموده است و  ۱این قانون را در سه ماده و    ۱۹۱  یشمول برخی از مقررات قانون کار موضوع ماده

  .است کرده مشخص و  تعیین را هاکارگاه

کارگر    اندسال که مجوز الزم را دریافت نکرده   ۱۸تا    ۱۵و افراد بین    به طور مطلق   سال هستند   ۱۵کسانی که زیر  دارا بودن سن قانونی:    -۶

 .قانون کار(   ۸0و  ۷۹ ی)ماده شوندمحسوب نشده و شامل قانون کار نمی 

 .قانون کار( ۱۲0 ی)ماده شوندکار ندارند از شمول قانون کار خارج بوده و کارگر محسوب نمی  یاتباع بیگانه که پروانه  کار: یداشتن اجازه  -۷

 کارمندان نهادهای حکومتی کارگر محسوب نشده و مشمول قانون کار نیستند. عدم جایگیری نهادهای حکومتی:  -۸
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 کارفرما
برای او کار    به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی  قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی و یا حقوقی که کارگر بنا  ۳  یاساس ماده  رب

 صیت حقیقی و یا حقوقی داشته باشد. تواند شخکارفرما می  ،گرددخالف کارگر که فقط شامل اشخاص حقیقی می  بر  ،تعریف    کند. بر اساس اینمی

 ن کارفرماندگانمای

کارفرما  آیند و  کارفرما به حساب می  یاینده نم  هستند،های متعلق به کارفرما  کارگاه  یدار اداره ور عام کسانی که عهده الن و به طئومدیران و مس

کارفرما،   یکه نماینده تیگیرند و در صورعهده می  نمایندگان وی در مقابل کارگر و یا کارگران برمی امور، کارها و تعهداتی است که  ل تمائومس

  اما   .ل خواهد بودوئدر مقابل کارفرما مس   ،پذیردتعهدی نماید و شخص کارفرما آن را ن   یا   حدود وظایف و تکالیف و اختیارات خود اقدام  از   خارج

از شخصیت    ،ه هستندرگاکا  داروالن)نمایندگان( را که عهده ئقوق کارگران، شخصیت مدیران و مسقانون کار برای جلوگیری از ضایع شدن ح

در قبال    تعهداتی هستند که نمایندگان آناندار تمامی  عهده کارفرما جدا ندانسته و به همین دلیل به علت عدم استقالل این نمایندگان، کارفرمایان

نیز ناظر بر حسن انجام کار    ن وگرااصلی به کار  کارفرمایل ابالغ و دستورات  وئاین دلیل است که نمایندگان، مس  این موضوع به  .کارگران دارند

ایندگان خود دقت نموده و بر  بنابراین کارفرمایان باید در انتخاب نم ،یرند به اعتبار شخصیت کارفرما استذپتعهداتی که افراد می .کارگران هستند

که امورات کارگاه را به  تدالل این ا با اسکارفرم  به همین دلیل مثالً  مستمر داشته باشند. دقیق و عملکرد آنان و رعایت مقررات نظارت    ینحوه

 . قانون کار(  ۳  ی)ماده   به دلیل نقص فنی مسئولیتی ندارد  کار در کارگاه  یتواند ادعا کند که در مقابل حادثه نمی  ،شخص دیگری واگذار کرده است
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 کلی کارگران در مقابل کارفرمایان وظایف و تعهدات 
  .هستندمایان  در مقابل کارفرتعهداتی    طور کلی دارای وظایف و تکالیف وه ب  ،موجب قرارداد کاره  یش بف و تعهدات خوعالوه بر وظایکارگران  

 :استترین این تکالیف به شرح ذیل مهم

د کار  د قرارداچنین وجوطبیعت و ماهیت خاص حاکم بر روابط کار و هم   قانون کار،  ۲  یبا توجه به تعریف کارگر در ماده اجرای شخصی کار:    (۱

کار مورد نظر   ،نماید که کارگرلذا این امر ایجاب می  .ئم به شخص بودن عمل کارگر داردداللت بر قا  فی مابین شخص کارگر و کارفرما، دقیقاً

 طور شخصی انجام دهد. ه کارفرما را ب

ر فی مابین پیش بینی  قرارداد کا مشخصی درشرایط حتی اگر  است؛ یف محولهنجام تکالر مکلف به دقت در اشخص کارگدقت در اجرای کار:  (۲

مقررات   ینامه   یک آیین  یماده   . در این رابطهمحوله حاکم است  یر و وظیفه زیرا در این صورت نیز دقت متعارف به نسبت نوع کا  .نشده باشد

وظایف محوله   ه کوتاهی در انجام »هرگون :داردیرر مچنین مق هاهای انضباط کار در کارگاهآیین نامه  ها ونقض دستورالعمل  تعیین موارد قصور و

کمی و کیفی  کاهش    ، بروز اختالل و بی نظمی در روند طبیعی کار، کارگاهانضباطی    هایا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه فعل ی  یا هرگونه  

 .«شودیده می قصور نام را فراهم نماید نقض شئون اسالمی ضرر و زیان و  مات، افزایش ضایعات،تولید و خد

به عنوان مقصر شناخته    ،بنابراین شخص کارگر در صورت عدم دقت در اجرای کار و رعایت نکردن حسن انجام کار و ورود هرگونه خسارت و غیره

یکی    ،محولهقصور کارگر در انجام وظایف    ،قانون کار  ۲۷ی  به ماده   بنا  .ذی نفعی مسئول و ضامن خواهد بودهر شخص  شده و در مقابل کارفرما و  

 .خواهد آمد  از موارد تجویز اخراج کارگر توسط کارفرما به حساب

و  است کارگر مکلف به رعایت امانتداری در اجرای کار و امور محوله  کهاول آن  است؛اساسی قابل توجه  یخصوص دو نکته  در این داری: امانت (۳

 گیرد. کار، توسط کارفرما یا نمایندگان وی در اختیار کارگر قرار می بتمناس ه و لوازمی است که ب  اءداری نسبت به اشیرعایت امانت دوم

ها مکلف  بلکه در کارگاه   است،کارگر نه تنها مکلف به اجرای دستورات شخص کارفرما در حدود مقررات و مفاد قرارداد  اجرای دستورات کارفرما:    (4

 .استر بخش یا سرکارگر و غیره به کارگر نظارت دارند، به انجام دستورات کسانی نیز که در مقام نماینده من جمله مدی 

  متناسب با   هادر کارگاه  که در چارچوب قانون کار و مقرراتمجموعه مقرراتی است    ،انضباطی  یآیین نامه رعایت مقررات انضباطی کارگاه:    (۵

بر    .یشوداجرا گذاشته م  به انضباط کار    یتوسط کمیته   محل  کاری  یید اداره ا یید شده و پس از تارما تشرایط و اوضاع و احوال کارگاه توسط کارف

ی از موارد تجویز اخراج کارگر یک  ،اطی کارگاه علیرغم تذکرات کتبیهای انضبنقض آیین نامه  ،قانون کار  ۲۷ی  به صراحت ماده   بناهمین اساس  

  .استتوسط کارفرما 
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 ان مقابل کارگر تکالیف و تعهدات کارفرمایان در وظایف،
کار در قبال کارگران موجب قانون  ه  طور کلی وظایف و تکالیف و تعهداتی را به  ب  ،بر تعهدات خویش در قرارداد کار با کارگران  کارفرمایان نیز عالوه 

 این موارد عبارتند از:  دارند که اهم

، بنابراین  وضقدی است معانون کار، قرارداد کار عصراحت مواد دوم و سوم ق  چنینهم   و   با عنایت به ماهیت قرارداد کار   پرداخت حق السعی:   (۱

 . استجام شده به عنوان حق السعی در قبال کارگران پرداخت عوض کار ان کارفرما ترین تعهد مهم

 ؛تعهده کارگر گذارده شده اسر  شرایط کار حسب مقررات مربوط به کار نسبت به کاری است که ب  مکلف به رعایت     کارفرما  رعایت شرایط کار:  (۲

 . مقررات مربوط به ساعات کار، کار اضافی، مرخصی و غیرهاز جمله رعایت 

)حق سنوات(   مزایای پایان کار    قرارداد کار و یا انحالل آن، کارفرما مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان  یدر صورت خاتمه   پرداخت حق سنوات:  (۳

 ای بررسی خواهد شد.در مبحث جداگانه  موضوع . ایناستکار متفاوت  پایان یا انحالل قرارداد که با توجه به شرایط استبه کارگر 

مین اجتماعی  اتاساس قانون ی مشمول این قانون مکلف هستند برهاقانون کار، کارفرمایان کارگاه ۱4۸ یبه صراحت ماده  بنا کارگران: یبیمه  (4

قه به  متعل تأدیه تمامی حقوقعالوه بر   ،بیمه کردن کارگران خودداری کنند که ازرگران واحد خود اقدام نمایند و در صورتیکانسبت به بیمه کردن 

  مربوطه خواهند شد. یبرابر حق بیمه   ۱0تا    ۲نقدی معادل    یجریمه ملزم به پرداخت    ،با توجه به شرایط و امکانات خاطی  ،کارفرما(    کارگر)سهم

کارفرما موظف است   .کارفرماست  یبر عهده  کارگر  یپرداخت حق بیمه   مسئولیتتامین   ،قانون تامین اجتماعی  ۳۶  یبراساس ماده  در این راستا

 . مسئول است  اًشخص  ،که از انجام این کار سرباز زندصورتیدر  و  آخرین روز ماه بعد پرداخت کند    هر یک ازکارگران را حداکثر تا  یکه حق بیمه 

  . کندکارگری می ین اجتماعی کارفرما را موظف به پرداخت و وصول حق بیمه میتاسازمان  ،کارگری را پرداخت  نکند یاگر کارفرمایی حق بیمه

حق بیمه را تعیین و از    تواندسازمان تامین اجتماعی می   ،در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد بر سازمان تامین اجتماعی خودداری کند

این  سازمان تامین اجتماعی یا تماس با مرکز ارتباط مردمی    یترین شعبه نزدیک   تواند با اطالع دادن به چنین کارگر میهم  .کارفرما مطالبه کند

کارفرما در    تاخیر   ،مذکور  یبر قسمت اخیر ماده   بنا .  تقاضای خود را در خصوص بازرس به محل کار اعالم کند  ،۱4۲0سازمان با شماره تلفن  

دی که در این زمینه ادعایی دارند  نخواهد بود. افراان در مقابل بیمه شده  مسئولیت و تعهدات سازمرافع  ا عدم پرداخت آن  یحق بیمه    پرداخت

قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارگران   ۳۹ یبدون توجه به ماده  یتوانند به سازمان تامین اجتماعی محل مراجعه کنند و اگر کارفرمایمی

آمده    به وجودای  قفهکارفرما و  یبه علت عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه   کارگری  بیمه  ینماید و یا در سابقه   ها خودداریخویش از بیمه نمودن آن 

در ابتدا باید    ،بیمه  یین توضیح که شخص مدعی سابقهبد.  کرد  کارگر اقدام خواهد  یترمیم بیمه   یید وسازمان تامین اجتماعی نسبت به تا  ،باشد

 ی این شعبه  های مربوطه ازچنین با اخذ فرمهم  و محل تسلیم کند مین اجتماعیسازمان تا یبه شعبه برای اثبات ادعای خود را مورد نیاز مدارک

فتوکپی آن و عنداللزوم    باشد   درمانی داشته  یدفترچه   صورتی که  و در  خویش از جمله شناسنامه  فتوکپی اسناد و مدارک  ،ها را تکمیلفرم  ،سازمان

جهت    البته اصول این اسناد نیز  . نماید  ضمیمه   ،دخالت وکیل انجام پذیرد  با که  صورتی    وکیل در   یکپی وکالت نامه   کپی گواهی انحصار وراثت و

اصول اسناد را مسترد    ها،ها با فتوکپیو انطباق آن ناد  اصول اس  یسازمان پس از مالحظه مالحظه توسط مامور مربوطه ارائه خواهد شد و مامور  

ها شدگان در خصوص اشتغال در کارگاه  سازمان تامین اجتماعی تحت عنوان رسیدگی به ادعای بیمه  درادعاها  یدگی به این نوع  رس.  خواهد کرد

 کار  یادعای سابقه  تایید  توانند درمدارک قابل ارائه که می   ،سازمان تامین اجتماعی  آمدیفنی و در  هایحوزه   برابر دستورالعمل  .پذیردانجام می

 این باشد که کارگر در کارگاه مورد نظر مشغول به کار بوده است عبارتند از:   یتواند ثابت کننده می  عبارتیو به  مورد استفاده قرار گیرند، افراد

 ادعا مورد یت در دوره ، ارتقاء شغلی تغییر سمحکم استخدامی -۱
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   فرد حقوق دریافت  و  واریزرسید صندوق یا چک بانکی مربوط به   -۲

 های حقوقی کارفرما یانه مدعی طبق لیستی بانک مبنی بر واریز حقوق ماهگواه  -۳

 کارت افتتاح حساب بانکی برای دریافت حقوق از کارفرما -4

 های حقوق کارگاهلیست  -۵

 مربوطه یدفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه  -۶

 های حقوق کارگاهلیست  -۷

 ارگاهغیاب کارکنان ک ورود و خروج از دفاتر ثبت حضور وهای حضور و غیاب و کارت-۸

 (باشد شده  صادر در صورتی که در زمان قطع رابطه با کارگاه مورد نظر) رای هیات تشخیص و حل اختالف قانون کار -۹

 بهداشت محیط کار  یکارت بهداشتی صادره از سوی اداره  -۱0

     .محیط کار یاستشهادیه -۱۱

  ،ادعای سابقه  صورت تایید  در.  شد  خواهد  بررسی  هاکمیسیون   در  شده  بیمه قادعای سواب    موضوع  ،های اولیهشکیل پرونده و انجام بررسیت  از  پس

افزوده خواهد شد    ،مدعی سوابق  یمورد ادعا به سنوات پرداخت حق بیمه   یسابقه  ،دریافت حق بیمه از کارفرما  و طی مراحل اداری مربوطه    پس از

مزایای  تواکارگر( میو شخص مدعی) از  بهره ند  بهرسید  .مند گرددآن  از مستمری    یبیمه سوابق  ادعای  گی  برخورداری  در شرف  افرادی که 

 . بازنشستگی، از کار افتادگی هستند از اولویت برخوردار است

به عبارت  .آن سهم کارگر است  درصد ۷درصد از این سهم کارفرما و  ۲۳که  استدرصد حقوق و مزایای دریافتی کارگر  ۳0کارگران  یحق بیمه 

در اجرای  که پردازدسازمان تامین اجتماعی می درصد آن را از حقوق کارگر کسر و به ۷ما شخصاً و کارفر کارگری را یمه حق بیدرصد  ۲۳دیگر 

به   این قانون حق بیمه مقرر را کسر و ۲ یماده  ۵مزایای مذکور در بند  وجوه و  یموظفند که از کلیه  قانون تامین اجتماعی کارفرمایان ۳0 یماده

سهم بیمه   یحق بیمه  کسر ان قانون در صورتی که کارفرما ازهم ۳۶ یاساس قسمت اخیر ماده  بر .خود به سازمان پرداخت نمایند سهم یاضافه

کارگر را پرداخت   یمهم دیگر این است که اگر به هر نحوی کارفرما حق بیمه  ینکته مسئول پرداخت آن خواهد بود. شخصاً ، دشده خودداری کن

کاری بین کارگر و   یبلکه با اثبات رابطه  ؛سوابق کاری کارگر محسوب نخواهد شد  و جز ، که مدتی که بیمه پرداخت نشده نیست معنی بدین  ،نکند

ای بین سازمان تامین اجتماعی و کارفرما است و هیچ ربطی به کارگر ندارد. یعنی حتی اگر کارفرما ا، پرداخت نشدن حق بیمه یک رابطه کارفرم

  وجز ،کاری را اثبات کند، مدتی را هم که حق بیمه پرداخت نشده است  یاما از طرق مذکور اقدام کرده و بتواند رابطه   ،ت نکندرداخحق بیمه را پ

 سوابق کاری ایشان محسوب خواهد شد.

ناشی از قرارداد  تمامی مطالباتر در پایان کاقانون کار، کارفرمایان مکلفند  ۲۲ یبر اساس ماده پایان کار: معوقه کارگران در پرداخت مطالبات (۵

پرداخت نمایند. الزم به ذکر   وی  و در صورت فوت وی به وراث قانونی  اشتغال کارگر در موارد قانونی به شخص کارگر  یبه دوره  کار و مربوط

اگر کارفرما به افراد مختلف به   ثالًیعنی مقدم بر دیگر دیون کارفرما است. م ؛آیدن ممتازه به حساب میه حقوق و مطالبات کارگران از دیواست ک

  . بعد دیگر دیون خود را  و   ابتدا دین کارگر را باید پرداخت کند   ، هایش را نکنداموالش کفایت پرداخت تمامی بدهی  و   جهات مختلف بدهکار باشد
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های ال کارفرما تادیه کرده بعد دیگر بدهیکام ابتدا دین کارگر را از محل فروش امواجرای اح  ،چنین اگر نوبت به توقیف اموال کارفرما برسدهم

 .قانون کار( ۱۳ ییک ماده  ی)تبصره دکنعادی او را پرداخت می 

کارگر، گواهی انجام کار  قرارداد کار بنا به درخواست فند پس از پایان کارفرمایان مکل قانون کار،۱۸۷ یاجرای ماده  در تسلیم گواهی انجام کار: (۶

 مایند. و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم ن با قید مدت زمان شروع 

ل  ئوها و مسکارفرمایان مکلف به رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی کارگاه  ماشین آالت و وسایل حفظ سالمت کارگران:  ،مین ایمنی کارگاهات  (۷

بلکه در   ،ها. این تکلیف نه تنها در مورد کارگاههستندار ناشی از انجام ک  کارگران و جلوگیری از بروز خطراتمین سالمت ااجرای آن در راستای ت

 لواحق و لوازم آن نیز مجری است.  خصوص تمامی

   بدهد؟ ری به کارگرتواند هر دستوآیا کارفرما می

بیست و  م و  بیست  اصل دوم و اصول نوزدهم،  ۶اصل چهل و سوم و بند    4ساس بند  ا  بر  و  ۱۳۶۹  سال  مصوب  ،کار  قانون  ۶  یکید ماده انا به تب

. به همین  ع استشکلی ممنو  هر  دیگران در   کشی ازبین المللی، بهره  مقررات  چنین بر اساس ضوابط وو همقانون اساسی جمهوری اسالمی  هشتم  

امت انسانی  کشی و هتک حرمت، حیثیت و کرکه به بهره طوریه ب  ؛یدکارفرما در دستورات صادره باید حد و حدود متعارف قانونی را رعایت نمادلیل  

 منتهی نگردد.

کارفرما   قدرت  میزان و محدودیت اعمال  ،نوع  ینشان دهنده   تواندشاخص مناسبی است که می  مابین کارگر و کارفرمافی  از سوی دیگر قرارداد

قوانین مذکور و قرارداد      دا مفاکه ب  یاجرای دستورات  کارفرما قابلیت پذیرش و اطاعت از سوی کارگر ندارد و عدم  یناحیه   از   هر دستوری  طبعاً  .باشد

  ،اگر قرارداد کار حکایت از کار کارگر در امر رانندگی است  ، عنوان مثاله  ب  .هیچ مشکلی را برای کارگر ایجاد نخواهد کرد  ،کار منافات داشته باشد

 ساعت کار کند.  ۲0هر روز  دستور بدهد که  تواند به کارگرکارفرما نمی و یا مثالً د دستور کار در منزل را به کارگر بدهدتواننمی کارفرما

 : کارفرما یوظایف و تعهدات نماینده 

ذکر گردیدهم را به    تواندنمی  گرکار  و   شخص اوست   انجام وظایف و تعهدات کارگر قائم به  ،چنان که قبالً  یا قراردادی خود  مسئولیت قانونی 

اجرای تمام یا قسمتی از وظایف و تعهدات    تواندمی ،  قانون کار  ۳  یماده شق دوم    مقرر در   به صراحت  اما کارفرما بنا  . اشخاص ثالثی واگذار کند

اختیارات راجع به انجام وظایف و تعهدات    یدارای کلیه کارفرما    ینماینده   . در این صورتنماید  واگذار خویش را به نماینده یا نمایندگان خویش  

حقوق کارگر وارد نخواهد  خللی به  هیچ    ، او  ینده مابین کارفرما و نماییا ناهماهنگی فیورت حدوث اختالف  در ص  .استدر مقابل کارگر    کارفرما

خویش با خیالی آسوده ادامه   یبه وظیفه  ،وی  ینماینده مستقیماً توسط کارفرما صادر شده است یا توسط  که دستورکارگر بدون توجه به این  شد و 

 یبا نماینده   هماهنگی یا عدم هماهنگی فی مابین کارفرماروابط و    یست و نحوه لسعی خویش ادریافت حق اکارگر در هر حال مستحق    .خواهد داد

اعم از مدیر   ،وی  ینماینده   تبانی میان کارفرما و  استفاده وءهرگونه سو  امر  این.  ردد کارگر گناقض حقوق قانونی    تواندهیچ وجه نمی   خویش به

 مسدود خواهد کرد. کارگاه و غیره را
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 اهکارگ
 کند.جا کار میاو در آن  یه قانون کار، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نمایند 4 یاساس ماده بر

 .هیچ اختیاری ندارد و تابع دستور کارفرماست خصوص کارگر اساس این تعریف، اوالً انتخاب محل کار با کارفرماست و در این بر

، مایدنمشخص می و فرآیند تولید را بر اساس دستورات صادره  رشرایط انجام کا کهچنانرما همیت حقوقی، کارفکلی مفهوم تبع یهاساس قاعد بر

تواند نیز میخصوص تبعیت ننماید و نافرمانی و تمرد کند، کارفرما    چه کارگر از کارفرمای خود در اینمحل کار را نیز مشخص خواهد کرد. چنان 

 کند.  رد خودداریکارگر متم د بهپرداخت مز از

اشاره نموده است   هستند،به کارگاه    ملحقکه  به فضاهایی  ،  ۱۳۶۹  سال مصوب  قانون کار  4  یاخیر مادهقسمت    گذار درقانون  که  به ذکر است  الزم

فرض نموده    ارگاهمشخص و این اماکن و فضاها را نیز بخش جدایی ناپذیر ک  نحوی با فعالیت در کارگاه مرتبط هستنده  اماکنی را که ب   یو کلیه 

ها،  آموزشی، غذاخوریهای  کالس  ذهاب، ورزشگاه،  های ایاب وسرویس   درمانگاه،  حمام،  ،کودک  فضاهایی همانند مهد  ،برابر قانون کار.  است

ظف به  وز مو کارفرما نیشوند  می بخش جدایی ناپذیر کارگاه محسوب    هامساجد و نمازخانه، انجمن اسالمی و شوراهای اسالمی کار و نظایر آن 

کارگران نیز در این اماکن و فضاها است.  در این مکانها    -استی کارگاه ملزم به رعایت  که در فضاهای اصل-تکالیف قانونی خود    یانجام کلیه 

فقط با تصمیم   گر و یا بدون درج در قراردادررگاه بدون توافق کاتغییر محل کا  ،با این وجود  تحت حمایت و مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.

  ، باشد  شرایط کار که برخالف عرف معمول کارگاه و یا محل کار   هرنوع تغییر عمده در»:  قانون کار  ۲۶  یپذیر نیست. مطابق ماده   کارفرما امکان

عی و الزم االجرا  صورت بروز اختالف، رای هیات حل اختالف قط  . در، قابل اجرا استاجتماعی محل  کار و امور  یپس از اعالم موافقت کتبی اداره 

کار با   یکار را کسب کند. اگر اداره یکارفرما باید موافقت اداره ،بنابراین اگر کارفرما خواستار تغییر محل کار باشد اما کارگر موافقت نکند .است«

 هیات تشخیص طرح دعوی کند.  در اندتوکارگر می ،درخواست کارفرما موافقت کند

 : انتقال مالکیت کارگاه

هر طریق ممکن  ه موجب هر عقدی منتقل گردد و یا به ارگاه متعلق به کارفرما باشد و مالکیت آن توسط کارفرما به اشخاص دیگر بلکیت کاگر ما

ثیری در  اهیچ  ت  تغییری حاصل گردد، در نوع تولید  یا   رج گردد جمله ارث یا تملیک از طرف دولت یا ادغام در موارد دیگر از مالکیت کارفرما خامن

چنین مواردی را تعیین نموده است و    قانون کار تکلیف ۱۲ یگذار در ماده قانون کهطوریه ب ؛نخواهد داشت کارگران مشغول در این کارگاه  ت ضیو

مشروط به    ؛ ادامه دهند و امکان اخراج این کارگران از کارگاه وجود ندارد  باید به کار خود  ،اندکار بسته قرارداد  کارگرانی که با مالک قبلی کارگاه  

  مالک ، به شخص ثالث در صورت انتقال مالکیت کارگاه  .باشد و در کارگاه موصوف رسماً اشتغال داشته باشند که قرارداد کارگران قطعیت یافته این

کارگران   و   منتقل خواهد شدکارگاه    های کارفرمای قبلی به مالک جدید مسئولیت   تکالیف و   یه بود و هم  قبلی خواهد  جدید قائم مقام کارفرمای

د و کارفرمای جدید  ن به کارفرمای جدید مراجعه نمای -کردکه کارفرمای قبلی باید پرداخت می - خود یحقوق معوقه  یتوانند حتی برای مطالبه می

تکلیف    تعیینبرای  طرفین روش دیگری    مالکیت کارگاهمقام انتقال    ر قرارداد تنظیمی درحتی اگر د  ؛کند  خصوص سلب مسئولیت  این  تواند درنمی

  گردد.حقوق کار این فرآیند ناشی از اصل بقای کارگاه قلمداد می  در . کارگران در نظر گرفته باشند

 :کار)پیمانکار( هقاطعم

ف  کند. این عمل ممکن است از طرشخص کارفرما اجرای کار را به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر محول می  شوددر برخی موارد مشاهده می 

 هایها برخی از کارهای غیراداری خود را به شرکتوزارتخانه   ها هم صورت گیرد. در اغلب موارد مثالًها یا شهرداریارتخانه لتی مانند وزنهادهای دو

کند مشمول قانون کار خواهد بود. نام این عمل مقاطعه  کنند. در این حاالت نیز شخصی که برای شرکت خصوصی کار میخصوصی واگذار می
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ممکن است مشکالتی در مورد مسئولیت ناشی از کار ایجاد شود و   ،به هنگامی که صاحب اصلی کار شخصی به غیر از کارفرما است .استکاری 

ئول مطالبات کارگر مقاطعه کار است یا کارفرمای اصلی. قانونگذار سعی کرده است این مشکالت را برطرف کند. به طور کلی مشخص نباشد مس

با    یا فروش کاالیی را  ادن هرگونه عمل ویا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام د  که ضمن عقد قرارداد  شودمیته  گف  به کسی  کار  همقاطع

 نماید.مجلس مناقصه در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد می  یا پیمان یا صورت  مندرج در قرارداد شرایط

  و   موضوع نام برده   از این   ۱۳۶۹قانون کار مصوب    ۱۳  یاند و قانونگذار در ماده ار دانستهبا پیمانک  کار را مترادف  ه علم حقوق مقاطع  غالب اساتید 

کار به نحوی    هخود را با مقاطعداد  مکلف است قرار  ه دهنده عمقاط  ،دیابانجام می   ه که کار از طریق مقاطع   در مواردی»  چنین مقرر داشته است:

 . «در مورد کارکنان خود اعمال نمایدن قانون را  مامی مقررات ایت که  کار متعهد گردد هآن مقاطعمنعقد نماید که در 

عایت مقررات مربوط به حقوق کارگران و کارکنان  رحکایت از   کار  ه دهنده و مقاطع  ه قرارداد تنظیمی مقاطع  اگر  آید ن برمین ماده چنییاز مفهوم ا

کار   هدر مقابل کارگران مقاطع دهنده نیز هحال مقاطع  در هر  ،گران ننمایدرعایت حقوق کار  ملزم و متعهد به حفظ وکار را    ه نداشته باشد و مقاطع

فوق به انعقاد قرارداد    دهنده بر خالف ترتیب   ه مقاطع  چهچنان »:  قانون کار چنین آمده است  ۱۳ذیل ماده    ۲  یدر تبصره   .مسئول و ضامن خواهد بود

 . «کار در قبال کارگران خواهد بود ه مقاطعمکلف به پرداخت دیون  ،نماید  تسویه موقت تحویل  روز از 4۵پایان کار بپردازد و یا قبل از  همقاطع با
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 داد کارقرار
موجب  ه  کتبی یا شفاهی که ب  داد قرار  عبارت است از  کار   » قرارداد  :داردن مقرر می یر تعریف قرارداد کار چن د  ۱۳۶۹قانون کار مصوب سال    ۷  یماده

 . «دهدکاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می سعی یافت حق الدر قبال در  آن کارگر

 نباید منافاتی با مقررات و   گیردقرارداد کار مورد توافق طرفین قرار می   است. شرایطی که در  کارگر  کار یک توافق فی مابین کارفرما وقرارداد  

 قانون کار  در مقرر ضوابط مقررات و با کار که قرارداددر صورتی داشته باشد. آورلزاماررات سایر مق های آن ونامهضوابط مقرر در قانون کار و آیین 

مثال اگر در   به عنوان .مقررات موجود در قانون کار اجرا خواهد شد وصف آمره بودن قواعد کار،  با توجه به  ، های آن مغایرت داشته باشدنامه آیین   و

به کم   رقرارداد کا تاز  ر  تطرفین  باشندحداقل حقوق کارگر  نموده  بود و   ،وافق  نخواهد  اعمال  قابل  توافق  قانون کار   بر  این    حال  در هر  اساس 

پذیر  خالف آن امکان  توافق بر  ، مواردی که این مقررات الزامی یا آمره نیست  اما در  باشد.  حداقل حقوق کارگر  تر ازکم  تواندنمی  السعی کارگرحق 

 با رعایت شرایط مقرر این توافق صحیح و معتبر است.  ،ها روز دیگری تعطیل باشدجای جمعه ق شود به اگر تواف است. مثالً

 : اوصاف قانونی قرارداد

در قبال دریافت حق السعی کاری   به موجب این قرارداد شخص کارگر ، دچه در تعریف قرارداد کار اشاره گردیچنان هم  معوض بودن قرارداد کار: (۱

 دهد. دهد. حق السعی دریافتی کارگر از کارفرما عوض کاری است که برای کارفرما انجام میما انحام میرا برای کارفر

  ین کارفرما و مابهی و یا کتبی فیقانون کار، قرارداد کار ممکن است به صورت شفا  ۷ی  به صراحت ماده   بنا شفاهی یا کتبی بودن قرارداد کار:    (۲

زیرا توافق شفاهی    ؛شود قرارداد به صورت کتبی منعقد شوداما پیشنهاد می  نماید.قرارداد کار را تجویز می  هر دو نوع  گردد که قانونگذار  عقدکارگر من

از حداقل دستمزد توافق کرده باشند اما بعد کارفرما بیان کند که   تریبه عنوان مثال اگر کارگر و کارفرما نسبت به دستمزد بیش  مشکالتی را دارد. 

  که اگر توافق کتبیحال آن   .تر از حداقل توافق به عمل آمده استتمزد توافق شده است این کارگر است که باید اثبات کند بر بیش بر حداقل دس

کردن شخص در کارگاه    . اگر توافق شفاهی باشد و کارفرما کاره کاریرابط  چنین است در موردهم   ؛اثبات این امر بسیار آسان بود  ،وجود داشت

به  کند. اما وجود قرارداد کتبی خود به خود این امر را اثبات می  . کارگر باید اثبات کند که کارگر کارگاه متعلق به کافرما بوده است ، ر کندخود را انکا

اساس   ی برکار  یبنابراین بهتر است رابطه  .شودات توافقات خود با کارفرما دچار مشکل می طور کلی اگر قرارداد شفاهی باشد در آینده کارگر در اثب

که شرط بگذارد حقوق خود را  بهتر است کارگر نزد چند نفر با کارفرما توافق کند و یا این   ،اما اگر به هر طریقی ممکن نیست  .باشد  کتبی  قرارداد

 د.و ضرر زیادی نبین تواند سرکار نرود  های شفاهی خود عمل نکند کارگر میر کارفرما به وعده ورت اگچون در این ص  ؛روزانه یا هفتگی دریافت کند

 کهن آ یا    ،قرارداد کار با توجه به نوع آن ممکن است به صورت موقت برای مدت معینی انعقاد گرددبودن قرارداد کار:  یا معین  موقت یا دائمی    (۳

از و شروع آن مشخص  آغ  مانقرارداد کار دائم مخصوص کارها با وصف دائم است که ز  .(قانون کار  ۷ی  داشته باشد)ماده وصف دائمی و غیر موقت  

دادی است  قرارداد کار موقت قرار  ، در مقابل  .تا کارفرما  استقراردادها در اختیار کارگر    غالباً پایان دادن به این نوع  یست.و زمان پایان آن مشخص ن 

را برای ایجاد   کار مدت خاصیگردد. قانون  توافق کارگر و کارفرما معین می  مان شروع و پایان آن باکه مقید به زمان مشخص است. یعنی ز

مورد  سط کارگرقراردادها پیش بینی نکرده است. نوع دیگری از قرار کار با عنوان قرارداد کار معین وجود دارد. در این قرارداد، انجام کار معینی تو

با حمل    بدیهی است   .شودمی   ما استخداممنزل کارفربرای حمل و جابجایی اسباب    کارگری توسط کارفرما صرفاً   عنوان مثال ه  توافق طرفین است. ب

  . انجام کارهای معین موقت استرسد. البته شایان ذکر است این نوع  قرارداد برای  جایی اثاث منزل کارفرما توسط کارگر، کار به پایان می ه و جاب 

توان زمان  معین، می  البته در قراردادهای کار ده است.کار معین اشاره گردی همین قانون نیز به قرارداد ۲۵ یدر ماده   ،قانون کار ۷ یعالوه بر ماده 

در این حالت    .را شخم بزند  حیاط کارفرما  یکارگر باغچه   ، کنند در مدت یک هفتهطرفین توافق می   کهمثل این   ؛نیز در قرارداد مشخص نمود  را

در این حالت زمان پایان کار زمان    .گرددشخص نمیاما در برخی موارد برای انجام کار معین موعدی م  .نظر استمعین با مدت مشخص مد  کار
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قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد   هرگاه ،قانون کار  ۲۵ی حسب ماده که الزم به ذکر است  .آیدحساب میه ب راتمام کا

 را ندارند. هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن ،شده باشد

نیز همانند سایر قرارداد  ت قرارداد:حصاصل کلی    تبعیت از  (4 ر بدین توضیح اگ  .نمایدیتبعیت م  هااصل کلی صحت قرارداد  ها ازقرارداد کار 

بنابراین اگر  .(۱۳۶۹قانون کار سال   ۹ی ماده  ی)تبصره که خالف آن ثابت گرددمگر آن ؛صحیح بودن آن است  اصل بر  ،قراردادکاری منعقد شود

ای بر ثبات صحیح بودن آن قرارداد وظیفه اساس این اصل کارگر برای ا  بر  ،ی خالف قانون است یا صحیح نیستاد کارکه قرارد  ادعا داردکسی  

 مدعی است. یه ندارد و اثبات این ادعا بر عهده عهد

قانون رفع موانع    4۱ یده ماقانون کار)الحاقی طبق    ۷  یماده   ۳  یبه تکلیف مقید در تبصره   بناهای مشخص:  فرم  تنظیم قراردادهای کتبی در  (۵

 مخصوصی   باید در فرم    قانون کار، در صورت کتبی بودنبه  مربوط    قراردادهای  ،(۱۳۹4مصوب سال    مالی کشورارتقای نظام    رقابت پذیر و  تولید و

 تنظیم گردد. ،گیردی و در اختیار طرفین قرار م شودقوانین و مقررات تهیه می که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب

یرات بعدی در آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر یدر قرارداد کار یا تغ و شروط مقید قانون کار، موارد ۸ یشایان ذکر است حسب ماده

 شده باشد. از امتیازات مقرر در قانون کار و لواحق آن منظور ن  مزایای کمتر

 است: کار شرایط صحی قرارداد رعایت شرایط ذیل از ،همان قانون ۹ یماده  چنین برابرهم

 قراردادها باید مشروعیت داشته باشد.  یموضوع کلیه ،قوانین جمهوری اسالمی بر اساس اصول کلی حاکم برمشروعیت مورد قرارداد:  الف(

 .ب( معین بودن موضوع قرارداد

 . ر مورد نظرج( عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کا

 صحیح نبوده و باطل خواهد بود. ،اشدموارد باین  یک از هر بندهای قبلی فاقدمقید در   موارد کاری که عالوه بر قرارداد این هربنابر

 باید حاوی موارد ذیل باشد: ، مشخصات دقیق طرفین عالوه بر کار ، قرارداد۱۳۶۹قانون کار مصوب سال  ۱0 یبه صراحت ماده  بنا (۶

 غال یابد که کارگر باید به آن اشتای یا حرفه و یا وظیفه   نوع کار و الف(

 ب( حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن 

 ها تعطیالت و مرخصی  ساعات کار، ج(

 کار)کارگاه( محل انجام د(

 تاریخ انعقاد قرارداد  ه(

 چه کار برای مدت معین باشد مدت قرارداد، چنان  و(

 نمایدیا محل ایجاب می موارد دیگری که عرف و عادت شخص ز(

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام   4۱ ی)الحاقی طبق ماده  فسخ قرارداد در مواردی که مدت تعیین نشده باشد یشرایط و نحوه  ح(

 .(۱۳۹4مالی کشور مصوب 
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د در چهار  بای  ،صورت کتبی باشده  رارداد کار بتی که قدر صور  ،قانون کار  ۱0  یذیل ماده   ینسخه: بر حسب تبصره   4( تنظیم قرارداد کتبی در  ۷

  ی ی در اختیار نماینده فاقد شور  هایدیگر در اختیار شورای اسالمی کار و کارگاه   ینسخه تنظیم گردد که یک نسخه از آن به کارفرما و نسخه 

 گیرد.کارگر قرار می

 :قراداد کار ینمونه
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 تعلیق قرارداد کار
انجام تعهدات یکی از طرفین قرارداد کار)کارگر   ،بینی  پیش  قابل   غیر  حوادث  بروز   مانند  اموری  یواسطه  به  چهچنان   ،کار  قانون   ۱4  یماده  اساس  بر

 ی قرارداد کار با احتساب سابقه  ،هاآید و پس از رفع آن قرارداد کار به حالت تعلیق در می   ،متوقف گرددو  غیر ممکن  ها  آن   یدو  ( یا هرو کارفرما

غیر عادی در   وجود مانع موقت و»: بنابر این تعلیق قرارداد کار عبارت است از .گرددلت اول برمی لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد به حااز مت خد

  .مقابل اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد کار«

 :ارکان تعلیق قرارداد کار

افتد که  به عبارت دیگر تعلیق قرارداد کار زمانی اتفاق می  .موجود است ع نقت بودن ماایط تعلیق قرارداد کار مویکی از ارکان و شرموقت بودن:  -۱

بلکه پایان    ،گرددقرارداد معلق نمی  ،مانع مورد نظر دائمی باشد  یاچه عامل  چنان   . ممکن سازدموقت امکان اجرای تعهدات را غیر  عامل یا مانع

برای همیشه منتفی خواهد بود و این امر از    وی  یجام تعهدات از ناحیهان  ین ادامهدیگر امکا   ،چه کارگری فوت نمایدبه عنوان مثال چنان   .یابدمی

ولی عواملی مثل بیماری قابل عالج    ،تواند یکی از موارد تعلیق قرارداد کار باشدبنابراین فوت نمی  .آیدات پایان قرارداد کار به حساب می موجب

این موارد موقتی است و حتماً پس از   یتوان به تعلیق مرتبط دانست زیرا همهمی موارد مشابه را کارگر و های موجهاشت کارگر، غیبتکارگر، بازد

 مدتی برطرف خواهند شد.

 خود تعهدات اجرای  جلوی بودن تعلیق است بدین معنی که طرفین نباید عالماً و عالماً دوم تعلیق قرارداد کار غیر ارادیرکن  غیر ارادی بودن:  -۲

شخصی طرفین یا هر کدام از آنان ایجاد گردد و کامالً باید   ینباید با اراده  ،گرددکار می یه یگر مانعی که موجب تعلیق ادامبه عبارت د .بگیرند را

 یادامه  از و الف واقع خود را مریض جلوه دهد که بر خاز انجام کاری خودداری کند یا این  و عمالً آًغیر ارادی باشد برای مثال اگر کارگری شخص

 . نماید اخراج را کارگر و  دهد خاتمه رابطه  به  که  دارد  را حق این کارفرما بلکه  ،شد نخواهد  کار معلق در این صورت نه تنها قرارداد  ،ندزر باز سکار 

 به این رابطه پایان دهند و بعد  وقتاًند مکنمیزیرا در برخی از مواقع کارگر و کارفرما توافق    ؛بودن تعلیق با استثنائاتی مواجه است  البته غیر ارادی 

چه کارگر و کارفرمایی توافق کنند که کارگر از مرخصی بدون حقوق استفاده  به عنوان مثال چنان   . گرددت مدتی دوباره به حالت قبل بازاز گذش

 های تعلیق پذیرفته شود.ز مصداق انسته است به عنوان یکی اهر چند این عامل ارادی است اما تو ، یا کارگر به مرخصی تحصیلی برود ،دکن

توان به بیماری کارگر، بروز حوادث قهریه یا تعطیلی غیر ارادی بخشی از کارگاه اشاره نمود و برخی مواقع نیز ممکن از جمله موارد غیر ارادی می 

  حالت  در این  .مکن گرددار توسط کارگر غیر مود که امکان انجام کشجلوگیری نماید و این باعث می   یکار کارگر به دالیل یست کارفرما از ادامها

 است.قانون کار به نوعی به این گونه موارد اشاراتی داشته  ۱۸و  ۱۷د موا در  از جمله  ؛بینی کرده استهایی را پیش حل انونگذار راهق

حال مانع    هر  بازداشت گردد که در  ضاییکارگر توسط مراجع ق  دارد  امکان  وهند  دیرا تحت تعقیب قرار م  کارگر  ثالث،گاهی کارفرما یا اشخاص  

گردد و  نمنجمله کارگر    ،مختلف موجب تضییع حقوق طرفین  این موضوعات در فروض  کهبرای این   قانونگذار  .ادامه کار توسط کارگر خواهد بود

 .پیش بینی کرده است شرایطی را ،این موضوعات به پایان قرارداد منجر نشود

 کارگر: فی آثار توق

  است   تصور   قابل  مختلفی  حاالت آثار و   ،یف کارگر از سوی کارفرما یا شخص ثالث صورت گیرد و در نهایت کارگر محکوم یا تبرئه شودوقت  چهچنان 

 : است ذیل شرح به  آن  موارد که
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کارفرما موظف   ،قانون کار ۱۸ یماده  یبه استناد تبصره  ،داشته باشدن ادامه کار به نوعی امکان کارگر و باشد شاکی کارگر از کارفرما چهچنان  -۱

 ،در صورت محکومیت کارگر  ،پس از ختم رسیدگی  ش پرداخت کند.اه علی الحساب به خانواد  به طور  وی را  یازحقوق ماهیانه   درصد  ۵0است  

ولی    . مطالبه نماید  ،ده است خود با کارگر پایان دهد و مبالغی را که در طول مدت رسیدگی به خانواده کارگر پرداخت کر  یتواند به رابطهکارفرما می

بلکه کارفرما عالوه بر جبران خسارت وارده    ،تواند به کار خود بازگرددتنها کارگر مینه    ،کارگر گردد  یدر صورتی که رسیدگی دادگاه منجر به تبرئه 

شت کارگر به کار را نخواهد ممانعت از بازگکارگر به ایشان بپردازد و حق    یکامل این دوران را با احتساب مبالغ پرداختی به خانوادهباید حقوق  

 سوابق کاری وی محسوب خواهد شد. و در ثانی مدتی را که کارگر در حال تعلیق بوده جز .داشت

در صورت   .کار کارگر جلوگیری نماید  یتواند از ادامهکارفرما می  ،رگر محکوم گرددچه شاکی شخص ثالثی غیر از کارفرما باشد و کاچنان  -۲

و مدت تعلیق یا بازداشت  د  درتواند مانع بازگشت کارگر به کار گکارگری با کارگر بوده و نمی   یرابطه   یکارفرما مکلف به ادامه   ،کارگر  یتبرئه

  ۵0ظف به پرداخت موْ لذا ،چون شاکی کارفرما نبوده است .گرددحقوقی نیز برای آن پرداخت نمی  و سوابق کاری کارگر محسوب نشده  کارگر جزو

  به   وارده   خسارات  یمطالبه   جهت  تواندمی   ،است  شده اگر در اثر شکایت شاکی خسارتی به وی وارد    . یستنیز نکارگر    یبه خانواده   د حقوقدرص

 .کارفرما نه نماید مراجعه شاکی شخص

 مدت آن  فع مانع تعلیق قرارداد کار و کار پس از اتمام یا ره شرایط بازگشت کارگر ب

روز خود را به کارفرما معرفی و به   ۳0کارگر مکلف است ظرف مدت    قانون کار،  ۲0  یماده   یبنا به صراحت تبصره  ،قپس از رفع حالت تعلی  -۱

  .شد خواهد  شناخته  مستعفی تکلیف  این انجام عدم صورت در  و  نماید مراجعه تشخیص هیات به کارفرما در صورت استنکاف .کار برگردد

غیر قانونی است و کارگر در این صورت مستحق اخذ حق سنوات  خودداری نماید عمل وی در حکم اخراج  در صورتی که کارفرما از پذیرش کارگر

کارگر به    یهمان قانون مهلت مراجعه   ۱۹  یقانونگذار استثنائاً در ماده   که  الزم به ذکر است  .به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود

به عبارت    .داشته است  ه از پایان خدمت نظام وظیفه مقررکثر تا دو ماموجب دوران خدمت نظام وظیفه را حدا  فرما صرفاً در تعلیق قرارداد کار بهکار

ر  د  ،ندد قبل از دوران نظام وظیفه برگردابق خوی دو ماه فرصت دارند که به کار سدیگر مشمولین خدمت نظام وظیفه پس از پایان خدمت سرباز 

 . استروز  ۳0این مهلت  ،قانون کار ۲0 یماده  یسایر موارد حسب تبصره حالی که در

ثابت کند   اگر کارفرما نتواند ،ا از پذیرفتن کارگر خودداری کنددر صورتی که کارگر پس از اتمام تعلیق کار به محل کار مراجعه نماید و کارفرم -۲

حقوق یا    یار کلیه ت زمان بازگرداندن کارگر به کبه تشخیص هیات تشخیص مکلف اس بنا  است،که عدم پذیرفتن کارگر مستند به دالیل موجه  

صورت ضمن   در اینمستند به دالیل موجه بوده است  کارگاه بپردازد و اگر بتواند ثابت کند که عدم پذیرفتن کارگر،  ز تاریخ مراجعه به مزد وی را ا

 روز تا آخرین مزد کارگر است. 4۵کار  یسابقهکارفرما مکلف به پرداخت حق سنوات برای کارگر به ازای هر سال  کار، یاعالم خاتمه 

طلبانه کارگران مدت شرکت داو  چنیناحتیاط و ذخیره هم   ضرورت،  اعم از   یمدت خدمت نظام وظیفه   ، کار  قانون  ۱4  یماده   یتبصره   صراحت  به  بنا 

 . شودمیمحسوب  هاسوابق خدمت و کار آن  در جبهه جزو 

استفاده    بدون حقوق یا مزد دیگر    هایمرخصییا    تحصیلی   مرخصی  از   کار  قانون   مطابق  که  کارگرانی  قرارداد   ،کار  قانون   ۱۶  یماده   حسب  به عالوه، 

  دو   برای  تحصیلی  مرخصی   صرفاً  آن  ذیل  یتبصره   حسب  ثنائاًآید و استحالت تعلیق در می حداکثر به مدت دو سال به کنند در طول مرخصی  می

دو سال پیش  بدون حقوق و مزد، حداکثر   هاییق قرارداد کار به لحاظ مرخصی وارد تعله در تمامی مبدین توضیح ک  .است  تمدید  قابل  دیگر  سال

 سازد.با امکان تمدید دو سال دیگر تعلیق قرارداد کار را برای مدت چهار سال امکان پذیر می   به استثنای مرخصی تحصیلی که ؛بینی شده است
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 قرارداد کار یخاتمه
ار به نفع کارگر است و  ادامه و استمرار قرارداد کجا که  . از آن کارگر و کارفرما و یا به صورت قهری پایان پذیرد  یبا اراده   قرارداد کار ممکن است 

  . های پایان نیز با این رویکرد تنظیم شده استراه   ،حمایتی بدون حقوق کار(  یخصیصه)است  ن حقوق کار حمایت از کارگر  فلسفه تدویبه طور عام  

کارگر این  اما    ،باشد  تیارات هر دو از اخ  یا بعضاً  کارگر یا کارفرما ممکن است به اختیار  کارهای پایان قرارداد  راه   ، ون کارقان  ۲۷  و  ۲۱  مواد   حسب

 واند به این رابطه خاتمه دهند. تراحتی می   است که به

 :یابدمی  خاتمه زیر طرق  از یکی به  کار قرارداد کار  قانون ۲۱ یماده برابر 

عدم تجدید تصریح یا    موقت وانقضای مدت قراردادهای کار با مدت    -4از کار افتادگی کلی کارگر    -۳بازنشستگی کارگر    -۲  گرت کارفو  -۱

که در متن قرارداد منطبق با   فسخ قرارداد به نحوی -۷ استعفای کارگر -۶ پایان کار در قرارداد هایی که مربوط به کار معین است -۵ ضمنی آن

 . پیش بینی شده استقانون کار 

شرایط پایان قرارداد کار در هر سه   ومصادیق    .بدیایم  خاتمه  قهری  صورت  به  یا  و کارفرما  یا  کارگر  یاراده  با  کار  قرارداد  کردید  اشاره  که  همچنان

 صورت جداگانه به شرح ذیل است: به فرض

  پایان قرارداد کار به صورت قهری: -۱

 کار   از  کارگر،  فوت  به   توانمی   موارد  این  یجمله  از  ؛یابد  خاتمه  قهری   یک از طرفین به صورت  هر  یلت اراده کار ممکن است بدون دخا  دادارقر

کار    یگاهی نیز ممکن است با توجه به وضعیت اقتصادی و عدم توانایی کارفرما جهت ادامه   تگی کارگر اشاره نمود. بازنشس  و   کارگر  کلی  افتادگی

چنین  هم  .یابدقرارداد کار کارگران خاتمه می   ، کار غیر ممکن گردد که در این صورت با تایید مراجع ذیصالح  یدامهان اامک  ،و یا ورشکستگی کارفرما

خود به خود به اتمام    ،موقت و یا کار معین نیز بعد از اتمام مدت قرارداد و یا اتمام کار معینی که موضوع قرارداد بوده است مدت قراردادهای کار با

قانون کار در این نوع قراردادهای کار هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ    ۲۵  یالبته شایان توجه است حسب ماده   .یابندخاتمه میرسیده و  

 آن را ندارند. 

 :و درخواست کارگرپایان قرارداد کار به اراده  -۲

شایان ذکر است اوالً    .های پایان قرارداد استاستعفا یکی از راه   . دبا اعالم استعفا به قرارداد کار خاتمه ده  تواندکارگر می  استعفای کارگر:  لف(ا

بایست بعد از اعالم  هد میدمیکارگری که استعفا   ،قانون کار  ۲۱  یماده   یصراحت تبصره  حسب  در ثانی  ،استعفا مخصوص قراردادهای دائم است

  استعفای ، اعالم نماید فا عاست ریخ استعفا به صورت کتبی انصراف خود را ازروز از تا ۱۵ادامه دهد و در صورتی که ظرف استعفا یک ماه به کار خود 

کارگران   ینماینده استعفا و انصراف از آن را به شورای اسالمی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا    بایست رونوشتالبته کارگر می   . ودوی منتفی خواهد ب

روز از تاریخ رفع حالت تعلیق به محل کار در حکم استعفا   ۳0کارگر ظرف    یعدم مراجعهقانون کار    ۲0 یکه بر حسب ماده تحویل دهد. مضافاً این 

 .خواهد بود

خویش محل کار را ترک و از    یبه میل و اراده   ،به کارفرما  تشریفات قانونی و بدون اعالمب( ترک محل کار: ممکن است کارگر بدون رعایت  

در ترک   .ت متفاوت استالزم به ذکر است که ترک محل کار با غیب  .ستر افسخ قرارداد کااین عمل نوعی    . حضور در محل کار خودداری کند

ازگشت به  ب  ،غیبتدر حالی که در غیبت چنین قصدی ندارد و قصد کارگر در    ،قرارداد را دارد  یجانبه   محل کار به نوعی کارگر قصد فسخ یک 

 غیبت است.محل کار بعد از اتمام 
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 رفرما:به اراده و درخواست کاپایان قرارداد کار  -۳

  ۲۷ یاین موضوع در ماده .به قرارداد کار خاتمه دهد ،تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون کار و سایر مقررات مربوطه با اخراج کارگرکارفرما می 

ثانیاً    ،کارگر مرتکب تخلف شده باشد  اوالً:  ای باشد کهباید به گونهتوسط کارفرما    شرایط قانونی الزم برای اخراج کارگر  .قانون کار آمده است

گران و یا در  کار  یمراجع ذیصالح از جمله شورای اسالمی کارگاه یا نماینده   ثالثاً  ،ارگر متذکر شده باشدکارفرما به صورت کتبی مراتب را به ک

  و  مطالبات پرداخت  با تواندمی کارفرما در این صورت .موافقت نمایند  ، مراجع حل اختالف کار با اخراج کارگرصورت نبود هر یک از این دو مرجع

بدیهی است در    .نماید  اخراج  را   کارگر  و  فسخ  را  کار  قرارداد  ،کارگر  حقوق  ماه  یک  معادل  کار  یسابقه  سال  هر  نسبت  به  سنوات  حق  و  معوقه  حقوق

  این . و از کارفرما شکایت نماید ه ار مراجعع حل اختالف کتواند به مراجکارگر می ،قانونی که متضمن رعایت شرایط مذکور نباشدصورت اخراج غیر

رای به بازگشت به کار و الزام کارفرما به پرداخت تمامی حق و    ،با رسیدگی به شکایت کارگر در صورت تشخیص غیرقانونی بودن اخراج  مراجع

 .(آیین دادرسی کار ۶۷ ی)ماده  تاریخ بازگشت به کار خواهند داد از حقوق قانونی کارگر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 قرارداد کار یهخاتم  قانونی کارگر در مطالبات و حقوق
در  کارگر و    ه شخص وط به دوره اشتغال کارگر است ب بالبات ناشی از قرارداد کار که مرمط  یه قانون کار در پایان کار کلی  ۲۲  ماده   صراحت  به   بنا 

قانونی تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام   یماده ذیل همین  یاست حسب تبصره الزم به ذکر  .گرددقانونی پرداخت می یصورت فوت به ورثه 

ان آخرین حقوق  این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میز  ،مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی

 اقدام نمایند.  حساب به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل ویالی دریافتی به طور عل

 :(سنوات حق) کار پایان  مزایای میزان 

 پردازیم:ها میبه آن  در ذیلکه  است نوع آن متفاوت  و میزان مزایای پایان کار با توجه به وصف  

 یهر سال سابقه   بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت  بایستکارفرما می  ،باشدکارگر  و یا از کار افتادگی    ه دلیل پایان کار بازنشستگیچنانچ  -۱

عالوه بر مستمری از کار  این وجه    .قانون کار(  ۳۱  یماده )  روز مزد به وی تحت عنوان حق سنوات پرداخت نماید  ۳0حقوقی به میزان    ، خدمت

رفرکایان حق  گویند. برخی از کارا حق سنوات میاین وجه  .شودیا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می افتادگی 

 هم مانع قانونی ندارد.  کنند که این امررا هر ساله پرداخت می  سنوات

کارگر بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و   های جسمی و فکری ناشی از کاراییکاهش توان لیل د ه قرارداد کار ب یاگر خاتمه -۲

خدمت معادل   یکارفرما مکلف خواهد بود به نسبت هر سال سابقه ،انونی کارگر باشدمعرفی شورای اسالمی کار و یا نمایندگان قبا  درمان منطقه

 .(کار قانون ۳۲ یماده ) نماید  پرداختدو ماه آخرین حقوق به وی  

رگر حق  اک  ،خودداری کند  داد کار از پذیرفتن کارگردر صورتی که کارفرما پس از رفع حالت تعلیق قرار  ،قانون کار  ۲0  یبنا به صراحت ماده   -۳

به    ، کارگر مستند به دالیل موجه بوده استثابت کند که عدم پذیرش    ما نتواندت تشخیص مراجعه کند و هرگاه کارفراروز به هی  ۳0دارد صرف  

ا بتواند  اگر کارفرم. شودتاریخ مراجعه به کارگاه می از  ما مکلف به پرداخت حقوق یا مزدکارفر گردد وباز می  شخیص کارگر به کارت تاتشخیص هی

را    روز آخرین مزد  4۵  حقوق  ،کار یبایست به ازای هر سال سابقهمی   ،ثابت نماید  را  (کاربه    )ممانعت از بازگشت کارگر  وجه بودن عمل خویشم

 نماید و به قرارداد کار خاتمه دهد.  به کارگر پرداخت

 : السعی حق 

  مندی،  عائله   کمکمزد یا حقوق،    اعم از   بنا به اعتبار قرارداد کار  کارگر  انونیهای قریافت حق السعی به تمامی د  ،قانون کار  ۳4  یبرابر ماده 

 . شودمی گفته هاآن  نظایر و  ساالنه سود تولید، افزایش پاداش نقدی، غیر مزایای ذهاب، و ایاب خواربار، مسکن، هایهزینه

بنا  . قانون کار( ۳۵ یماده ) گویندمیمزد  ،نمایدرفرما دریافت می ار از کاانجام ک که کارگر در مقابلرا  هایا مجموع آن   نقدی ویا غیر  قدی و ن وجوه 

 مزد انواع مختلفی دارد که عبارتند از: ، کارقانون  ۳۵ یماده  یبه تبصره 

 ساعتی نام دارد. مزد  ،بر اساس ساعات انجام کار پرداخت شودچه مزد چنان  مزد ساعتی: -۱

 گویند. رداخت شود به آن کارمزد می میزان انجام و یا محصول تولید شده پکارمزد: در صورتی که کار بر حسب  -۲

به آن کارمزد ساعتی    ،کارمزد ساعتی: اگر مزد کارگر بر اساس محصول تولید شده یا میزان انجام کار در زمان معین تعیین و پرداخت گردد  -۳

 .شودگفته می
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 . قانون کار( ۳۶ یماده ) ی ثابت پرداختی به تبع شغلو مزایا  عبارت است از مجموع مزد شغلمزد ثابت مزد ثابت:  -4

در این    .داخت باید در آخر ماه صورت گیرداین پر  ،عرف کارگاه پرداخت گردد  به صورت ماهانه بر اساس قرارداد یا  پرداخت  مزددر صورتی که  

 .(کار قانون ۳۷ یماده ند ب ب) گوینددریافتی کارگر حقوق می  حالت به مزد

 : مزد پرداخت مواعد و  هنحو 

  به   کارفرما  و  کارگر  تراضی  و   توافق با  یا و کشور  رایج   نقد   وجه  صورت  به  کار  ساعات  ضمن  و   تعطیل   غیر  روز  در مرتب  زمانی  باید در فواصل  دزم

  قانون کار به شرح ذیل پرداخت گردد: ۳۷ ییل مادهذ بندهای در مقید شرایط رعایت  با  یبانک چک یوسیله 

پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا   ،به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد د زمعرف کارگاه، مبلغ  اساس قرارداد،چه برچنان   الف(

 .(کار قانون ۳۷ یماده  الف بند) گیرد صورت کارکرد روزهای یا  و کار ساعاتبار به نسبت روز یک  ۱۵هفته یا 

الزم به ذکر است در   .(قانون کار ۳۷ یبند ب ماده ) باید در آخر هر ماه صورت پذیرد ،گردداهانه پرداخت می اگر مزد کارگر به صورت حقوق م ب(

 .قانون کار( ۳۷ یذیل ماده  یتبصره ) وز محاسبه و به کارگر پرداخت شودر ۳۱مزایا و حقوق باید بر اساس  ،روزه ۳۱های ماه

، جنس،  بر اساس سنمزد    ین میزانتعی  در  تبعیض  و  برخوردارند مساویشرایط  دارای    و ساوی  های مای انجام کاربر  مساوی   ازحقوق   مرد  و   زن  

 .قانون کار( ۳۸ یماده ) منوع استقومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی م ،نژاد

 آن  تعیین  یه حداقل مزد کارگران و نحو

  تورم   درصد  به  بنا  کشور  مختلف  نقاط  برای  کار  عالی  شورای  یوسیله   به   ساله   همه  کارگران  مزد  حداقل   میزان  ،کار  قانون   4۱  یماده  اساس  بر

  مکلفند   کارفرمایان  ،ماده  همین  ذیل  یتبصره   طبق  .گرددمی   تعیین  خانواده  یک  زندگی  متعارف  هایهزینه  با  متناسب  مرکزی  بانک  طرف  از  اعالمی

تأدیه مابه التفاوت مزد   ضامن ، پرداخت ننمایند. در صورت تخلفده مزد جدید بنا به انجام کار در ساعات تعیین شحداقل  از ترکارگری کم  هیچ به

 .است پرداخت شده و حداقل مزد جدید 

های غیرنقدی به هر صورت که  پرداخت   .منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود  ،قانون کار  4۱  یموضوع ماده مزد  الزم به ذکر است حداقل  

 . قانون کار( 4۲ ی)ماده  استحداقل مزد قابل پرداخت  برلب اضافه قا صرفاً در ،شودمی  بینیدر قراردادها پیش 

 آمده است:   ۱۳۹۹حداقل دستمزد و مزایای کارگر برای سال  کنید،ی بعد مشاهده می ی که در صفحه در جدول
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بر اساس میانگین   . را دارند  ت مزددریافاستحقاق  ،  تعطیالت رسمی و مرخصی  برای روزهای جمعه و  کارگران کارمزد  ،قانون کار  4۳بنابه ماده  

 رداخت خواهد شد.پ وها احتساب ها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آن کارمزد آن 

 

 

 

 



26 

 

 و میزان ساعات کار کارگر  مدت
ارگر نباید از  کار کاعات  س  .دهدوقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می و   ساعات کار مدت زمانی است که کارگر نیرو   از  منظور

شایان ذکر است   .قانون کار(  ۵۱  یتجاوز نماید )ماده   -به استثنای مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد-ساعت در یک شبانه روز    ۸

وزهای دیگر مازاد بر  ر   در و  تر از میزان مقرر  ساعت کار را در بعضی از روزهای هفته کم   ان،آن  نمایندگان   یا   کارگران  توافقبا  ممکن است  کارفرما  

آور و زیرزمینی  باشد و در کارهای سخت و زیان   در هفته   ساعت  44تر از  ای بیش حال نباید مجموعه ساعات کار حرفهدر هر    ؛این میزان تعیین کنند

 . قانون کار( ۵۲ یدر هفته تجاوز نماید )ماده ساعت  ۳۶ و ساعت در روز  ۶ساعت کار نباید از 

 :زمان انجام کارانواع کار براساس 

  است   شب  ۲۲  ساعت  تا  بامداد  ۶  ساعت  از  آن   انجام  زمان  که  است  کارهاییروز عبارت از    قانون کار، کار  ۵۳  یحسب ماده کار شب:    کار روز والف(  

 شوند.بامداد انجام می  ۶شب تا  ۲۲شب کارهایی است که در فواصل زمانی بین ساعت  کار از  منظور و

 ساعاتی   کارها  از  نوع  این  در  شود  می   واقع  شب  در   نیز  قسمتی  و  روز   ساعت  در  آن   از  بخشی  که  است  کارهایی  مختلط  کار  زا  منظور :مختلط  کار ب(

 .قانون کار( ۵۳  ی)قسمت اخیر ماده  قانون کار برخوردار خواهد بود ۵۸ یماده  موضوع العاده فوق از کارگر شودمی  محسوب شب  کار جزو که

  ۵۶  ییرد )مادهگروز صورت میبلکه در ساعت معینی از شبانه   ،ودشاست که نوعاً در ساعت متوالی انجام نمی وب کاری  کار متنا   کار متناوب:ج(   

در    یست.در کارگاه الزامی نفواصل    تناوب به کار در اختیار کارگر است و حضور او در این   فواصلین ماده  همذیل    یحسب تبصره   .قانون کار(

چنین  تر باشد و همساعت در شبانه روز بیش  ۱۵هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از    افی نباید ازدر فواصل تناوب و نیز کار اضکارهای متناوب ساعت کار  

 گردد.تناوب با توافق طرفین )کارگر و کارفرما( و نوع کار و عرف کارگاه تعیین میکار و فواصل  یساعات شروع و خاتمه 

های آن در صبح یا شب  نوبت به نحوی که  ؛ار نوبتی عبارت از کاری است که در طول ماه گردش داردن کار، کقانو ۵۵ یبرابر ماده کار نوبتی:د( 

به    دزمدرصد عالوه بر    ۱0  ،ودشمی   واقع  و عصر  ی در صبحکار وهای  نوبت کند و  ر می طول ماه به طور نوبتی کا  کارگری که در  .شودواقع می

و  به صبح و شب یا عصر    هاچه نوبت درصد و چنان   ۱۵عصر و شب قرار گیرد    صبح،  ها درکه نوبت صورتی  عنوان فوق العاده نوبت کاری و در در 

 . قانون کار( ۵۶ یدرصد دریافت خواهند کرد )ماده  ۵/۲۲بیفتد  بش

 .(کار قانون ۵۸ یماده) گیردمی   عادی تعلق مزد ساعت کار درصد اضافه بر ۳۵ران غیر نوبتی کارگ برای شب در کار ساعت هر برای

 : کارگر کاری اضافه 

ط  شر این دو با رعایت ارجاع کار اضافی به کارگر. گرددمنظور از کار اضافی کاری است که مازاد بر ساعت کار مقرر در قانون به کارگر ارجاع می 

  40  پرداخت   و  کارگر  موافقت  با   رمارفکا بدین توضیح که.  ساعت کار عادی  بر مزد  اضافه  درصد   40  پرداخت   - ۲ و  کارگر  موافقت   -۱ است:مجاز  

  کارگران  به  ارجاعی ت کار اضافیاساع.  نماید    ارجاع  کارگر  به  را  عادی  کار  ساعات  بر   اضافی  کارتواند  می  ،عادی  کار  ساعت  هر  مزد  بر  اضافه  درصد

 مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین. ؛وز تجاوز نمایدر  در ساعت 4 از نباید

 رانرگکا رسمی تعطیالت

 : است ذیل شرح به  کارگران رسمی تعطیالت 
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اگر بر   .کار(  قانون  ۶۲  یماده )  شد  خواهد  پرداخت   کارفرما  توسط  نیز  روز   این   در   کارگران  مزد  و   است  کارگران  هفتگی  تعطیلی  روز  ،جمعه روز  -۱

الم گردد  اع تعطیلی آن  جای  به  دیگری  روز هفته ل طو در  بایستمی  ،کنند کار جمعه روز  در  یا توافق طرفین کارگران  حسب نوع یا ضرورت کار و

درصد   40 ،ردد در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعهگکنند و روز دیگری به عنوان تعطیل اعالم میو کارگرانی که در روزهای جمعه کار می 

یا حقوق   مزد مجموع ششم روز تعطیل کارگر معادل یک مزد ،روز کار کند ۶از  تراگر کارگر در طول هفته کم .دریافت خواهند کردمزد اضافه بر 

 دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

 است.تعطیالت رسمی کارگران  جزو  ،عالوه بر تعطیالت رسمی کشور ،ر سال به عنوان روز کارگره اردیبهشت یازدهم -۲ 

 .کارگران محسوب استتعطیالت نیز جز یگر تعطیالت رسمی کشور عالوه بر روزهای جمعه و روز کارگر د -۳
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 مرخصی کارگران  
مرخصی توسط کارگران استفاده از   که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیر تعطیل در نظر گرفته شده است.  یعبارت است از حق  مرخصی

  ، قانون کار  ۷4الی    ۶4  یکارگران شود. در ماده   ه از مرخصی قانونیتواند مانع استفادو کارفرما نمیآید  به حساب می   آنان  یکی از حقوق مسلم

 مقررات مربوط به مرخصی کارگران استفاده شده است. انواع و مدت مرخصی به شرح ذیل است:  

   مرخصی استحقاقی یا مرخصی سالیانه: -۱

سایر روزهای تعطیل رسمی    .شودروز می   ۳0وز جمعه  ر   4روز در سال است که با احتساب    ۲۶  ،در کارهای عادی  کارگران   استحقاقی  مرخصی 

  ۹توانند  کارگران صرفاً می .  دوشمرخصی به نسبت مدت کار محاسبه می   ،تر از یک سالایام مرخصی محسوب نخواهند شد و برای کار کم   جزو

واند کل مبلغ مربوط به تعداد روزهای  تمی   ،اگر شخصی در طول سال از این حقش استفاده نکند  .مایندخود را ذخیره ن  یروز از مرخصی ساالنه 

 های یا فوت کارگر مطالبات بابت مرخصیتعطیلی کارگاه    از کار افتادگی کلی،  در صورت بازنشستگی،مرخصی خود را از کارفرما دریافت نماید.  

 .ذخیره به کارگر یا ورثه پرداخت خواهد شد

شود ساعت در نظر گرفته می   4روزهای پنجشنبه    هایو مرخصی  استج هفته در سال  مشاغل سخت و زیان آور پن  در  مرخصی استحقاقی کارگران

 . شودمی  تعیین کارکرد هایماه  برحسب  فصلی  و میزان مرخصی استحقاقی کارگران

 :استعالجی مرخصی -۲ 

  ، باشد کرده تجویزکه پزشک معالج  عالجی کارگران پیش بینی نشده است و به هر میزاناست مرخصی گرفتن برای محدودیتی هیچ  کار قانون در 

به نحوی    ؛اجتماعی استمین  امدت تابع مقررات قانون ت  این نوع مرخصی اعم از کوتاه مدت و بلند   . دارد  وجود   استعالجی  مرخصی  از   استفاده  امکان

  سوابق کار و   وتا هم جز  ،ددرگ  که مدت مرخصی استعالجی باید توسط پزشک معتمد معالج یا کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی تایید 

کارگر مستحق دریافت غرامت دستمزد   ،. در مدت مرخصی استعالجیو هم مشمول پرداخت غرامت و دستمزد شود  ر آیدبازنشستگی کارگر به شما

امکان  معمولی  زشک  سال با تایید پ  روز در   ۱۵مرخصی استعالجی فقط تا  امکان استفاده از  شود.  است. غرامت دستمزد از طرف بیمه پرداخت می 

تر باشد باید شورای پزشکی  روز بیش   ۶0  اگر از  و  باید مورد تایید پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی باشد  ،باشد  روز   ۶0تا    ۱۵اگر بین    پذیر است.

 تامین اجتماعی آن را تایید کنند. 

 : ازدواج مرخصی -۳ 

استفاده  مزدد از سه روز مرخصی با استفاده از نتوانمی (از نوع دائم)قاعدتاً اج اً برای ازدوکارگران صرف یکلیه ،قانون کار ۷۳ یلف ماده ا بند برابر 

 .نمایند

 مرخصی فوت اقارب:  -4

بدیهی است که در صورت استفاده    .مادر و فرزندان خویش از سه روز مرخصی استفاده نمایند  ،پدر  ،همسر  فوت  صورت  در  توانندمی  کارگران  یکلیه 

 .رددگی مرخصی مزد کارگر پرداخت م نوعین ااز 

 بدون حقوق: مرخصی  -۵ 
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  مرخصی  از   استفاده  ینحوه   که   است  آمده  کار  قانون   ۷۲  یماده   در   صرفاً  است  نشده   گرفته   نظر در  حقوق بدون  مرخصی   برای قانون کار مدتی  در

قانونی او و کارفرما   یتوافق کتبی کارگر یا نماینده با    ،مرخصی  از  استفاده  از  پس  کار  به  هاآن   برگشت  شرایط  و  آن   مدت  و  کارگران  حقوق بدون

واند تمی  کارگر  سال  دو   از  بعد  و  گرددمی   تعلیق  سال  دو  مدت  به  داد  قرار  کار  قانون  ۱۶  یماده    حسب  بردر مرخصی بدون حقوق    .تعیین خواهد شد

 د است. دیتمبرای دو سال دیگر قابل  اً مرخصی تحصیلیبه کار خویش مراجعت نماید و صرف

  :ساعتی مرخصی -۶ 

استحقاقی است از مرخصی  بخشی  روزانه   معموالً  .مرخصی ساعتی  برخی کارهای  انجام  برای  این خو  یکارگران  از  استفاده    نوع  یش  مرخصی 

 و   کارگرو میزان آن بستگی به توافق    گرددکسر میاستحقاقی وی  از میزان مرخصی    ردر هر حال مجموع مرخصی ساعتی هر کارگ.  نندکمی

 کارفرما دارد.

 مرخصی برای فریضه حج:  -۷

نوبت   تنها برای یک  هر کارگری حق دارد در تمام مدت کار خود  است.های کارگران در قانون کار  مرخصی  انواع  فریضه حج یکی از  برای  مرخصی

تحت عنوان مرخصی استحقاقی به شرطی صی  مرخ  روز  سی  از  تواندمی  کارگر.  بگیرد  حج   مرخصی  ماه یک  ،به منظور ادای فریضه حج واجب تمتع

مند گردد و در صورت نداشتن مرخصی ذخیره برای ادای فریضه حج باید از مرخصی بدون حقوق  بهره   ،روز مرخصی ذخیره داشته باشد  ۳0که  

 استفاده نمایند. 

 : زایمان مرخصی -۸ 

روز از این   4۵و مقرر شده حداالمکان  روز آورده است ۹0اً عمج را نز کارگران زایمان و بارداری مرخصی مدت ،۷۶ یی ماده کار طهرچند قانون 

روز مازاد بر این مدت مرخصی در نظر گرفته شده   ۱4دو قلو و چند قلو( قرار گیرد و برای زایمان توأمان)مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده 

  تا  است  داده   اجازه به دولت  ،  ۱۳۹۲تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  ح قوانین  قانون اصال  یماده واحده   ۲  یگذار به موجب تبصره ولی قانون  ؛است

  بند یک ت وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب اهی. دهدماه افزایش  ۹به   را های دولتی و غیردولتی اغل در بخش ش مادران  زایمان  مرخصی

های دولتی و غیر  غل در بخشاشقلو و دو قلو( زنان    ک)یی زایمانمدت مرخص،  ۱۹/4/۱۳۹۲مورخه    4۶۵۲۷رت۹۲0۹۱  یشماره  یتصویب نامه 

تشویقی(  ده نیز از دو هفته مرخصی اجباری)اند همسران افراد یاد شچنین مقرر داشته هم   .تعیین نموده است  ماه تمام با پرداخت حقوق  ۹دولتی را  

پس  .  شودتوسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت میایام  است و حقوق این  ماه    ۹بنابراین مرخصی بارداری زایمان کارگران زن    .شوندبرخوردار می

  ت وی محسوب خدمتایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق    این مدت با  ردد وگکارگر زن به کار سابق خود باز می  ،از پایان مرخصی زایمان

  شود.می

            :کارگر برای زنان دوران شیردهیمرخصی  -۹

کارگر زن مجاز است تا بیست ماهگی    ،قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و نیز حمایت از مادران در دوران شیردهی  ۳  ییک ماده  یبصرهبر اساس ت 

استفاده از این مرخصی بدون کسر از مرخصی   د.کن استفاده  نوزاد به  شیردهی منظور به  ساعتی مرخصی از  ساعت یک  مدت  به روزانهخود،  کودک

 هد بود. استحقاقی خوا

 

 



30 

 

 شرایط کار زنان
 ترین این تدابیر حماتی عبارتند از:  در حقوق کار ایران تدابیر و مقررات حمایتی از زنان کارگر پیش بینی شده است. مهم 

  زن  نگراکار  برای  مکانیکی   وسایل  از  استفاده  بدون   و  دست  با  مجاز  حد  از  تربیش  بار   حمل  نیز و  آورزیان   و  سخت  و  خطرناک  کارهای  ارجاع  -۱

وجود دارند که حد   ۱۳۹0بهداشتی حمل دستی بار مصوب  ینامههایی از جمله آیین نامهها و آیین دستورالعمل   .قانون کار( ۷۵ یماده) است ممنوع

 ند.اهرا مشخص کرد  مجاز بار و انواع کارهای خطرناک و سخت و زیان آور

ترین آن مرخصی زایمان و  در این ارتباط هستند که مهم   خاص   حقوق  دارای  اشتغال  یاهسال  طول   در   زایمان   امکان   به  توجه   با   کارگر  زنان  -۲

 توضیح داده شد. ترپیش مرخصی دوران شیردهی است که در  

  وضعیتبا توجه به    هستند   مشغول   آن   به  که   کاری  نوع  بارداری   حین   در   باردار  کارگر  زنان   ،اجتماعی  تامین  سازمان  پزشک  تشخیص   به   اگر  -۳ 

ب این دوره کار  ویرای  جسمی  در  باشد کارفرما مکلف است  یا سخت  و  و سبکمناسب   خطرناک  او   تریتر  ارجاع    به  السعی  بدون کسر حق 

 . قانون کار( ۷۷ یمادهنماید)

  مربوط   اکزرم  ،هاآن  سنی  گروه  گرفتن  نظر  در  با  و   کودکان  تعداد  با  متناسبکارفرما مکلف است    ،قانون کار  ۷۸  یبر اساس قسمت اخیر ماده  -4

 . مهدکودک و غیره را ایجاد نمایند،  شیرخوارگاه قبیل از کودکانه نگهداری ب
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 شرایط کار نوجوانان 
 ۱۵تر از  ممنوع است و کارفرمایی که اقدام به استخدام کارگر با سن کم  ،سال تمام  ۱۵از    تربه کار گماردن افراد کم  ،قانون کار  ۷۹  یطبق ماده 

  ی های مقرر در ماده به مجازات  ، دیه حقوق کارگر یا هر دون قانون عالوه بر رفع تخلف یا تاهما  ۱۷۶  یبه عنوان متخلف برابر ماده   ، سال نماید

از این ممنوعیت مستثنی هستند. با  های خانوادگی  کارگاه   ،مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد  ر طور که دمذکور محکوم خواهند شد. البته همان 

  ۸0  یتحت شرایطی امکان پذیر است. این شرایط که در ماده   ،شوندگر نوجوان نامیده می رسال که کا  ۱۸تا    ۱۵کردن افراد بین    ود کاراین وج

 : قانون کار آمده است عبارتند از

  .پزشکی قرار گیرند هاینوجوان در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش  -۱

  درج   وی  استخدامی  یپرونده   در  هنوجوان حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدرک مربوط  گرهای پزشکی کاردام نیز آزمایشبعد از استخ  -۲

کارفرما مکلف است در    ،را نامناسب بداند  ه چه کار مربوطند و چنان کتناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر می  یپزشک درباره   .گردد

 د. کار گیر ات خود کارگر را در شغل دیگری به حدود امکان

  مشخص  کارفرما  و  کارگر  توافق  با  امتیاز   این  از  استفاده  ینحوه   که   است  معمولی  کارگران  از  ترکم   ساعت   نیم  کارگر  روزانه   کاری  ساعات  حداکثر  -۳ 

 . گرددمی

آور و خطرناک و حمل بار با دست  اع کارهای سخت و زیان ارج  نیز  و  اجرای هر نوع کاری اضافی و کار در شب   ،قانون کار  ۸۳  یبرابر ماده  -4

بایست در ارجاع بعضی از کارها منجمله حمل بار با  می  کارگر نوجوان ممنوع است و اصوالًبه  حد مجاز بدون استفاده از وسایل مکانیکی   بیش از

 قرارداد. را مدنظر ۱۳۹0ر مصوب بهداشتی حمل دستی با ینامهوطه منجمله موارد مقید در آیین مقررات مرب، دست
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 خارجی شرایط کار اتباع 
افغانستان هستند  کشور  کشور ایران یکی از کشورهایی است که اتباع خارجی قابل توجهی به عنوان کارگر در آن وجود دارد. اکثر این کارگران اتباع  

مورد صدور  که مقررات ایران در  شوند. با توجه به این یشورهایی مانند ایران مبرای کار کردن راهی ک  ،و به دلیل شرایط بد اقتصادی در کشور خود

شوند. در اغلب موارد  اغلب کارگران افغانستانی بدون داشتن مجوز کار مشغول به کار می   ،گیرانه استمجوز کار برای اتباع خارجی بسیار سخت

 ی کنند. برابر مادهتر استخدام مییک کارگر ایرانی با دستمزد پایین آنان را نسبت به  شوند و کارفرمایان نیزها ارجاع داده میکارهای سخت به آن 

  مطابق   کهاین   یا   ،باشند  مشخص   کار   حق   با   ورود   روادید   دارایکه  مگر آن   ؛توانند در ایران مشغول کار شوندنمی   خارجی اتباع    ،قانون کار  ۱۲0

مزایای   و   خارج   کار  قانون   شمول  از  ،کار  یپروانه   و   کار  روادید   فاقد  خارجی   اتباع  لذا.  نمایند  فتیادر  کار  یپروانه   مربوطه  هاینامهآیین   و  مقررات

منجر به فوت یا نقص عضو   یدچار حادثه   ،فاقد روادید کار  خارجیگیرد و اگر اتباع  ها تعلق نمیقانون کارو مزایای مربوط به تامین اجتماعی به آن 

  کار   مجوز  فاقد  کارگران  برای  را   فراوانی  مشکالت  امر  این.  گرفت  نخواهد  تعلق  ها مستمریبه آن ری اسالمی  طبق قوانین کار در جمهو  ،شوند

در حالی  -هزار تومان در روز استخدام کند  ۱0ثال اگر کارفرمایی یک شخص افغانستانی فاقد مجوز کار را با دستمزد م عنوان به . است کرده  ایجاد

توان در مراجع مربوطه مابقی دستمزد خود را مطالبه کند. این نقد را می   تواند، این کارگر نمی-هزار تومان است  ۶0که حداقل دستمزد روزانه حدود  

کشی که بهرهای برای این تعارض دارد. به هر حال هیچ بهانه ها در  با حقوق بنبادین انسان   به حقوق کار ایران وارد کرد که مقررات کار در ایران بعضاً

در صورتی که در معرض بهره کشی قرار گیرد نتواند در مقابل  ،چون شخصی مجوز کار ندرادکه داری تجویز شود قابل قبول نیست. اینو یا برده 

 تواند مورد قبول واقع شود.  شخص استثمارگر تحت حمایت قانون باشد در جهان امروزی نمی

 زیر متصور است: کاری رخ دهد حاالت یتالف شود و یا حادثه به هر حال اگر شخص خارجی فاقد مجوز کار با کارفرما دچار اخ

تر از حداقل حقوق به او پرداخت کرده و یا مزایای دیگر پیش بینی شده در قانون  کارفرما او را بیمه نکرده و یا کم که  اگر کارگر مدعی باشد    -۱

طور که گفته شد اتباع همانزیرا    .ار حقوقی برای احقاق حق خود نداردکار از جمله حق سنوات و مسکن و غیره را تادیه نکرده است، متاسفانه راهک

شود. اما در چهارچوب توافق خود با کارفرما ها اجرا نمیاز شمول قانون کار خارج بوده و تدابیر حمایتی قانون کار در مورد آن   ،فاقد مجوز کار  خارجی

ی علیه کارفرما طرح دعوی  یتواند در محاکم قضایم  ، رد توافق را به کارگر ندهدا دستمزد مواگر کارفرم  ی مراجعه کند. مثالً یتواند به محاکم قضامی

 د. یدستمزد نما یکرده و مطالبه 

له نوعی جنایت غیر عمدی محسوب  ئ که این مساگر حادثه کار رخ بدهد و ضرر جسمی و جانی متوجه کارگر فاقد مجوز کار شود، با توجه به این   -۲

  یتواند در قالب مقررات عمومی همانند کارگران دارای مجوز نسبت به مطالبه انین و مقررات کار ندراد، کارگر فاقد مجوز می طی با قوو ارتبا  شودمی

 ها شکایت و یا طرح دعوای حقوقی کند.  دیه و سایر خسارت 

  توسط   باشند  کار  یپروانه   و  کار  حق  با  ورود   روادید   جمله  از  کار  قانونی  مجوزهای  دارای  که   ایران  در   خارجی  تبعه   کارگران  اگر است  ذکر  قابل 

مند گردند و کارفرمایان  بهره   قانون این در  مقید حقوق  و مزایا از تواندمی و  بوده کار قانون مقررات مشمول ،شوند گمارده کار به ایرانی کارفرمایان

 . هستند های موجود در این خصوص و در مدت کار اتباع خارجه تورالعمل ها و تصدیق نامه و دسیت مقررات قانون کار و آیین نامه نیز مکلف به رعا
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 مراجع حل اختالف
کارگر و کارفرما به جای سوق دادن    مابینصورت حدوث اختالف فیکار تالش نمود است در  قانون  به بعد    ۱۵۷ایران به موجب مواد    قانونگذار

نهادهای میانجیگر و حل اختالف کارگر و شورای صنفی   از طریق  هحل اختالفات حاصل  ،تریها به مراجعه در نزد مقامات قضایی و مراجع دادگسآن 

ماده جهت    همان  انجی در اجرایبه عنوان می  بدواًهای صنفی  برای همین منظور نهادهایی مثل شورای اسالمی کار و انجمن   .دگردحل و فصل  

در این صورت   ،به حل و فصل نشدند انجمن موفق شورا و یا صورتی که د نمود و دراقدام خواهنو کارگر  فرمامابین کارحل و فصل اختالفات فی

مابین االجرا به اختالف فی قطعی و الزم  ها و صدور آرای  تاردد که پس از رسیدگی در این هیگهای حل اختالف کار ارجاع میتاموضوع به هی

  آرا  همانند  نیزها دارای اعتبار قانونی و قدرت اجرایی است و اجرای این آرا  تاهی  ی قطعی صادره از اینراآ  .ودشکارفرما خاتمه داده میوکارگر  

 .استمحل )محاکم قضایی(  دادگستری مدنی احکام اجرای عهده بر هادادگاه  از صادره

انجام وظایف    یحیطه  ن از آنا  تخلفاتدر حد  یان  و کارفرما  انصالحیت رسیدگی به اختالفات کارگر  فقط های حل اختالف  تاهیکه  ذکر است    قابل

که منجر به ورود صدمات   حوادث ناشی از کار  و  دارند و در صورت وقوع هر جرمی در محل کار  را  مقید در قانون کار و سایر مقررات مربوط به آن 

های نه هیات ،اشتمراجع قضایی صالحیت رسیدگی خواهند د  ،جسمی و نقص عضو یا فوت یا صدمات حیثیتی و غیره به هر یک از طرفین گردد

 د از:اند عبارتنپیش بینی شده  مابین کارگر و کارفرمافینهادهایی که در قانون کار برای حل اختالفات . رکا یحل اختالف اداره 

 شورای اسالمی کار:  -۱

امور  ،کارگران یبه عنوان نماینده  شورا این  . گردد تشکیل  کار  اسالمی شورای نام به  واحدهایی  باید ،دارند کارگر نفر  ۵0 از  بیش  که هایکارگاه  در

شوراهای   اختالف  این  به  رسیدگی  برای  مرجع  اولین  ،کارفرما  و  کارگر  مابینفیدر صورت حدوث اختالف    .کنندرا از کارفرمایان پیگیری می  آنان

  سازش   و  صلح   ایجاد  با  را   کارفرما  و   کارگرن  تواند اختالفات حاصله بیالبته شورای اسالمی کار صرفاً به عنوان میانجی می   هستند.اسالمی کار  

  .است نشده  بینی پیش  شورا این  برای قانون در  رای صدور حق  و  دهد خاتمه

 های صنفی:انجمن  -۲

های صنفی انجمن .بین کارگر و کارفرما است یحل اختالف کاردار هدهانجمن صنفی ع ،اگر در کارگاهی شورای اسالمی کار تشکیل نشده باشد

  دار عهده   نقانو  کارفرمایان و کارگران شاغل در یک صنف خاص تشکیل شده و از نظر  یکه به عنوان نماینده   هستندهای غیر دولتی  تشکل 

  و فصل  حل آن هم در حد ،ها رسیدگی به اختالف بین کارگر و کارفرمایکی از این صالحیت  .امور صنفی خود هستندبا  در رابطه  ییهامسئولیت 

 . استصلح و سازش  موضوع از طریق

  ت تشخیص:اهی -۳

 انجمن  یا  کار  اسالمی  شورای  در  کارفرما  و  کارگرمابین  ت عدم امکان ایجاد صلح و سازش فی در صور  ،قانون کار  ۱۵۷  یمت اخیر مادهقسبر اساس  

 گردد: ذیل تشکیل می ت تشخیص از سه نفر عضو به شرح اهی شود.ارجاع میکار  یاداره ت تشخیص ابه هی موضوع به رسیدگی ،صنفی

 اجتماعی امور و کار وزارت ینماینده  نفر یک -۱

 های صنفی کارفرمایان استانمدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن  ییک نفر نماینده  -۲

 . کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار استان ییک نفر نماینده  -۳
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آن  کارگران و کارفرمایان    اختالفات  به  تا  وجود دارد   شعبهتر چند  تشخیص و در شهرهای بزرگ  تاهی  یشعبه یک    معموالًدر شهرهای کوچک  

هر   ،تاین هیا  یار  پس از ابالغ  .نمایندی مقتضی صادر  ارسیدگی و رمحل بر اساس مقررات و رعایت تشریفات مقید در آیین دادرسی کار    شهر یا

  .بود خواهد در غیر این صورت رای صادره قطعی و الزم االجرا ؛روز اعتراض نمایند ۱۵حق دارند به این رای  ظرف  طرفین یک از 

 :اختالف حل تاهی-4

ت تشخیص ظرف مهلت قانونی اعتراض ایه  از  صادره  رای  به  هاآن   از  کدام  هر  یا  کارگر  یا  کارفرما  که   صورتیدر    ،قانون کار  ۱۵۹  یبنا به ماده 

 . قطعی و الزم االجرا است ،ت حل اختالف کاراو رای صادره از هی استت حل اختالف کار احیت هییدگی به این اعتراض در صال رس ،نمایند

 : از عبارتند آن اعضای که است عضو ۹ دارای قانون کار  ۱۶0 یماده ت حل اختالف نیز برابر اهی

های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان  انجمن کانون یا کار استان ی اسالمیشوراکارگران به انتخاب کانون هماهنگی  یماینده ن نفر سه -۱ 

 منطقه  واحدهای  کارگران

 منطقه واحدهای مدیران انتخاب به کارفرمایان ینفر نماینده سه  -۲

 -ج(و    وی   یفرماندار محل یا نماینده   -ب(،  وی  یی محل یا نماینده اجتماع  رفاهکار و    تعاون،  مدیرکل  -الف(شامل:  نفر نماینده دولت  سه    -۳

 .رئیس دادگستری محل یا نماینده وی

  یا  طرفین  از  یک  هر  حضور  عدم  .نمایندمی  دعوت  رسیدگی  یجلسه   به  کتبا  را  طرفین  اختالف  حل  هایتهیا  ،کار  قانون  ۱۶۱  یماده  اساس  بر

  حل   تهیا  صورت  این  در .ضروری باشد  که حضور طرفینمگر آن  ؛ت نخواهد بودامانع رسیدگی و صدور رای توسط هی  هاآن   االختیار  تام  ینماینده 

  ، هاآن  از یکی یا طرفین حضور عدم صورت در .کندمی  ابالغ و تعیین رسیدگی برای را دیگری وقت  و تجدید  را  جلسه وقت بار یک برای اختالف

قانون کار   ۱۶۱  یخیر مادهت حل اختالف بر اساس قسمت اامهلت رسیدگی هی  کند.در میصا  را  الزم  رای  پرونده  محتویات  به  توجه  با  تهیا

 . استحداکثر یک ماه 

  محل   دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  توسط  کار  قانون  ۱۶۶  یماده  اساس  بر  قطعیت  از  بعد  تشخیص  تهیا  و  اختالف  حل  تهیا آرای صادره از 

 ود. شاجرا گذاشته می یقضایی به مرحله  محاکمهمانند آرای صادره از 

  دیوان عدالت اداری: -۵

قطعی   های حل اختالف تاهی روز از تاریخ ابالغ و آرای صادره از ۱۵آرای صادره از هیات تشخیص در صورت عدم اعتراض طرفین ظرف هرچند 

ها قابل  تاقطعی صادره از این هی  آرای  ،اداری  عدالت   دیوان   دادرسی   آیین   و   تشکیالت  قانون   ۱0  یه ماداجرای  در    لی و  ،ندهست  الزم االجرا  و

های مذکور تاصادره از هی  آرای طرفین اعم از کارگر و کارفرما پس از قطعیت  ازبدین توضیح که هر یک    .استان عدالت اداری  تراض در دیواع

ها صادره اعتراض و تقاضای نقص آن  آرای  به   استناد  مورد  مدارک  و  دالیل  یهی از جمله تقدیم دادخواست و ارائ قانون  مراحل طی  باتوانند  می

  کهاین  مگر  نیست؛  مزبورهای تشخیص و حل اختالف در دیوان عدالت اداری مانع اجرای آرای  م به ذکر است اعتراض به رای هیاتالز.  بنمایند را

اجرای آرای این صورت    که در  شود  مبنی بر توقف عملیات اجرایی قبل از رسیدگی به صورت فوری صادر  یدستور  معترض  شخص  تقاضای  با

طرح اعتراض و تقدیم دادخواست و غیره    ینحوه   زمان صدور رای قطعی از دیوان عدالت اداری متوقف خواهد شد.  های مذکور تات اصادره از هی

 بیان خواهد شد. های بعدی مشروحاًدر بخش 
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 آیین دادرسی کار 
  حل   مراجع  به   مراجعه  ممقا  در   دعوا  اصحابمجموعه اصول و مقرراتی است که  آیین دادرسی کار    ،رکا  دادرسی  آیین   ۱  یماده   ۱  بندبر اساس  

   قانون کار مقرر گردیده است:   ۱۶4  یکه در ماده . با عنایت به این هستندکلف به رعایت و تبعیت از آن  مراجع در مقام رسیدگی م  این  و  کار  اختالف

  تصویب   ار تهیه و به ها توسط شورای عالی کهای تشخیص و حل اختالف و چگونگی تشکیل جلسات آن ررات مربوط به انتخاب اعضای هیاتمق»

اجتماعی    رفاهکار و    تعاون،  ای را با تصویب وزیرنامهآیین    شورای عالی کار قبالً  ،در اجرای این ماده،  «اجتماعی خواهد رسید  رفاهکار و    تعاون،  وزیر

  ۱۱۷عنوان آیین دادرسی کار شامل  تحت ای رانامهشورای عالی کار آیین  ۱۳۹۱ /۷/۸ تاریخ در  نهایت  در و تهیه نموده بود  ۱۳۸0 / ۳/۱0 در تاریخ

حسب قسمت اخیر    ،نامهبا تصویب این آیین   .رسیدکار و رفاه اجتماعی    ،به تصویب وزیر تعاون ۷/۱۱/۱۳۹۱  نامه در تاریخو این آیین   کردماده تهیه  

  در  تبصره  ۵  و ماده   ۱۹  بر  مشتمل  ایحاقیه الزم به ذکر است ال  . گردید  نسخ   صریح به طور   ۳/۱0/۱۳۸0قبلی مصوب    ینامهآیین   آن،  ۱۱۶  یماده

تاریخ    ۲۳/۱0/۱۳۹۷  تاریخ در  و  تهیه  کار  عالی  شورای  تعاون  ۲۷/۱۲/۱۳۹۷توسط  وزیر  تصویب  فصل    ،با  عنوان  تحت  اجتماعی  رفاه  و  کار 

مادامی که در هر    ،نامهین آیین هم  ۱۲۵  یبه آیین دادرسی کار الحاق گردید و بر اساس ماده  (ادرسی الکترونیکید)  کار  دادرسی  آیین   دوازدهم

 چنان الزم االجرا خواهد بود.اجرای مواد قبلی هم  ،اندازی نشده است  شهرستان دادرسی الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار راه 

چنین رسیدگی مراجع حل مقراردادهای کار و ه ودر خصوص ادعاهای ناشی از روابط کار ن و کارفرمایان کارگرا جانب از اقدامی هرگونه بنابراین

رسی کار  اختالف کار در امر دادرسی مستلزم رعایت برخی مقررات و تشریفات قانونی بر اساس مقررات مربوط به قانون کار باالخص آیین داد

 پردازیم.کار می یطرح دعوی و شکایت در مراجع حل اختالف اداره  یبه بررسی نکات مهم نحوه  در ذیل. است

 :مدعی درخواست بدون  رسیدگی به روعش امکان عدم 

  ی، و  ییا قائم مقام یا نماینده   اصیلکه  مگر این   ؛ توانند به دعوا رسیدگی کنندمراجع حل اختالف کار نمی  ،آیین دادرسی کار  ۳  یبر اساس ماده

 عی است.رسیدگی مستلزم درخواست مد به بنابراین شروع .رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد

 :دعوی طرح  از پس کار اختالف حل  مراجع رسیدگی بودن الزامی 

رسیدگی و صدور    مکلف به ،تقدیم نمودخواست خود را  داد  کارفرما یا کارآموز یا  کارگر    از   اعم  مدعی   شخص  که   آن  بعد از  رکا  اختالف   حل   مراجع

مراجع حل اختالف    .آیین دادرسی کار(  4  ی)ماده خواهند بودازات  مج  مستحق  و   شده  شناخته  حق  احقاق  از  مستنکف   عنوان  به واال    هستند؛رای  

  استثنائاً در غیر مواردی که قانون  عام ی به طور کلی و اخاص تعیین تکلیف نمایند و صدور ر  هر دعوا به صورت منجز و مورد  رد هستند  مکلف  کار

 ممنوع است.  ،معین کرده باشد

 مراحل رسیدگی در مراجع حل اختالف کار: 

  تجدید  یمرحله ( ۲و   بدوی  یمرحله ( ۱ :گیردرسیدگی به دعوا در مراجع حل اختالف در دو مرحله انجام می   ،آیین دادرسی کار  ۶ یاساس ماده  بر

 نظر

ز  بدوی یعنی هیات تشخیص طرح دعوی کرده و پس ا یابتدا باید در مرحله  ،همین اساس کارگری که به هر نحوی ادعایی علیه کارفرما دارد بر 

 نظرخواهی کند. تواند در هیات حل اختالف درخواست تجدیدصدور رای از این مرجع می

   :کار اختالف حل مراجع از صادره  یآرا بودن االجرا الزم



36 

 

  را  این آرا  تواندشخصی نمی  هیچ وهستند  الزم االجرا    غیر قابل تغییر و  ،صادره از مراجع حل اختالف  یآرا  ر،آیین دادرسی کا  ۸  یبنا به تاکید ماده 

از    رای قطعی صادرهآبه عنوان مثال    .که قانون معین نموده باشد  آن هم در مواردی   ،گر مرجع باالترم  ؛نماید  از اجرای آن جلوگیری  یا   و   تغییر

ست و قضات دیوان عدالت اداری ا  درقانون تشکیالت آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض    ۱0  یمراجع حل اختالف کار برابر ماده 

متوقف   بدواًیدگی به اصل موضوع  تا رساجرای رای صادره را    ،به موجب دستور فوری  وانندتاعتراض شخص معترض می  بنا بهدیوان عدالت اداری  

 که با وارد دانستن اعتراض معترض رای مورد اعتراض را نقض نمایند.نمایند و یا این 

 صالحیت مراجع حل اختالف کار:

  . (کار  دادرسی  آیین   ۱4  یماده)است  دادخواست   تقدیم  تاریخ  صالحیت   مالک  و   است  کننده  رسیدگی  مرجع   با   دعوا  به   رسیدگی   صالحیت   تشخیص  

 از چند جهت قابل بررسی است که عبارتند از: ر صالحیت مراجع حل اختالف کا

بنابراین    .آیین دادرسی کار(  ۹  یماده )استف کار  ( صالحیت ذاتی: رسیدگی به دعاوی مشمول قانون کار ذاتاً در صالحیت مراجع حل اختالالف

  در نزد دیگری منجمله مراجع قضایی و محاکم دادگستری حق رسیدگی به این دعاوی را ندارند و اصوالً در صورت طرح چنین دعاوی  هیچ مرجع 

مراجع حل    صالحیت  و  شایستگی  به  صالحیت  معد  قرار  صدور بایست بااین مراجع می  ،دادرسی کارآیین    ۱۷  یهبنا به صراحت ماد  ،قضایی  مراجع

رای دیوان عالی    .به دیوان عالی کشور ارسال نمایند  جهت تعیین تکلیف پرونده را  قانون آیین دادرسی مدنی    ۲۸  یدر اجرای ماده   اختالف کار

 خصوص الزم االتباع خواهد بود.این  کشور در

پذیرد که آخرین کارگاه  انجام می   محلی در مراجع حل اختالف    ،-و کارفرما  گر، کارآموز اعم از کار-  ( صالحیت محلی: رسیدگی به ادعای خواهانب

که آخرین    محلی   کار  یبایست برای اولین بار به اداره ه عنوان مدعی برای اقامه دعوا می بخواهان  بنابراین شخص    .محل کار در آن واقع شده است

آخرین کارگاه  چه  چنان  از این اداره و تکمیل آن وفق مقررات اقامه دعوی نماید. ص دادخواست  کارگاه در آن واقع است مراجعه و با اخذ فرم مخصو

محل انعقاد    ،محل دریافت مزد و در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد کار   یشخص خواهان به اداره   ،و محل کار کارگر معلوم نباشد

 .آیین دادرسی کار(  ۱۲  یماده)مالک قرار خواهد گرفتطرف دعوی(  اقامت خوانده)  ص نباشد محلیز مشخچه محل انعقاد قرارداد نقرارداد و چنان 

  کارگاه   ،ببرد  سر   قانون کار به  4۶  یماموریت موضوع مادهیا در    گاه اصلی کار کند و کاردر محلی غیر از  مور  که کارگری به عنوان ما  در صورتی

  .آیین دادرسی کار(  ۱۱ یماده )موریت ویارگاه محل منه کا ،شودکارگاه وی محسوب میآخرین  اصلی

کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور    چه چنان   ،آیین دادرسی کار در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند  ۱۳  یبر اساس ماده 

تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران    یمقررات کشور ایران نافذ و اداره   ،باشدن یا مورد توافق طرفین    نافذمحل استقرار کارگاه  

 مراجعه نماید. باید به این اداره  دعوی  یجهت اقامه  ،صالح به رسیدگی خواهد بود و شخص خواهان

  اختالف در صالحیت مراجع حل اختالف:

ممکن است   ،ردیدگ ذکر که هاییصالحیت  نوعه به ت های حل اختالف کار با توجاهی در   مطروحه یدر جریان رسیدگی به ادعای خواهان و دعوا

   حاصلدادگستری یا شوراهای حل اختالف    محاکمجمله  مراجع دیگر منبا  در تشخیص صالحیت این مراجع از نظر ذاتی و یا محلی    اختالفاتی

 طرق رفع صالحیت به شرح ذیل ذکر شده است: دادرسی آیین   ۲۱الی  ۱۶شود. در مواد 

 ینظریه اداره  ،کل اختالف محقق شود یی اداره در حوزه کار  یادارهعرض صالحیت محلی بین مراجع حل اختالف کار هم در صورتی که در (۱

رسیدگی به موضوع را در صالحیت    استان  هایشهرستان  از   یکی  در  مستقر  تشخیص  تهیا  اگر  که  توضیح  بدین  .استکل مذکور الزم االتباع  
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  . خواهد بودان استان  هم  کار  کل   یدر این صورت رسیدگی به اختالف در صالحیت اداره   ، مان استان بداندت تشخیص شهرستان دیگری از هاهی

  کل الزم االتباع خواهد بود. ینظر اداره 

ته  وجود داش (استان کل )دو یدو اداره  یدر حوزه کارادارات   عرض  هممراجع حل اختالف کار  بینمافی چه اختالف در صالحیت محلی ( چنان۲

نظر این اداره در جهت رفع اختالف    .استکار و رفاه اجتماعی    ،تعاون  وزارت   در   خدمت  جبران   و  کل روابط کار  یمرجع رفع اختالف اداره   ،باشد

 . ادارات کار استان الزم االتباع است ک ازی برای هر

ل اختالف  حت  اص مکلف به تبعیت از تصمیم هیتشخیت  اهی  ،صالح به رسیدگی بداند  ت تشخیص راایهاختالف،  ت حل  اصورتی که هی  در  (۳

کارگر و کارفرما به مراجع    یمراجعه   با چنین در صورتی که  هم .  صادر نمایدی  اموضوع رسیدگی و ربه  ت حل اختالف  اطبق نظر هی  باید   و   است

را  ، این مراجع  رحل اختالف کا با اعبه  د و رای  نصالح به رسیدگی ندانخود  تراض طرفین دیوان عدالت اداری به  عدم صالحیت خود بدهند و 

 ند. هستشعب دیوان عدالت اداری ت از این مراجع مکلف به تبعی  ،شایستگی مراجع حل اختالف کار رای دهد

اجرای   در  ،صالحیت مراجع حل اختالف کار بدانند  در  صالحیت خود خارج و  را از  صورتی که محاکم دادگستری رسیدگی به موضوع دعوا  ( در4

تشخیص صالحیت به دیوان عالی  پرونده را برای   ۱۳۷۹ /۲۹/۱ مصوب مدنی امور  در انقالب و یعمومهای گاه داد قانون آیین دادرسی ۲۸ یماده

  ،دهد مراجع حل اختالف کار( را صالح به رسیدگی تشخیص  -محاکم دادگستری) دیوان عالی کشور هر یک از مراجع .  کشور ارسال خواهند نمود

 . است سیدگیر به مکلف مرجع این

اگر این مراجع صالحیت ذاتی رسیدگی به دعوی را نداشته باشند و   ،دعوی طرح و  کار اختالف حل مراجع به کارفرما یا کارگر یه مراجع بعد از (۵

  د دعویقرار رمراجع حل اختالف کار    ، تشخیص بدهندمنجمله محاکم دادگستری    ،در صالحیت مراجع دیگریمطروحه را  رسیدگی به دعوی  

 . بایست در مراجع ذیصالح طرح و اقامه دعوی نمایدصادر خواهند نمود و شخص مدعی می 

 :کار  اختالف حل مراجع در مطروحه  وی اگی و وکالت در دعنمایند 

م االختیار  تا  یو یا با انتخاب یک نفر به عنوان نماینده   اًند جهت دفاع از حقوق خویش شخصنتوامی   (خوانده  و   خواهان)دعوی  طرفین   از   یک  هر 

خالف مراجع  بنابراین بر  . توان به مراجع حل اختالف کار معرفی نمودبه موجب سند رسمی یا عادی می را  مورد انتخاب    ینماینده   اقدام نمایند.

توانند به  هر یک از طرفین می  ،در مراجع حل اختالف کار  ،باید از وکالی دادگستری باشددادگستری که وکیل مورد معرفی می  قضایی و محاکم 

  ی نماینده .  بدهند  وکالتنمایندگی و    ،حتی غیر وکیل  ،ی در یکی از دفاتر اسناد رسمی به هر شخص  موجب سند عادی و یا وکالتنامه رسمی تنظیمی

تام االختیار در  فقط نماینده    .اختیارات اصیل در دعوا را دارد  یگردد و همهاالختیار محسوب میآیین دادرسی کار تام  ۲۵  یماده   حسبمعرفی شده  

نمایندگی یا در قرارداد وکالت به این امر  ینامههد داشت که به طور صریح در معرفی تجدیدنظر خواهی از رای هیات تشخیص را خوا صورتی حق 

تیار در وکالتنامه یا  که این اخ ،ت تشخیص تجدیدنظرخواهی نمایداتواند از رای صادره در هیوکیل زمانی می  یبه عبارتی نماینده  .اشاره شده باشد

البته اگر وکالت    .کار(دادرسی  آیین    ۲۶  یوگرنه حق تجدیدنظرخواهی نخواهدداشت )ماده   ؛باشد  داده شده   نمایندگی صراحتاً به او  ینامهفیمعر

صلح و  نده حق ندارد با کارفرما  بنویسد که نمای  مثالً  .خود را محدود کند  یاختیارات نماینده   ،نماینده  یتواند در معرفی نامه می  ،دهنده بخواهد

 که حق ندارد از بخشی از مطالبات کارگر بگذرد. سازش کند و یا این 

 شوند؟ مند بهره( مجانی)معاضدتی  توانند از وکیل آیا طرفین دعوا در مراجع حل اختالف کار می 

تخصص و آشنایی با قوانین مربوطه باالخص  یل  دل  به   کار  اختالف  حل  مراجع  در  دعوا  طرفین  جمله  از  ،حقوقی  مشکالت  واجد  اشخاص  غالب

خویش را از بین وکالی دادگستری    یتمایل زیادی دارند که وکیل و نماینده   ،مابین کارگر و کارفرماهای مربوط به روابط فینامهآیین قوانین و  



38 

 

جایی  از آن   .یل از طرف یکی از طرفین وکالت نمایندوک  عنوانه  بتوانند  البته در محاکم قضایی صرفاً وکالی دادگستری می  .انتخاب و معرفی نمایند

توانند هر کسی را به عنوان نماینده و یا وکیل معرفی نمایند و انتخاب وکیل دادگستری به عنوان  که در مراجع حل اختالف کار طرفین دعوا می 

ا در مراجع حل  طرفین دعو ،۱۳۱۵قانون وکالت مصوب  ۲4 یدهما برابرلذا  است، حق الوکاله وکیل و نماینده واجد به بار مالی و مستلزم پرداخت 

  مشروط بر  ؛نمایند  ی معرفی وکیل معاضدت  تقاضای معاضدت و  ،معاضدت قضایی(  یند از کانون وکالی دادگستری )اداره نتوااختالف کار نیز می 

  جهت   که   دعوایی   و   بوده   مالی   استطاعت   فاقدوکیل معاضدتی  ی  ثانی متقاض  در   ،که اوالً ادعای متقاضی مستند به دالیل و مستندات قانونی باشداین

یک از طرفین دعوا در مراجع حل اختالف کار با    هربنابراین    .باشد  متقاضی  شخص  به   مربوط  ،نمایندمی   معاضدتی   وکیل   تقاضای  آن   پیگیری

دان یا نیروی انتظامی  عتمم  ینامهو پیوست تصدیق درخواست کتبی    یبا ارائه  ۱۳۱۵قانون وکالت مصوب    ۲4  یتوجه به شرایط مذکور در ماده 

هم  و  الوکاله  حق  پرداخت  توانایی  عدم  بر  مبنی  خود  اقامت  دعمحل  مستندات  و  مدارک  رونوشت  ازچنین  خویش  معاضدت   یاداره   وای 

معاضدت قضایی به درخواست  یره ادا .نمایندتقاضای وکیل معاضدتی  ،ر هستندمستق هااستان مراکز در که دادگستری وکالی هایکانون قضایی

  یمجموعه   به تعیین و معرفی یکی از وکالی زیراقدام  ،  احضار متقاضی  با زومعندال  و  انجام تحقیقات الزمبا    در صورت نیاز   و   متقاضی رسیدگی

درخواست متقاضی را    ،شرایط تشخیص ندهدواجد  معاضدت شخص متقاضی را    یادارهدر صورتی که    .نمایدکانون وکال به شخص متقاضی می

کانون وکال به    یت مدیرهای. هاعتراض نماید  کانون وکال  یت مدیره اتواند ظرف ده روز به هیدر چنین صورتی شخص متقاضی می .  کندرد می 

ین وکیل معاضدتی  اگر کانون مربوطه با تعی  کانون قطعی و الزم االجرا است.  یه ت مدیرانهایی صادر خواهد نمود و رای هی  اعتراض رسیدگی و رای

 .در جریان رسیدگی دریافت نخواهد کردر و ام وبد  در متقاضی وکیل معاضدتی( از موکل خویش) ایالوکالهوکیل معاضدتی هیچ حق موافقت نماید،  

  ،ادر گرددله واقع شود و حکم به نفع موکل صمحکوم ،صورتی که موکل وکیل معاضدتی در ۱۳۱۵قانون وکالت مصوب  ۲۳ یولی در اجرای ماده 

  محکوم   دالیلی  به  بنا   یا  و نشود  واقع  لهمحکوم  پرداخت خواهد شد و اگر موکل در دعوای مطروحه  ،شودمی   چه وصولقانونی از آن  یالوکالهحق 

 موادوکیل برابر  یالوکالهالبته شایان ذکر است که حق  .الوکاله محروم خواهد بودهر حال از دریافت حق در  معاضدتی وکیل نباشد وصول  قابل به،

از   لههای عمومی و انقالب در امور مدنی به عنوان یکی از عناوین خسارات دادرسی توسط شخص محکومقانون آیین دادرسی دادگاه  ۵۱۹ و ۵۱۵

حق    هله و با وصول محکوم بقانون وکالت شخص موکل به عنوان محکوم  ۲۳  یدر صورتی که در اجرای ماده   .محکوم علیه قابل مطالبه است

چنین مرکز مشاوران  هم  .نمایند مطالبه علیه محکوم از را  آن قضایی مراجعتوانند با مراجعه به می ،اضدتی نیز پرداخت نمایدبه وکیل معای الوکاله

 معاضدت قضایی وجود دارد.   یاداره نیز یک دفتر دارند که در این مراکز وکال یه در هر استانی مانند کانون ی قضایقوه

گان  رای  یاز مشاوره   ،معاضدت(  یدادگستری )اداره وکالی  های  توانند با مراجعه به کانون می   ،دارندرایگان    یبه مشاوره   کسانی که نیاز   ینچنهم

ن  تلفشماره    با  مرکز  وکالی  کانون  با  تماس  یوسیله   به  توانندمی  صبح  ۱۱  تا  ۹  ساعت  از  کهاین  یا  ومند گردند  وکالی حاضر در آن اداره بهره 

ها نیز اضدت قضایی در دادگستری ارشاد و مع  یمیتواند با مراجعه به اداره   چنین شخصهم   . نمایند  دریافت   رایگان   یمشاوره   ۷۷۶۱44۶4-0۲۱

 همکاری  با  استان  هایهای اکثر شهرستاندر دادگستری   ،کانون  عضو  وکالی  یوسیله   بهها  تان اس یهای وکالغالب کانون  .بگیردرایگان    یمشاوره 

رایگان در روزهای هفته به مراجعین توسط وکالی دادگستری    یاند و مشاوره رایگان ایجاد کرده  یمشاوره   هایاتاق  قضایی،معاضدت    ارشاد وواحد  

 مند شوند.ها بهرهتوانند از این مشاوره کارگران نیز میود که شداده می 
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 اقامه دعوی  و طرح
قانونی یا وکیل تعیینی یا معاضدتی    یشخصاً یا توسط نماینده باید    ،بر اساس روابط کاری و کارگری باشندمدعی حقی    یییا کارفرما  و  کارگر  اگر

اقامه  .  نمایندبق مورد ادعای خویش را  حقو  و   حق  احقاق رای به   صدور   خویش اقامه دعوی نموده و از مراجع حل اختالف کار تقاضای رسیدگی و 

اخت هزینه و به صورت مجانی بدون پرد -دیوان عدالت اداری در رسیدگی یمرحله  جز به-احل رسیدگی که در تمامی مر رسیدگی به آن دعوا و

تشریفات   صورت عدم رعایت  در  تشریفات خاص است که  واجد شرایط و  اقامه دعوی  ،مقررات مربوطه  بر اساس آیین دادرسی کار و دیگر  است.

  کار محل کارگاه  یآن به اداره  یخواهان و ارائه   تنظیم دادخواست قانونی توسط هاتشریفات این  یجمله  از  .داشت رسیدگی نخواهدقانونی قابلیت  

نکات مهمی که برای تنظیم دادخواست باید مورد    برای طرح دعوی است. ذیالً  اتترین اقدامترین و حساستنظیم دادخواست یکی از مهم   .است

 شود.بررسی می توجه قرار گیرد

 :دادخواست

رسیدگی در مراجع حل اختالف کار منوط به تسلیم دادخواست از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام   ،آیین دادرسی کار  ۲۸  یمادهبر اساس  

  یه ادارخواهان به    یبنابراین تا زمانی که دادخواست از ناحیه   .است  ،دارند  رامحل که صالحیت رسیدگی به دعوی    کار  ییا نمایندگان آنان به اداره 

  نموده    به محض وصول دادخواست آن را فوراً ثبت   کار  یاداره   .داشتد  نرسیدگی نخواهحل اختالف کار تکلیفی برای  داده نشده است مراجع    مذکور

 د.دهدادخواست می یشماره ثبت به تقدیم کننده  روز، ماه و سال( و ) مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم رسیدی و

 :دادخواست نیقانو شرایط 

 د: باش ذیل شرایط حاوی  باید دادخواست کار دادرسی آیین   ۳۱ یماده اساس بر 

 .شود نوشته مخصوص چاپیهای بر روی برگ  -۱

 .باشد فارسی زبان  به -۲

کار وی    یل و میزان سابقهچه خواهان کارگر باشد نوع شغچنانو  ملی و اقامتگاه خواهان،    یر، سال تولد، شناسهپد  نام  خانوادگی،  نام  نام،  درج  -۳

 در کارگاه نیز قید شود.

 محسوب   وی  قانونی  اقامتگاه  -به شرط دایر بودن-در صورتی که خوانده کارفرما باشد کارگاه    ، کهاقامتگاه خوانده  ودرج نام، نام خانوادگی    -4

 ود. شمی

 خواسته و شرح آن  -۵

 امضا یا اثر انگشت دادخواست دهنده  -۶

 .شد خواهد نوشته حقوقی شخص اقامتگاه  و نام دادخواست  در باشد حقوقی شخص هانخوا  چهچنان   -۷

ملی و نشانی اقامتگاه    یالزم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه  ،گرددتسلیم  خواهان    یدر صورتی که دادخواست توسط نماینده   -۸

 در دادخواست پیوست گردد.نماینده در دادخواست قید و سند ثبت نمایندگی وی نیز 

 یک نسخه باشد. یهای آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافهدادخواست و پیوست -۹

ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال  ایه  ۲/۷/۱۳۹۸مورخه    ۱۳۳۲  یشماره   موجب رایه  ب  آیین دادرسی کار ۳۲  یده که ما: با عنایت به این نکته

برای  فقط .شودمذکور دادخواست ناقص نیز پذیرفته می یه برخالف صراحت ماد دادخواست، صورت ناقص بودن بر اساس این رای در  ،شده است

نقص به عمل آید که در  های عمومی و انقالب در امور مدنی رفع  به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه   ۵۱موجب مواد  ه  به جریان افتادن آن باید ب

دادرسی کار)الحاقی  ۱۲۲ی  ماده بخشنامه ب  آیین  تعاون،کار  ۵/۱/۱۳۹۸مورخه    ۷0۶  یشماره  یه موجب  عنوان    و   وزارت  اجتماعی( تحت  رفاه 
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  یاداره   ،شکلی در دادخواست وجود داشته باشد  بدین توضیح در صورتی که نقص یا ایراد  .اشاره شده است  یقاًدادرسی الکترونیکی به این موضوع دق

دادخواست خود را    که نسبت به رفع نقص اقدام و دهد  مهلت می   ساعت   4۸رفع نقص به خواهان    با صدور اخطاریهضمن قبول دادخواست    کار

کرده و    دادخواست تنظیم  تواند مجدداًالبته خواهان می  .گردددر صورت عدم رفع نقص در مهلت مذکور دادخواست رد می   .ارسال نماید  مجدداً

 یم کند. تقد

 : فرم دادخواست بدوی ینمونه  
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 ابالغ آن به طرفین:  و  رسیدگی وقت  تعیین

  ،باشد  شده  تنظیم   کار  دادرسی  آیین  ۳۱  یماده   مقررات  رعایت  با  و  نقص  فاقد  تقدیمی  دادخواست  اگر  ،خواهان  یناحیه   از  دادخواست  یارائه   از  پس  

در صورتی که بنا به تشخیص رئیس    .شد  خواهد  ینتعی  دادخواست  تقدیم  تاریخ  اساس  بر  رسیدگی  وقت  دادخواست  ثبت  از  پس  و  گرددمی   ثبت

در هر صورت وقت رسیدگی باید    . خواهد شد  ر صاد  دلیل   دستور رسیدگی به پرونده خارج از نوبت با ذکر  ، باشد  نیاز به رسیدگی فوریکار    یاداره

خواندگان بتوانند ظرف این مدت   یا  ئه جمله خوانتر از سه روز نباشد تا طرفین دعوی منبین ابالغ و روز جلسه کم   یشود که فاصله   تعیین طوری  

 .آیین دادرسی کار(  ۳۳ یدهمای دفاع آمادگی الزم داشته باشند)برا
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 دادرسی الکترونیکی کار
کترونیکی  رسی الداد  در ارتباط باماده    ۱۹  بر مشتمل  ۲۷/۱۲/۱۳۹۷مصوب    الحاقیه  ،مبحث آیین دادرسی کار اشاره گردید  یه مقدم  در  کهچنان 

الحاق گردید۱۳۵الی    ۱۱۷مواد  کار) دادرسی کار  آیین  به  ماده  .(  اساس  الحاقیه  ۱۳۵  یبر  این  ابالغ  تاریخ  از  و    ینحوه  ،الحاقی  دعوی  طرح 

ترونیکی از طریق  لکا  صورت  به   کار  اختالف   حل   هایتهیا  از   صادره   ی آرا  و   هانامهدعوت  و   هااخطاریه   و   اوراق   ابالغ  چنین هم   و   دادخواست تقدیم

  ، دادرسی الکترونیکی و سامانه جامع روابط کار راه اندازی نشده است  شهرستان  هر در  که   مادامی جامع روابط کار انجام خواهد گرفت و  یسامانه

 بارتند از: . موارد مهمی از دادرسی اکترونیکی کار که آگاهی از آن الزم است عبر اساس مفاد آیین دادرسی کار قبلی انجام خواهد شد

 آن:  یاشخاص در سیستم دادرسی الکترونیکی کار و نحوهوم ثبت نام لز

 ،دادخواست  تقدیم  منجمله  دعوا طرح  امر  در   الزم  تشریفات  تمامی   ،(۱۳۵الی    ۱۱۷  موادآیین دادرسی کار) به  مواد الحاقی  بر اساس  که   جاییآن   از

شخص  ، پذیردجامع روابط کار انجام  یاز طریق سامانه باید های حل اختالف کارتاهی درصادره و غیره به طرفین دعوی   یآرا ،هاابالغ اخطاریه 

از طریق پیامک ارسالی در  غیره  و  اوراق اعالم شماره تلفن همراه جهت ابالغبا  جامع روابط کار یبایست در سامانه طرح دعوا می خواهان قبل از

ها، کارشناسان و کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوی، نمایندگان آن  ،ارت تعاونام نماید و معاونت روابط کار وزاین سامانه ثبت ن

عبور حساب   ینام کاربری و کلمه   ،جامع روابط کار  یپس از ثبت نام در سامانه  د.سایر اشخاص مرتبط با هر پرونده حساب کاربری ایجاد نمای

ثبت نام  ، چنینهم  . گیرددر اختیار شخص قرار می   ،ک به شماره تلفن اعالمی در هنگام ثبت نامت نام کننده از طریق ارسال پیامکاربری برای ثب

استنکاف از قبول  یجامع روابط کار به منزله  یعضویت در سامانه  ازوی  و خودداری استامی الزجامع روابط کار نیز  یشخص خوانده در سامانه 

مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل    یانده در سامانه عدم عضویت خو.  استها و اوراق دعوا  اخطاریه 

توانند با می ،ربریعبور حساب کا یجامع روابط کار و اخذ نام کاربری و کلمه  یهر یک از طرفین دعوا با ثبت نام در سامانه د.اختالف نخواهد بو

خواهان و خوانده بخواهد برای طرح    اگر  .خویش اقدام نمایند  یچنین دریافت اطالعات پرونده زم و هم ورود به سامانه نسبت به انجام اقدامات ال

  اعطای   به  نسبت  بایستمی   جلسه  در  شرکت  یا  دادخواست  تقدیم  از  قبل ،نمایند  جلسات رسیدگی نماینده یا وکیل معرفی  یا دفاع و شرکت در  دعوا و

 .کرده باشد نام در سامانه ثبت بایست قبالًه نیز می چنین شخص نمایندکار اقدام نمایند و هم  جامع یندگی الکترونیکی از طریق سامانه نمای

 :کار روابط جامع یسامانه  طریق از  الکترونیکی دادخواست  تقدیم 

  تسلیم به منوط  ،زی شده استجامع روابط کار راه اندا یی که دادرسی الکترونیکی در سامانهیهاشهرستان در کار اختالف حل مراجع در رسیدگی

هایی که دادرسی الکترونیکی در  بنابراین در شهرستان  .است  راه اندازی شده  کاربط  اور  جامع   یدادخواست به صورت الکترونیکی از طریق سامانه

  . آیین دادرسی کار تقدیم نمود  ۲۸ یدادخواست را به صورت دستی تهیه و بر حسب ماده  تواننمی  ،جامع روابط کار راه اندازی شده است یسامانه

تقدیم دادخواست به صورت فیزیکی و دستی انجام    ینحوه   ،مذکور راه اندازی نشده باشد  یولی اگر در شهرستانی دادرسی الکترونیکی در سامانه

 تنظیم و تقدیم آن قبالً توضیح داده شده است. یشد که نحوه خواهد 

 :الکترونیکی دادخواست قانونی شرایط 

 : باشد ذیل شرایط حاوی  باید الکترونیکی دادخواست ،کار دادرسی آیین  الحاقی ۱۲0 یماده راساسب 

  تایید   منزله  به   که  شود  ارسال  کار  روابط  جامع  یسامانه  در  خواهان(  اختصاصی  یکارپوشه)شخصی  یصفحه   از  باید  الکترونیکی  دادخواست(  الف 

 . د به شخص استسن انتساب

 . شدب( به زبان فارسی با
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اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشانی کد پستی شماره تلفن و شماره    ،تاریخ تولد  ،نام پدر  ،شناسنامه  یشماره   ،ملی  یشناسه  ،نام خانوادگی  ،ج( درج نام

و نشانی دقیق    بیمه  وضعیت  ،قراردادنوع    مزد ، میزان    ،کاری در کارگاه  یمیزان سابقه   ،چه خواهان کارگر باشد عنوان شخصچنان .  تلفن همراه

 محل انجام کار نیز قید گردد. 

در صورتی که خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن    . کد پستی و شماره تلفن  شتمل بر نشانی، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده م  ،د( نام

نام خانوادگی مدیر عامل در    اه شخص حقوقی،اقامتگ  ،درج نام او  ،چه خوانده شخص حقوقی باشدچنان   شود.اقامتگاه قانونی وی محسوب می

 ی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.صورت انحالل یا ورشکستگی نام و نام خانوادگ

 درج خواسته و شرح آن  ه(

  ها در صورت ضرورتبارگذاری پیوست  و(

خود در   اختصاصی(  ی)کارپوشهشخصی  یق صفحهابتدا خواهان باید از طری  ،گرددخواهان تسلیم می  یدر صورتی که دادخواست توسط نماینده  ز(

صورت    در این  .نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد  .دنماینسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام    سامانه،

  تلفن   شماره تلفن و شماره  کد پستی،  مشتمل بر نشانی،  نده تاریخ تولد و اقامتگاه نمای  نام پدر،  شناسنامه،  یشماره  ملی،  یشناسه ،نام خانوادگی  نام،

 باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد.  گردد و حتماًهمراه در دادخواست قید می 

 تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از وصول دادخواست الکترونیکی:  یاقدام اداره

اقدام به بررسی  کار    یاداره   ، آن  وصول   و   خواهان  توسط  دادخواست  الکترونیکیبعد از ارسال    ، کارالحاقی آیین دادرسی    ۱۲۲  یبر اساس ماده

  را همراه با تعیین و   وقت رسیدگی تعیین و آن   ،در صورت عدم وجود هرگونه نقصی یا ایراد شکلی در مفاد دادخواست ارسالی  و دادخواست نموده

اما در صورتی که   .گردد دادخواست و ضمایم آن نیز به خوانده ابالغ می   نماید.ابالغ می  وانده()خواهان و خاعالم مکان تشکیل جلسه به طرفین

ساعت   4۸ به وی  کنند وخطار رفع نقص به خواهان اقدام میمذکور نسبت به صدور ا یاداره  ،دادخواست وجود داشته باشد ایراد شکلی در نقص یا 

در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد    . دنمای  ارسال   مجدداً  را  خود ستایرادات اقدام و دادخوا  شود تا نسبت به رفع نقایص یا مهلت داده می 

گردد. الزم به ذکر است آیین دادرسی کار در خصوص قابل اعتراض بودن رد دادخواست در صورت دادخواست رد می  ،دادخواست در مهلت مقرر

که هیات عمومی دیوان با توجه به این   .است  کار ساکت  ادرسی  الحاقی آیین د  ۱۲۲  یادهاز ناحیه خواهان موضوع قسمت اخیر م  نقصعدم رفع  

 هایقانون آیین دادرسی دادگاه  ۵4  یاز جمله ماده   ، به بعد  ۵۱د  مواو با استناد به    ۲/۷/۱۳۹۸  مورخه۱۳۳  یعدالت اداری به موجب رای شماره 

اقدام دانسته بود صادر    و  ه دادخواست ناقص را غیرقابل ترتیب اثرکآیین دادرسی کار    ۳۲  یعمومی و انقالب در امور مدنی رای به ابطال ماده 

ت  ا یقابل اعتراض در ه ،آیین دادرسی مدنی ۶۶ ید دادخواست موضوع مادهرنیز همانند قرار کار  یاداره از طرف باید رد دادخواست  ،نموده است

 تا حقی از خواهان ضایع نگردد.  تشخیص باشد

 : در دادرسی الکترونیکی  ابالغ اوراقنحوه  

  و  احکام و اوراق مربوط به دعوا به خواهان و خوانده از جمله مکان،  دادرسی کار، ابالغ تمامی مکاتباتالحاقی آیین    ۱۲4  و۱۲۳  مواد  اساس  بر 

صورت  (اختصاصی یکارپوشهشخصی) یصفحه  از طریقاعالم هرگونه نقص در پرونده و غیره به صورت الکترونیکی و  و  زمان رسیدگی به دعوا

تغییر در شماره تلفن همراه خود را در سامانه خواهان و خوانده باید هر  .خواهد گرفت صورت   در غیر این  ؛جامع روابط کار درج نمایند  یگونه 

  یها بر عهدهاختصاصی( آن   یکارپوشهو اوراق دعوا به صفحه شخصی)  ها، احکاماخطاریه مربوط به ابالغ    هایمسئولیت عدم دریافت پیامک 

آیین دادرسی کار(  ۱۲۵  یمادهخودشان است) اوراقو  .الحاقی  الکترونیکی  در سامانهدعوی    صول  ابالغ محسوب ،  به حساب کاربری مخاطب 

ردد  گسوب میمح  واقعی ابالغ    صورتاین   رسید است و در  یبه منزله   ت اوراق، روی  و   کاربری  ورود به سامانه از طریق حساب. در واقع  شودمی
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 یمخاطب ابالغ ثابت نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه   چهدر ابالغ الکترونیکی چنان  .الحاقی آیین دادرسی کار(  ۱۳۱  ی)ماده

    . (الحاقی  ۱۳۱ یماده  یتبصره)شودمی  محسوب شده  باطل ابالغ ،است نشده  از مفاد ابالغ مطلع مخابراتی  یای و سامانه رایانه

 جامع روابط کار: یابالغ اوراق خوانده در صورت عدم عضویت در سامانه  ینحوه

کاری   یآید تا حداکثر ظرف مدت یک هفتهبه طور کتبی دعوت به عمل می  از وی ،کارروابط  جامع یسامانه  در خوانده عضویت عدم صورت در

تمامی مقررات   .اقدام نماید  خود  یو پیگیری پرونده   صادره   اوراق  ونامه  دعوت    و رویتنسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری  

یین  الحاقی آ  ۱۲۶  یمادهرعایت گردد)  این دعوتنامه باید  ابالغ  در   آیین دادرسی کار   ۵۳تا    ۳۸مواد    موضوع  مربوط به ابالغ فیزیکی اوراق دعوا

 روز کاری نخواهد بود. ۱0تر از روز جلسه کم   ابالغ و یفاصله دراین موا ذیل همین ماده در یحسب تبصره  دادرسی کار( و

الحاقی آیین    ۱۲۹  یمادهها و اوراق دعوا است)استنکاف از قبول اطالعیه  یکار به منزله   روابطجامع    یعضویت در سامانه از    خوانده  خودداری

در هر   .جامع روابط کار است  یدر سامانه  ط به عضویت اومنوقانون حضور خوانده در جلسات رسیدگی    ۱۳0  یچنین بنا به ماده دادرسی کار( هم

 واهد بود.نخ کار رسیدگی مراجع حل اختالف مانعرسیدگی  جلساتمذکور و در نتیجه عدم حضور او در  یحال عدم عضویت خوانده در سامانه 
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 رسیدگی  ی جلسه
با    .شودمی   تشکیل   ،-است  آمده   قبالً  آن  شرح   که-  اعضااز    نفر  سه  حضور  با(  بدوی  تهیا)تشخیص  هیات  در   رسیدگی  یجلسه  ریاست جلسه 

هیات حل اختالف با حضور حداقل   یجلسه . (کار دادرسی آیین ۵۵ یمادهاکثریت اعضا مالک خواهد بود) تصمیمات است و کاروزارت  ینماینده 

با مدیر   نیز ریاست جلسه . گردداتخاذ می جلسه   در نفر از حاضرین ۵ل یابد و تصمیمات آن با رای موافق حداقاعضا رسمیت می  نفر کل ۹ نفر از ۷

 .(کار دادرسی  آیین ۵۶ یهوی خواهد بود)ماد یکل تعاون کار و رفاه اجتماعی یا نماینده 

رفی یا الیحه  رسیدگی حضور یافته و نماینده مع  یتوانند در جلسه طرفین می   و رسیدگی الزامی است    یدعوت از طرفین برای حضور در جلسه 

این موضوع در برگ اخطاریه    ،حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند  ،در صورتی که مرجع رسیدگی  .نمایند  ارسال

یا    . عدم حضور خواهان، خواندهددر صورت معرفی نماینده یا ارسال الیحه باید در جلسه حضور یاب  حتی  در این صورت خود شخص  .شودقید می

  بدون رسیدگی حضور نیابد و مرجع رسیدگی    یدر صورتی که خواهان در جلسه   .نمایندگان آنان در جلسه مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود

یک از    قرار ابطال دادخواست خواهان صادر خواهد شد و در صورت عدم حضور هر  ، کند  صادر  رای   دعوا  ماهیت  در   نتواند   خواهان  از   توضیح  اخذ

  ، رسیدگی تجدید گردد  یجلسه   یل اگر به هر دل  .آیین دادرسی کار(  ۵۹  یمادهرسیدگی را تجدید کرد)  یجلسه   وان یک نوبت تفقط می   ،نطرفی

 .روز باشد ۱۵تر از بعد باید کم  یزمان جلسه 

 :خواهان توسط آن   نمودن اضافه یا  کم؛ تغییر خواسته

فقط  اما افزایش خواسته    ،خود را کم نموده یا تغییر دهد  یخواسته  ،تا قبل از اتمام رسیدگی  تواندمی   خواهان  ،دادرسی کارآیین    ۶۳  یحسب ماده 

مدرک جدید   یچه خوانده جهت ارائهچنان ،طرف خواهان ازدر صورت تغییر و افزایش خواسته  .رسیدگی امکان پذیر است یتا پایان اولین جلسه 

 .نماید  تجدید را جلسه  تواندمی  لزوم صورتت رسیدگی کننده در اهی ، جلسه نمایدتقاضای تجدید  ، جدید خواهان ینسبت به خواسته 

 ا دعوا توسط خواهان:ی دادخواست استرداد

  صورت  این  در  . داردخود را مسترد  دعوایتواند تا زمانی که رای صادر نشده است دادخواست یا  خواهان می  ،دادرسی کارآیین   ۶4 یماده  اساس بر

در آیین دادرسی کار مشخص نشده   ، آیین دادرسی مدنی  در وجودمبر خالف مقررات که الزم به ذکر است  .شد خواهد  صادر واستدادخ ابطال قرار

توان می  ،اما با توجه به مقررات عمومی  .یا نه  نماید   دعوا  طرحتواند دوباره اقدام به خواهان می   آیا  ،در صورت استرداد دعوا یا دادخواستکه  است  

مشاهده    له از این جهت اهمیت دارد که بعضاًئاین مس  .نماید  دعوا   طرح   اًمجددتواند  خواهان می  ،ادخواستت صدور قرار ابطال ددر صور  گفت

تا کارگر   دهدنظرگرفتن عواقب آن سعی در سازش کرده و قول و قرارهایی به کارگر می  شود کارفرما پس از طرح دعوی توسط کارگر و با در می

 کند. کارفرما باز رفتار قبلی را ادامه داده و مطالبات کارگر را پرداخت نمی  ،اما بعد از انصراف کارگر ؛نصرف شوداز شکایت خود م

 :اصالحیگزارش  رای  صدور و  طرفین سازش 

ننده بر  مرجع رسیدگی ک  ، حاصل آید رسیدگی  یجلسه   در   مصالحه   و  سازش  این   و گردد   طرفین  یمصالحه   و   سازش  به   منجر   مطروحه   دعوی  اگر

دو   ،سازش و مصالحه نمایند  های حل اختالف کار(در خارج از مرجع رسیدگی)هیاتچه طرفین  نماید و چنان صادر می   یرا  ،حاصلهاساس سازش  

 است: حالت قابل تصور 

مبادرت به    (سازش نامه)ده بر اساس سند رسمیمرجع رسیدگی کنن این صورت  در   .به موجب سند رسمی صورت پذیردسازش ممکن است    الف(

 . نمایدانشای رای می
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  عادی   سند  نامه  سازش  کهاین   به   توجه   با  باید   کننده   رسیدگی  مرجع  ،باشد  گرفته  صورت  وبه موجب سند عادی تنظیم   مصالحه  سازش وگر  ا  ب(

صادره   یاین نوع از آرا به ت الزم به ذکر اس .آیین دادرسی کار(  ۷۱ یماده نماید) رای انشای  ممکن طرق  به  نامه  سازش صحت احراز از بعد ،است

آیین   ۷۲ یدر ماده  چهچناناالجرا خواهد بود. همصادره بعد از قطعیت الزم ییند که همانند دیگر آراگووانین آیین دادرسی رای اصالحی میدر ق

تر از حداقل دستمزد  ورد پرداخت حقوق کمتوان در منمی  یعنی مثالً  .است  در ارتباط با سازش الزامی  هآمرعایت قواعد  ر  ،نیز آمده است  دادرسی کار

 سازش کرد. 
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 اثبات دعوا  ادله
منظور از ادله اثبات دعوا، دلیل و یا    د.ننمایها استناد میدر مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن   خواهاندلیل عبارت است از امری که   

علیه خویش    ها از دعوی مطروحه برها ادعای خویش را ثابت و یا خوانده با استناد به آن د با استناد به آن توانمجموع دالیلی است که خواهان می

 دفاع نماید.

 : کار اختالف حل  مراجع در  دعوا اثبات ادله انواع 

 امارات -۳و  اسناد -۲، اقرار -۱ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار عبارتند از: ،آیین دادرسی کار ۸۲ یبر اساس ماده 

آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی   جملهمن-های دیگر خالف آیین دادرسی  بر دعاوی از گونه این در( گواهان گواهی)شهادت کهاین  توجه جالب

تواند با  اهان میبلکه به موجب قسمت اخیر همین ماده قید شده است که گواهی گو  ؛در حقوق ایران به تنهایی جزو دالیل نیامده است  ،-کیفری

 پردازیم:به تشریح هر یک از ادله مذکور می حال  .رعایت شرایط اماره محسوب شود

اقرار هر شخص فقط در مورد خود    براینبنا  .بر ضرر خود«و    است برای غیر  اقرار عبارت از اخبار به حقی»  قانون مدنی   ۱۲۵۹  یهبرابر ماد  :اقرار  -۱

در خصوص    ،آیین دادرسی کار  ۸۳  یدر صورتی که هر یک از طرفین بنا بر ماده  .یستو در حق دیگری نافذ ناست    آن شخص و قائم مقام او نافذ

بنابراین اقرار حتی برای یک بار    یست. آن ادعا دلیل دیگری الزم نادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات    ، ادعای طرف مقابل اقرار نماید

 طرفین دعوی خواهد بود. یعا از ناحیه هم که باشد کافی برای اثبات اد

اسناد و مدارکی است که داللت بر اثبات ادعای   ،مراجع حل اختالف کار مورد استناد قرار گیرد  در  ادعا  اثبات  در  تواندمی  که  دلیلی  دیگر  :اسناد  -۲ 

 یضمیمه   ،که برای اثبات ادعای خود در اختیار داردخواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را    ،آیین دادرسی کار  ۸۵  یبرابر ماده   .طرفین دارند

 یدر اختیار دارند در دفتر اداره که  رونوشت اسناد و مدارکی را    ،یمراحل دادرس  یین دعوا حق دارند در کلیه چنین طرفهم  .دادخواست خود نماید

و    دزممابین طرفین و میزان  کار فی  یک دال بر وجود رابطه دلیل و مدار  یارائه  . پرونده نماید  یکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه 

م شمول  حقوق مذکور و یا عد  بر تادیه دالیل و مدارک    یکارگر و ارائه   یکار در کارگاه بر عهده   یانونی و میزان سابقهقباالتر از حداقل    مزایایی

 آیین دادرسی کار(.   ۸۷ یماده)استکارفرما  یعهده  طرفین بر یه مقررات قانون کار به رابط

ارائه    دالیلچه مرجع  و چنان  است  رسیدگی  مرجع  با  ادعا  اثبات  در  هاآن   اعتبار  و  ارزش  خیصتش   و  طرفین  مستندات  و  مدارک  و  دالیل  به  رسیدگی

 نمایند.ها خودداری میبا استدالل از ترتیب اثر دادن به آن  ،شده را موثر در اثبات ادعا نداند

های قانون کار، فیش   ۱۸۷  یکارفرما موضوع ماده  یقرارداد کار، گواهی پایان قرارداد کار صادره از ناحیه   تواندی کارگر میاسناد و مدارک استناد

 . باشد ادعایی موارد سایر و  دریافتی حقوق  میزان و  مابینفی کاری یرابطه  وجود برحقوق راجع به مدت زمان کار و دیگر اسناد و مدارک دال 

 :ید امضا از کارگرسف یاخذ برگه

بیکاری شدید اقشار مختلفی   و کارگران اشتغال حیث   ازاستفاده از موقعیت حاکم بر جامعه به جهات و دالیل متفاوت و با سوءبعضی از کارفرمایان 

های خالی به صورت یا برگهتسویه حساب    هایگهها یا برکار و یا در حین اشتغال، قرارداددر حین تنظیم قرارداد کار و شروع به    ،از مردم جامعه

ها استفاده نمایند. حتی بعضاً دیده  از آن   ،نمایند تا در صورت ادعای کارگر در خصوص حقوق قانونی خویشسفید امضا از کارگران دریافت می

به    در ذیلنمایند.  می  امضا دریافت  دبه صورت سفیو  آن هم در وجه حامل    ،شود که کارفرما از کارگران اسناد تجاری منجمله چک یا سفتهیم

 پردازیم:بررسی جوانب مختلف این موضوع می
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 اثبات ادعای کارفرما است؟ کافی برای اسناد، آیا صرف استناد به این 

های نامه ها و بخشامهنها و تصویب نامهار و قانون تامین اجتماعی و آیین مابین کارگر و کارفرما مقید به قانون کروابط فی باید توجه کرد که  اوالً  

مابین کارگر و کارفرما که مغایر با مقررات قانون کار فی هرگونه توافق یا قراردادی   . آیندهاست که از جمله قواعد آمره به حساب می مربوط به آن 

عمومی دیوان  ت  ایه  ۱۳۹۵/  ۱/۱۷مورخ    ۷/۹۵/۳  یبر اساس رای وحدت رویه شماره   ،یثان  در   . اعتبار ساقط خواهد بود  یاز درجه   ،منعقد گردد

  یکارفرما کافی برای اثبات ادعای وی بابت تسویه حساب و پرداخت حقوق قانون  یتسویه حساب از ناحیه   یبرگه  یصرف ارائه   ،عدالت اداری

ارائه  منجمله فیش حقوقی یا فیش واریزی به حساب کارگر و غیره را نیز    ،کارگر نیست و کارفرما در چنین صورتی باید مستندات پرداخت حقوق

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی    ۹0  یجرای ماده ت عمومی دیوان عدالت اداری در ااهی  ی جایی که آراآن   از   .نماید

شده    تر موارد به موجب این رای مشخصبنابراین تکلیف کلی در بیش   است،وان و ادارات الزم الرعایه  اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، شعب دی

  نمایند. مکلفند در اجرای مفاد این رای به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم  و شعب دیوان عدالت اداری    های حل اختالف کارتاکه اعضای هی  است

رده  سفید امضای از قبل گرفته شده از کارگر ادعا کند که کارگر تمام حقوق خود را دریافت کی  برگهبر همین اساس اگر کارفرمایی با پرکردن  

. در این صورت کارفرما باید از طرق دیگر پرداخت حقوق و مطالبات کارگر یستت نسفید امضا قابل اثبا   یاست، این ادعا فقط با استناد به این برگه 

 را به اثبات برساند. 

 ؟تواند از طریق محاکم قضایی بر علیه کارفرما شکایت نمایدی آیا شخص کارگر در خصوص اخذ اسناد سفید امضا م

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر  ،  ۱۳۷۵  مصوب   )تعزیرات(قانون مجازات اسالمی  ۶۷۳  یبر اساس ماده

استفاده از وضعیت حاکم بر اشتغال و  خواهد شد. اگر کارفرمایی با سوء  به یک تا سه سال حبس محکوم  ،استفاده کندءسو  ، به دست آورده  یطریق

را که   ییعنی مطالب- استفاده نماید فت کند و بر خالف واقع از آن سوءیت شخص کارگر سند یا برگ یا قراردادی را به صورت سفید امضا دریاموقع

که با    گرددمذکور بوده و جرم تلقی می  یعمل او مشمول مقررات ماده   ،-ها درج کرده و از آن علیه کارگر استفاده کندن آحقیقت ندارند روی  

. بنابراین اگر کارگری با این وضعیت مواجه شود و متوجه شود که  خواهد بود  تعقیبیت شخص ذینفع از طریق دادسرای عمومی محل قابل  شکا

مانت  بهتر است ابتدا از طریق شکایت کیفری در قالب خیانت در ا  ،کرده و در جایی مورد استفاده قرار داده است  سفید امضا را پر  یکارفرما برگه

 کند. اقدام

 ابطال سفید امضا و استرداد آن:

ا  های سفید امضبه دالیل مختلف از استرداد برگه  کار،  یشود که کارفرما بعد از اختالف با کارگر و یا خاتمه در موارد قابل توجهی مشاهده می

باید توجه شود که بهتر است    در این مورد اوالًکند.  ی می هایی که بابت ضمانت حسن انجام کار داده شده، خوددارمتعلق به کارگر و یا چک و سفته 

بابت ضمانت حسن انجام کار به  این موارد  گونه اسناد قید کند که  در قرارداد کار و یا در متن این   کارگر به هنگام دادن سفته یا چک ضمانتی

کارفرما شود.  یتواند مانع سوءاستفاده تی بودن آنان می وجود نداشته باشد باز کارگر با اثبات ضمان اما اگر هم چنین قیدی ،کارفرما داده شده است

ضمانتی نکرد، کارگر حق ابطال    یهای سفید امضا یا اسناد دیگر مانند چک و سفته پایان کار اقدام به استرداد برگه به هر حال اگر کارفرما بعد از 

پذیر است. البته  لب الزام به استرداد اسناد امکانهای عمومی حقوقی در قان اقدام از طریق تقدیم دادخواست به دادگاهآنان را دارد. ای  یو مطالبه 

اقدام شود اما   بهتر است از طریق شکایت کیفری  ،اگر کارفرما از اسناد سوءاستفاده کرده باشد  ، که در مبحث پیشین گفته شدچنان توجه شود هم

دیگر شکایت خیانت در    ،کندها را مسترد نمیفرما باقی مانده و فقط کارفرما آننزد کار  ،گونه که هستای نشده و اسناد هماناگر هنوز استفاده

تواند از طریق محاکم حقوقی نسبت به طرح  کارگر میدر این صورت  امانت امکان پذیر نیست و باید از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام شود.  

  ی را باطل و از درجه   دعویسند موضوع    ،با اثبات ادعای خویش در محاکم حقوقی  سفید امضا( اقدام نماید وسند مورد ادعایی)  مبنی بر ابطال  دعوی
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که مراجعه به محاکم قضایی و رسیدگی در آن به دلیل رعایت تشریفات خاص در عمل دادرسی موجب اطاله بوده  با توجه به این  . اعتبار ساقط کند

کارگران با مراجعه به این امکان وجود دارد که  سد  ربه نظر می  ،دادرسی است  یچنین مستلزم پرداخت هزینه هم،  تری داردبیش و نیاز به زمان  

و    ترآسان   و   ترسریع  ،ت عمومی دیوان عدالت اداری و قواعد آمره قانون کاراهی  صادره از  با استناد به رای وحدت رویه   و   مراجع حل اختالف کار

البته مراجعه به مراجع حل اختالف کار موجب اسقاط حق نتی در نزد کارفرما را بدهند.  تقاضای استرداد اسناد امادادرسی    یبدون پرداخت هزینه 

 مراجعه به محاکم قضایی نخواهد بود.

عبارت است از اوضاع و احوالی که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی کننده دلیل   هماراآیین دادرسی کار،  ۸۸ یبر اساس ماده :امارات  -۳

 .از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی ؛شوده میبر امری شناخت

ا رعایت شرایط اماره  ب  تواندمی   کار  اختالف  حل  مراجع  در  گواهان  گواهی  ،کار  دادرسی  آیین  ۸۲  یماده   اخیربنا به قسمت    که  الزم به ذکر است

حل    مراجع  ،ودی معرفی نمایندشهیش  یک از طرفین دعوی در مراجع حل اختالف کار برای اثبات ادعای خو  بنابراین اگر هر  .محسوب شود

ت، اظهارات  اگر به نظر آنان و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر موضوع شهاد  .توانند از شهود معرفی شده استماع شهادت نمایندمی کار  اختالف  

کاری و یا عرف    یاموراتی مانند رابطه   والًمعم  .نمایند  صادر  رای   و   استناد   آن  به   اماره   عنوان   تحت  توانندمی   ،باشند  امر ها منطبق با واقعیاتآن 

 کارگاه با شهادت گواهان به تنهایی قابل اثبات است.

 : یق محلیتحق قرار

در جهت احراز واقعیت بنا به تشخیص خود و یا به    توانندمیراجع حل اختالف کار در مقام رسیدگی به دعوی مطروحه همانند مراجع قضایی  م

قات قرار تحقیق محلی صادر نمایند تا در اجرای این قرار با مراجعه به محل ادعای طرفین نسبت به انجام تحقی  ،ویدرخواست هر یک از طرفین دع

 آیین دادرسی کار(. ۸۹ یمادهالزم اقدام کنند)

آی  ۹0  یاحت ماده صر  به  بنا  البته  نیاز به تحقیق داشته باشند حتماً می   ،نامهین همین  در قرار تحقیق محلی  بایست به تفکیک  موضوعاتی که 

روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی توسط مامور تحقیق انجام شود و مامور تحقیق باید از   ۱0مشخص گردند و تحقیق باید حداکثر ظرف مدت 

مامور تحقیق با   .ن گرددمعی ،کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد یای اطالعات کافی در زمینه که دارکار  یکارکنان رسمی یا پیمانی اداره 

شوند یا    های مرتبط با آن و با استماع اظهارات و اطالعات افرادی که از سوی طرفین معرفیمحل کار و در صورت لزوم سایر محل مراجعه به  

موضوعات مذکور در    در مورد  ،اسناد و مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند  دهد و یا بررسیافرادی که خود تشخیص می 

عه به طور کتبی به مرجع گزارش  بررسی الزم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراج  ،قرار صادره مرجع رسیدگی

 آیین دادرسی کار(. ۹4 ی)مادهنمایدمی

 : قرار ارجاع امر به کارشناس

  شمار   به  کار  اختالف  حل   مراجع  در   طرفین   ادعای  اثبات  برای  قانونی  امارات  از  یکی  کار  دادرسی  ن آیی  ۸۸  یماده   برابر  کارشناسی  به  امر  ارجاع

توانند در اموری  همانند محاکم دادگستری بر حسب تقاضای یکی از طرفین دعوی یا به تشخیص خویش میکار    اصوالً مراجع حل اختالف   .آیدمی

به کارشناس با    ارجاع امر  اگر  .دنشناسی ارجاع نمایموضوع را به کار  ،متخصصین امر باشد  که به لحاظ تخصصی و فنی بودن نیاز به اخذ نظر

مراتب را به درخواست کننده اعالم تا نسبت به پرداخت    ، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت  ، خوانده( باشد  تقاضای یکی ازطرفین )خواهان و 

 در غیر این  .ضوع به کارشناس ارجاع خواهد شدکارشناسی مو  یدر صورت پرداخت هزینهرسمی اقدام نمایند و    یمقرر بر حسب تعرفه  یهزینه
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آیین    ۹۷  یهدالیل متقاضی خارج خواهد شد)ماد  کارشناسی از عداد،  کارشناسی  یصورت و در صورت انقضای مهلت مقرر برای پرداخت هزینه 

 .دادرسی کار(

خواهان است و اگر خواهان   یکارشناسی بر عهده  یبه کارشناسی ارجاع نماید پرداخت هزینه پرونده را    ، اگر مرجع رسیدگی کننده به تشخیص خود

کارشناسی   یرسیدگی را ادامه خواهد داد و اگر هزینه  ،کارشناسی را نپردازد مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد  یهزینه

پرداخت   خواهان  پرداخت هزینه   ،واندهت محکومیت خدر صور  ،ددرگتوسط  به  را  خوانده  رای صادره  در  کننده مکلف است  رسیدگی   یمرجع 

 .آیین دادرسی کار( ۹۹ یکارشناسی بر اساس تعرفه در حق خواهان محکوم نماید )ماده 

سان دعوت به عمل آورند تا  ین و کارشناتوانند در صورت لزوم از مسئولهای حل اختالف کار می تاقانون کار، هی  ۱۶۳  یچنین به تجویز ماده هم

 نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

 - دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری آییناعم از -های حاکم بر محاکم قضایی دادرسی کار بر خالف آیین دادرسی   آیینکه الزم به ذکر است 

  و  گردد  ابالغ طرفین  به   بایستمی کارشناسی ینظریه   ی،اس آیین دادرسی مدنبر اس. در خصوص قابل اعتراض بودن نظر کارشناسی ساکت است

  و  نموده  اعتراض  آن  به  روز  هفت  ظرف  توانندمی  ،نباشد  امر  واقعیات  با  منطبق  که  صورتی  در  کارشناسی  ینظریه   یمالحظه   با  پرونده  طرفین

ی ایی بعد از وصول اعتراض به نظریه در مراجع قض  اصوالً  . ارشناسی نمایندت کااسان دیگر تحت عنوان هیکارشن  یا   کارشناس  به   امر  ارجاع  تقاضای

ه  ت نفرهف ، ج نفرهپن ، یب سه نفرهها به ترتتارا نیز اخذ و امکان دارد این هی تات کارشناسی نظر هیامرجع رسیدگی با ارجاع امر به هی کارشناسی

کارشناسی در مراجع حل    یکه امکان دارد نظریه بنابراین با توجه به این   .واهد بودها مالک عمل ختااکثریت اعضای هی  یباشند که نظریه غیره  و  

بایست در صورت تشخیص اعضای مرجع رسیدگی و تقاضای طرفین  می  لذا اصوالً  ، اختالف کار نیز با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق نباشند

از طرفین ضایع  ارجاع نمایند تا حقی    های کارشناسی دیگرت یا هیاتابه هی  تخصصی بودن امر، موضوع را  در جهت احراز واقعیات با توجه به 

های کارشناسی که امکان دارد تا چند مرحله  تا های هیاین مراحل هزینه های مذکور در هر یک ازر اساس اصول حاکم بر آیین دادرسیب .نگردد

 یشماره   رسد با استنباط از رای وحدت رویهبه نظر می  .استکارشناسی  های  تایا هی  شخص معترض به نظر کارشناس  یبر عهده   ،انجام پذیرد

جع به دادرسی در مراجع حل  را  هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به نوعی مقررات آیین دادرسی مدنی را در امور  ۱۳۹۸/۷/۲مورخه    ۱۳۳۲

به بعد قانون آیین    ۲۵۷با استناد به مواد    انندتومی  نیز  کار فهای حل اختالتااعضای هی  ،نمایدار قابل تعمیم و تسری و تجویز می اختالف ک

های عمومی و انقالب در امور مدنی و در جهت نیل به آرمان دادرسی و احقاق حق طرفین به دلیل سکوت آیین دادرسی کار و  دادرسی دادگاه

  ایند.ت کارشناسی اقدام نماباره به هیدو  ارجاع و کارشناسی ینظریه  قانون کار در خصوص قابل اعتراض بودن
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 حوادث ناشی از کار
ترین امر حقوقی در رابطه  کار است. شاید بتوان گفت پیچیده  ناشی از یحادثه  ،یکی از مسائل مهم که همواره ممکن است در کارگاهی اتفاق افتد

به بررسی موارد   نیازمند دقت در مقررات حقوقی است. ذیالً ،کاری شده است ی. احقاق حق کارگری که دچار سانحه هستنددث کار حوا نیز، با کار

 پردازیم.مهم در این زمینه می 

  مقصود.  افتدمی  اتفاق  شدهبیمه   برای  آن   سبب   به  وظیفه   انجام   حین   در   که   است   حوادثی  کار،  از   ناشی  حوادث  ،اجتماعی  تامین  قانون  ۶۶  یماده  برابر

آن مشغول کار باشد و یا    یوطه مح  و  هاساختمان   یا وابسته  موسسات  یا   کارگاه  در شدهبیمه   یا  کارگر  ه ک  است  اتفاقاتی  تمام  ،وظیفه  انجام  حین   از

، بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و  باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه  دار انجام ماموریتیکارگاه عهده  یبه دستور کارفرما در خارج از محوطه 

که در زمان عادی رفت  مشروط به این   ؛گرددشده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می شت بیمه توانبخشی و اوقات رفت و برگ

  نشده   بینی  پیش  است  اتفاقی  قانون  این  لحاظ  از  حادثه  اجتماعی،  تامین  قانون  ۲  یماده  ۸  بند  اساس  بر  و   باشد  افتاده  اتفاق   و برگشت به کارگاه

گردد. بر اساس بیمه شده می  روان   یا   جسم   بر  صدمات  موجب   و  دهدمی   رخ  ناگهانی  اتفاق   یا  عمل   اثر  در   خارجی   ملعوا  یا   عامل  تاثیر  تحت   که

هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی جهت  نابع مادی کشور رعایت دستورالعمل قانون کار برای صیانت از نیروی انسانی و م   ۸۵  یماده

گر و محیط کار  کار  و   کار  بهداشت  تامین ای و  های حرفهوزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماریمان و آمتامین حفاظت فنی وزارت بهداشت، در

 های خانوادگی الزامی است.کارگران و کارآموزان حتی در کارگاه  ،کارفرمایان ،هاکارگاه یی کلیهبرا ،ودشتدوین می 

 ت از وقوع حادثه: بهداشت کار کارگاه و مسئولیت کارفرما جهت ممانع حفاظت فنی و 

قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت  این    ۸۵  یواحدهای موضوع ماده  یقانون کار، کارفرمایان و مسئوالن کلیه   ۹۱  یبرابر ماده 

استفاده از   یوزش نحوه ها با آمفنی برای تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آن 

د و کارگران نیز موظف به استفاده و نگهداری از  نشچنین در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت داشته باها قرار دهند و همآن 

ر، کارفرمایان سه نوع قانون کا  ۹۱  یهای مربوط به کارگاه هستند. بنابراین بر اساس ماده بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل   وسایل حفاظتی و 

 ز: تکلیف در خصوص تامین حفاظت، سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار دارند که عبارتند ا

 کار  محیط در  کارگران بهداشت و  سالمت حفاظت،  تامین برای فنی حفاظت عالی شورای مصوباتوسایل و امکانات الزم بر اساس  یتهیه  -۱

 از وسایل تهیه شده توسط کارفرما  کارگیری و استفادهه ب یآموزش کارگران در خصوص نحوه  -۲

 توسط کارگران.نظارت بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی  -۳

 واحدهای مسئولین یا کارفرما یعهده بر کار بهداشت و فنی ضوابط و مقررات اجرای مسئولیتکه  است آورده کار قانون ۹۵ یماده  در قانونگذار 

  ،دهد  رخ  ایحادثه   ،واحد   مسئولین  یا  کارفرما  سوی  از  مذکور  مقررات  رعایت   عدم  اثر  بر  هرگاه.  بود  خواهد  قانون   این  ۸۵  یه اد م  در  شده  ذکر  موضوع

نیز مجازات  شخص کارفرما یا مسئول مذکور از یا مدیران های مندرج در این قانون مسئول است و چنان نظر کیفری و حقوقی و  چه کارفرما 

قرار دهند و کارگر با وجود   قانون کار، وسایل و امکانات الزم جهت حفاظت فنی و بهداشت کار را در اختیار کارگران ۸۵ یهدواحدهای موضوع ما

  یهکارفرما مسئولیتی نخواهد داشت)تبصر  ، ها استفاده ننماینددستورالعمل و مقررات موجود از آن های الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به آموزش

 .کار( نونقا ۹۵ یه ماد ۲

 وظایف کارفرما پس از وقوع حادثه:  
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تماعی، موظفند  قانون تامین اج ۶۵ یه نون کار و مادقا ۸۵ یهماد موضوع واحدهای مسئوالن یا کارفرما کار، قانون ۹۵ یه ماد یه تبصر اجرای در

ادث  حو  یه چنین کلیدیده به عمل آورند و هم حادثه   الزم را برای جلوگیری از تشدید وضع   یه ناشی از کار اقدامات اولی  یه در صورت وقوع حادث

یعاً به صورت کتبی به  ثبت نموده و مراتب را سر ،-گرددکه فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می -ای ناشی از کار را در دفتر ویژه 

صندوق تامین اجتماعی    یه اری به شعبروز اد  ۳کار را ظرف مدت    ناشی از  یه و کارفرما باید وقوع هرگونه حادثکار محل برسانند    یهاطالع ادار

 . نماید اقدام حادثه یه ویژ فرم یه ارائ و  تکمیل به نسبت و  دهد اطالعمحل 

 مراجع صالح برای رسیدگی به جرائم ناشی از حوادث کار: 

  سبب   قانونی  تکالیف   انجام  از   تخطی   که   صورتی   در  خصباال  ،کار  محل   در   ارتکابی  جرائم   یه کلی  به  رسیدگی  ، کار  قانون   ۱۷۱  یه ماد  اساس  بر

 یه که حادث ه به این توج  با .  است  قضایی  محاکم   صالحیت  در  ،شود  کارگر  فوت  یا  و   عضو  نقص  مانند  عوارضی  به  منجر  که   گردد  ایحادثه   وقوع

 یدگی به این امر را دارند. کیفری صالحیت رس هایجسمی و جانی ناشی از عدم رعایت نظامات فنی جرم است، دادسرا و دادگاه 

 شکایت زیان دیده از حوادث ناشی از کار و جرائم دیگر:  یهنحو

دادخواست از طرف زیان دیده از جرم است. شخص کارگر  یا  شکواییه یه ارائ مستلزم ،قضایی محاکم  در  شخصی هر ادعای  و  شکایت به  رسیدگی

از    به  یا  شخصاً بایستمی  ،اگر قصد شکایت و احقاق حق خویش را دارد  ،دث ناشی از کاریا اولیاء دم در صورت فوت و یا هر زیان دیده از حوا

خویش از مسببین حادثه    یه مراجعه و شکوائی  کشور  سطح  در  قضایی  الکترونیک  دفاتر  از  یکی  به  شکواییه  تنظیم  با  خویش  دادگستری  وکیل  طریق

هزار تومان ارائه نماید. البته افراد ناتوان مالی به تشخیص    ۱0دادرسی به مبلغ    یهرت مستدل و مستند با پرداخت هزیندر محیط کار را به صو

ای عمومی و انقالب محل وقوع  شاکی به ریاست دادسر یه . با ارسال شکواییهستندقضایی از پرداخت این هزینه معاف  یه دادستان یا رئیس حوز

گردد. بعد از تعیین  ی از شعبات دادیاری یا بازپرسی بر حسب نوع جرم ارجاع میرسیدگی به موضوع توسط دادستان محل به یک  ،دادستان(جرم)

کار به مرجع انتظامی محل وقوع    یه کارشناسان و بازرسان ادار   یه نظریچنین اخذ  و اخذ اظهارات طرفین و شهود و هم  ل پرونده جهت تکمی  ،شعبه

ثنا محل ارجاع پرونده را پیگیری کند.    یهتواند از طریق سامانگردد. شاکی میل میپزشکی قانونی ارسا  یه عنداللزوم اخذ نظری   جرم یا حادثه و 

ردد. البته ارجاع پرونده به مرجع انتظامی الزامی  گو به مرجع قضایی اعاده می کمیل تپرونده  ،پس از اجرای دستورات قضایی توسط مراکز انتظامی

  ، دالیل آوریجمع  از پس. نمایند اقدام پرونده تکمیل به نسبت و صاً تحقیقات اولیه را نیز انجاموانند شختنیست و دادستان یا دادیار و بازپرس می

رتی که دالیل کافی برای انتساب اتهام به  صو  در  دادسرا،  در  قضایی  مرجع  توسط  شکایت  طرف احضار  با  نماید  داللت  شخص   علیه  بر  دالیل  اگر

در صورت عجز از معرفی تامین   با صدور قرار تامین متناسب و اخذ تامین از متهم و  ،داشته باشددادیار یا بازپرس پرونده وجود    نظر دادستان،

 گردد. می  به محاکمه وکیفرخواست صادر، قرار جلب  له کفیل یا وثیقه ضمن بازداشت ویمنجم

ا کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به حرفه  بازرسان کار ی یهاخذ نظری ،های مربوط به حوادث ناشی از کار حائز اهمیت استچه در پرونده آن 

. است  ،گردیده  غیره  و  فوت  یا  عضو  نقص  و  حادثه  وقوع  در  موثر  که  هاآن   تقصیر  میزان  و  حادثهها در تعیین مقصر یا مقصرین  و رشته تخصصی آن 

  یه گردد. شایان ذکر است نظریایی تعیین می دگستری توسط مرجع قضزیرا میزان مسئولیت آنان بر حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دا

کارشناسی   یهبدون هزینو  د  آیبه حساب می   آنان وظایف    یه ه به عنوان ضابط دادگستری در حیط کار ک  یه ازرسان ادارکارشناسان و ب  یه اولی

ت کارشناسی ارجاع ا موضوع به هی  ، ویکارشناس بد  یه ا اعتراض هر یک از طرفین به نظریولی اگر حسب نظر مرجع قضایی ی  . پذیردانجام می

احل دادسرا در مر  ،کارشناس با نظر مرجع قضایی باشدجانب معترض خواهد بود و اگر ارجاع به    کارشناسی از  یهاین امر مستلزم پرداخت هزین  ،شود

ود. پس از صدور قرار جلب به محاکمه از  خواهد ب ،تجدیدنظرخواه یه تجدیدنظر بر عهد یه شاکی یا خواهان و در مرحل یه و دادگاه بدوی بر عهد

  دادگاه   در   رسیدگی  از  پس  .گرددمی   ارجاع  دادگاه  به ده  پرون  ،طرف دادیار یا بازپرس دادسرای عمومی محل و موافقت دادستان با صدور کیفرخواست
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رونده به اجرای احکام کیفری اجرا  حاکی از محکومیت شخصی باشد با ارسال پ  کم صادره اگرح  ،رسیدگی  مراحل  در آن قطعیت  و   حکم صدور  و

  اعم  کارگر  حقوق  تادیه  و   تخلف  رفع  بر  عالوه   ومتخلفان یا مجرمین حسب مورد    ،به بعد قانون کار  ۱۷۱  یه گردد. در احکام صادره بر حسب ماد می

گاه ممکن است کارفرما را صد درصد تکرار به حبس محکوم خواهند شد. رای نهایی داد صورت در و جریمه جمله از دیگر هایمجازات به ،دیه از

ر رای  مسئول دانسته و یا قسمتی از تقصیر را متوجه کارفرما و قسمتی را متوجه کارگر بکند. به هر حال کارفرما در چهارچوب میزان تقصیری که د

کارفرما، در هر حال ایشان مسئول  است. باید توجه شود در صورت مقصر شناخته شدن    مسئول پرداخت دیه و یا سایر خسارت  ،دادگاه آمده است

ای مابین سازمان تامین اجتماعی و کارفرما است.  له ئ ی در این مورد بیمه مسحتی اگر کارگر بیمه نباشد. به عبارت  ؛پرداخت دیه و سایر خسارات است

 است.  مسئول پرداخت آن  د و اگر نباشد کارفرما شخصاًکناگر کارگر بیمه باشد خسارات را بیمه پرداخت می 

 تواند مدنظر قرار دهد:ناشی از کار جهت حفظ آثار و دالیل جرم می یه حادث نکاتی که شخص زیان دیده از

 به  کتبی  صورت  به  را   کار  از  ناشی  یه حادث  وقوع  ،وقت  اسرع  در  بایستمی  کارفرما  شخص  ،کار  قانون  ۹۵  یه ماد  یک  یهتبصر  اساس  بر  هرچند

تامین اجتماعی محل اطالع دهد، ولی ممکن است تعلل در گزارش حادثه به مراجع اداری و قضایی موجب از بین    یه چنین ادارکار و هم   یهادار

ها و دالیل و یا تغییر در آن  آثار  ء اقدام به امحا ،استفاده از موقعیتکه مسببین آن با سوءردد یا این  جرم و یا تخلف گ یل حادثه و یارفتن آثار و دال

  اقدامات   توانندمی  وی اطرافیان  و  دیده زیان شخص  لذا.  بنمایند  ،وارده  خسارات  و  مجازات  بار  از  فرار  قصد  بهضرر زیان دیده  به نفع خویش و به  

 : دهند انجام تخلف یا جرم به  منجر یه حادث دالیل  و  آثار حفظ  جهت در  را زیر

از وقوع حادثه به محل   اشخاصی که در محل حضور دارند یا پس ناشی از کار، شخص زیان دیده و یا اطرافیان وی و  یه به محض وقوع حادث -۱

حضوری اطالع دهند. این مراجع در اسرع وقت   یه ماس تلفنی و یا مراجعبا ت  ۱۱0توانند به مراجع انتظامی از جمله پلیس  می  ،نمایندمراجعه می

آن    یه ل و قید علل و آثار حادثه و نتیج ظیم صورتجلسه در مح مکلف به حضور در محل و بازدید از آن و حفظ آثار و دالیل جرم یا حادثه و تن

فوت و یا قتل   منجر به  یه در صورتی که حادث امورین انتظامی  ترین اقدامی است که منتج به نتیجه خواهد شد. حتی م. این بهترین و سریعهستند

ر اسرع وقت گزارش نمایند و تا حضور این مراجع در محل و  مکلفند به مراجع قضایی و پزشکی قانونی د  ،جنایی گردد  یه یا هر جرمی از درج 

 ند. هستآثار و دالیل موجود در محل   صدور دستور قضایی مکلف به حفظ

 را   کار  از  ناشی  یهحادث   وقوع  و  نموده  مراجعه  آن  بازرسان  و  محل  کار  یه ادار  به  وقت  اسرع  در  توانندمی   یو  اطرافیان  و شخص زیان دیده   -۲

کار محل را مطلع نمایند    یه از کالنتری، واحد بازرسی ادار  ایمه ذ دستور از مرجع قضایی و یا ناکه پس از اعالم شکایت با اخ یا این   نماید و  گزارش

                  .حادثه و ثبت اظهارات شهود گزارش حادثه را تهیه و اعالم دارند یه محل و بررسی صحن یه ن این اداره با مالحظ تا بازرسا
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 ختم دادرسی و صدور رای
ده  ظرف یک ماه پس از وصول پرون ،پس از رسیدگی و انجام تحقیقات الزم و بررسی دالیل طرفین در اجرای مقررات  کار های حل اختالف تایه

عدم  نظر از حضور یا مکلف به ختم دادرسی و صدور رای با صرف  ،آیین دادرسی کار  ۱0۱و  ۱00قانون کار و مواد  ۱۶۲ یه بنا به قسمت اخیر ماد

در صورتی که نظر اقلیت این    هستند. به اتفاق یا اکثریت اعضا    حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ختم دادرسی  ،حضور هر یک از طرفین در جلسه

 یهبرابر ماد  .گرددیآید و به طرفین ابالغ مرای صادره به صورت دادنامه درمی  .شودمی  قیداین نظریه نیز در صورتجلسه    ،نیز وجود داشته باشد

تایید مفاد رای انشا شده توسط هر یک از اعضای هیات   آیین دادرسی کار )دادرسی الکترونیک( در صدور رای،  ۱۳۹۸/  ۱/۵الحاقی مورخ    ۱۳۲

هاست ه به آن انتساب رای صادر یه آیین دادرسی کار به منزل ۶0 یه اختصاصی با رعایت مفاد ماد  یه شخصی کارپوش یه کننده از صفحرسیدگی 

 ت. به درج امضا ذیل دادنامه نیس   یو نیاز

 رای اصالحی:

اما هرگاه در تنظیم رای اشتباه در  . آیین دادرسی کار( ۱0۲ ی)ماده نیستمجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای  ،مرجع رسیدگی پس از صدور رای

که    یمرجع صادر کننده مادام  ،اصحاب دعوا رخ دهداد شدن نام یکی از  دیگری مثل از قلم افتادن یا کم یا زیاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات  مح

صدور و ابالغ رای باید در مورد رای اصالحی برای  ترتیبات مقرر تمام موازین و .نمایدتصحیح می به درخواست ذینفع آن را ،رای اجرا نشده باشد

 آیین دادرسی کار(. ۱0۳ یود )مادهشسوب میغیرقابل تفکیک رای اصلی مح یه رای اصالحی ضمیم .گردد نیز رعایت 

 : آن مهلت  و تجدیدنظرخواهی 

در    .خواهی استدنظرقابل اعتراض و تجدی  ،روز از تاریخ ابالغ  ۱۵های تشخیص ظرف  آرای صادره از هیات   ،قانون کار  ۱۵۹  یه بر اساس ماد

  به   صالح   اختالف  حل  تهیا  به   را  خود   اعتراض  قانونی  مهلت   ظرف  بایستمی   د،ن به رای صادره اعتراض داشته باشصورتی که یکی از طرفی

  ت تشخیص قطعی و الزم االجرا خواهد بود.ات و با انقضای مدت اعتراض رای هیر غیر این صورد ؛ نماید تقدیم رسیدگی

 احتساب مواعد: یهنحو

  روز   چه آخرین روز موعد باچنان   .شودزبور محسوب نمیروز ابالغ و روز اقدام جزو ایام م  ،در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص

اگر در خصوص سپری شدن یا باقی   آیین دادرسی کار(.  ۱0۸  یهز تعطیل جزو مهلت خواهد بود )ماداولین روز پس از رو  ،تعطیل مصادف شود

ت حل اختالف قاطع  اننده به اعتراض هیمرجع رسیدگی ک  نظر   ، حاصل آیدکار    یه مابین شخص ذینفع و ادار اختالف فی   ،بودن مهلت اعتراض

 آیین دادرسی کار(. ۱0۹ یهخواهد بود )ماد

 :  تجدید نظر یه رسیدگی در مرحل ت حل اختالف واهی

رسیدگی و در نهایت    ،ت تشخیص قرار گرفتهاکم هیچه مورد حت حل اختالف پس از وصول پرونده در چارچوب اعتراض و در خصوص آن اهی

 .استاختالف قطعی و الزم االجرا ت حل ارای صادره از هی .رای صادر خواهد کرد
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 صادره از هیات حل اختالف در دیوان عدالت اداری   ی اعتراض به آرا
آیین دادرسی دیوان    قانون تشکیالت و   ۱0  یه دوم ماد  ولی بر اساس بند  هستند،الزم االجرا    صادره از هیات حل اختالف قطعی و   ی که آرابا این 

 ی ه مراجع صادر کنند   ،همان قانون۱۶  یه ماد   ۲  یه تبصر  قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند و حسب قسمت اخیر  این آرا  ری،عدالت ادا

بودن رای صادره ظرف مدت   اعتراض  قابل  به  خویش  آرای  در  بایستمی  -کارفرما  و  کارگر  اختالف  حل  تهیا  منجمله-های اداری  تآرا در هیا

 الت اداری اشاره و قید نمایند.مشخص در دیوان عد

 مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری:

  برای   کارفرما  و  کارگر  اختالف  حل  هیات  آرای  از  اعتراض  مهلت  ،اداری  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون  ۱۶  یه ماد  ۲  یه تبصر  به  بنا

در مواردی که ابالغ واقعی نبوده و    . استاز تاریخ ابالغ رای قطعی    ماهشش  و برای افراد مقیم خارج از کشور    ماه   سه   کشور   داخل   مقیم  اشخاص

ابتدا به موضوع ابالغ  دیوان قبل از شروع به رسیدگی ماهیتی در   شعب  ،بنمایدمفاد رای صادره از هیات حل اختالف را  از ذینفع ادعای عدم اطالع 

 شد. رسیدگی ماهوی خواهد   وارد ،ذینفع را صحیح تشخیص دهد ادعای اگر نمایند و رسیدگی می

 ترتیب مراجعه به دیوان عدالت اداری: 

دادخواست از   یهشروع به رسیدگی در دیوان عدالت اداری منوط به ارائ ،اداری عدالت دیوان دادرسی  آیین  و  تشکیالت قانون  ۱۷ یهماد اساس بر

قانون  و  در اجرای قوانین مربوط به دفاتر الکترونیک قضایی  کنون  ا. هماستقانونی وی    یه جانب شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایند 

  ولی  ،گردددادخواست بدوی به شعب دیوان عالی کشور از طریق دفاتر الکترونیک قضایی کل کشور ارائه می   هاهای آن نامهابالغ الکترونیک و آیین 

دیوان عدالت  به    هها در تهران از طریق مراجعچنان این دادخواستهم .  یستن  مقدور  تجدید نظر از طریق این دفاتر فعالً  یه دادخواست مرحل  یهارائ

یا از طریق پست    هستندها دایر  های مراکز استانیوان عدالت اداری که در دادگستری د  اداری  نمایندگی  دفاتر  یقطر  از  هاشهرستان   در اداری و

  یهدادخواست مرحل  یه ارائو  ارج از استان تهران اقامت دارند نسبت به تقدیم  البته محدودیتی برای کسانی که در خ  .استقابل تقدیم و ارائه  

ندارد و هر شخصی می  خواهیتجدیدنظر الوه بر دفاتر  تجدیدنظر را ع  یه تواند دادخواست مرحلاز طریق  دیوان عدالت اداری در تهران وجود 

های چاپی مخصوص به زبان  دادخواست باید روی برگه   .در تهران تقدیم نمایند  رات با مراجعه به دیوان عدالت اداریها و ادانمایندگی در استان

 .قانونی او باشد یه یا نمایند انفارسی به تعداد طرف دعوا یا شکایت افزون بر یک نسخه تنظیم شود و دارای امضای اثر انگشت خواه

هزار    ۲0دادخواست بدوی    به  خواهان باید  ، کل کشور  ۱۳۹۳ال  س  یه قانون بودج   ۱۶  یه شمارهمان قانون و بر اساس جدول    ۱۹  یه حسب ماد 

  رک و مستندات خویش را مدابرابر با اصل( مصدق)نمایند و رونوشت  دادرسی پرداخت  یه هزین هزار تومان 40و دادخواست تجدیدنظر مبلغ  تومان

دادخواست باید به تعداد    نیز همانند ارک و مستندات  مد  رونوشت   . دنمایبابت تصدیق هر برگ فتوکپی پیوست دادخواست    تومان   ۱۵00ابطال    با

   .به بعد قانون یاد شده آمده است ۱۷های آن در مواد شرایط دادخواست و پیوست .یک نسخه باشد یه ندگان به عالوخوا

 : اداری عدالت دیوان شعب  از موقت دستور  صدور و  تقاضا ترتیب 

  ، به عبارت دیگر بعد از صدور رای از این مرجع  .است  االجرا  الزم  و  قطعی  اختالف  حل  تهیا  از  هصادر   آرای  ،گردید  اشاره  نیز  قبالً  که  چنانهم

صادره    یگ اجرایی نسبت به اجرای مفاد آرااز طریق اجرای احکام مدنی محاکم قضایی با صدور بر  بایستبا تقاضای ذینفع می   .قابلیت اجرایی دارد

  کار   حل اختالف  هایتاریق دیوان عدالت اداری به رای هیشده است بخواهد از ط  صادر   وی  لیهع  بر  صادره  رای  که  شخصیاگر    .اقدام گردد

ی که رای بر  شخص  ، ها در دیوان عدالت اداری مانع توقف اجرای آن نخواهد بودتا ن هیصادره از ای  یچون صرف اعتراض به آرا  ،اعتراض نماید

طرح شکایت و اعتراض   قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن  ۱۳4  یهدر اجرای ماد  تواندمی  علیه وی صادر شده است
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دیوان عدالت اداری    یه توقف عملیات اجرایی از شعب  مبنی برتقاضای صدور دستور موقت  علیحده    پس از تقدیم اعتراض به صورت  یا خویش  

ی دستور موقت تقاضا .باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه گردد ،در صورتی که تقاضای دستور پس از تقدیم دادخواست اصلی باشد .نمایدب

ی بر توقف اجرای رای صادره  دیوان در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع دستور موقت مبن یه شعب  .یستدادرسی ن یه هزین مستلزم پرداخت 

 .رددگدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می های حل اختالف کار را صادر خواهند نمود و در صورت رد شکایت یا صتااز هی

 ی ه همان قانون( کلی  ۳۷ یه نوبت رسیدگی و رای صادر نمایند)ماد بایست به اصل دعوا در خارج ازرت صدور دستور موقت می شعب دیوان در صو

 از استنکاف صورت در  هستند.  موقت دستور  طبق اقدام به مکلف قتمو دستور ابالغ و  صدور از پس  شکایت  طرف ماموران و هاتهیا و هاسازمان

  ی هنماید)مادل و جبران خسارات وارده محکوم میماه تا یک سا  ۶از خدمت به مدت    انفصال  به   را  متخلف   ،موقت  دستور  یه کنند   صادر  یه شعب   ،آن

 .قانون مذکور( ۳۹

  قضایی   محاکم  احکام  اجرای  جمله  از  مراجع  یهکلی  کار  اختالف  حل  هایتهیا از  بنابراین با صدور دستور موقت جهت توقف اجرای رای صادره

  ، همان قانون ۷۳ یه البته برابر ماد .سازند متوقف را اجرایی عملیات یه ادام یاد اجرای رای مکلفن دیوان شعب طرف از اعالمی یه نتیج  حصول تا

  دستور   اجرای  و   است  تجدیدنظر  یه شعب  با در چنین صورتی اتخاذ تصمیم    . قت نمودتوان تقاضای صدور دستور موتجدیدنظر نیز می   یه در مرحل 

 . است دیوان رئیس   تایید مستلزم موقت

 ترتیب رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری:  

پرونده به شعب   ف شکایت ارسال  یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طر  ، یس شعبهئدیوان عدالت اداری با دستور ربدوی  پس از ارجاع 

یدگی و صدور رای  عدم وصول پاسخ مانع رس . طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید .گرددمی

می را که الزم  تواند هرگونه تحقیق یا اقدای کننده میرسیدگ  یه شعب  .قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(  ۳0  یه نخواهد بود )ماد

واهد که تحقیقات  بخ قضایی مراجع  دیگر  از قضایی  نیابت  اعطای با  یا  و  بخواهد اداری  قضاییه و مراجع  یه انجام دهد یا آن را از ضابطان قوبداند 

  یه چنین شعبهم  .ند تحقیقات خواسته شده را انجام ده  ،دیوان داده است  یهمکلفند ظرف مهلتی که شعب  د نظر را انجام دهند و این مراجعمور

در صورتی که شاکی پس از ابالغ در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر نشود    .تواند هر یک از طرفین دعوا را برای توضیح دعوت نمایددیوان می 

اذ تصمیم بدون اخذ توضیح  چنانچه اتخ  .نمایدر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم میدادخواست و دیگ  یه مالحظ  دیوان با  یهشعب  ،و یا استنکاف نماید

شاکی    .قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری(  4۳  یه ماد   ۱  یهگردد )تبصرقرار ابطال دادخواست صادر می   ، از شاکی ممکن نباشد

واند تشاکی می   و کند  می در این صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر    . وصول پاسخ طرف شکایت مسترد کندتواند دادخواست خود را قبل از  می

  همان  قانون   4۵  یهماد)  شودنمی   داده   اثر  ترتیب  ،دادخواست  استرداد   درخواست به دعوی   طرفولی پس از وصول پاسخ   ، مجدداً دادخواست بدهد

د و طرح شکایت  وشدر این صورت قرار سقوط شکایت صادر می ،از شکایت خود به طور کلی صرف نظر کندشاکی قبل از صدور رای  راگ .(قانون

که مشروط به این   ؛خود را اصالح کند   یهخواست ،واند تا زمانی که رای صادر نشده استتچنین شاکی میهم  نیست. به صورت مجدد امکان پذیر  

 باشد. تغییر نکرده  دیوان ماهیت خواسته با اصالح، یه به تشخیص شعب

 جلب شخص ثالث: 

شاکی جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت   هرگاه  ،دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیالت و آیین    ۵4  یهبر اساس ماد

حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی تقاضای خود   ،واند ضمن دادخواست اصلی یا دادخواست جداگانهتمی  ، را به دادرسی الزم بداند

تواند ضمن پاسخ کتبی دادخواست خود را  می  ،داندشخص ثالثی را به دادرسی ضروری ب  چنین در صورتی که طرف شکایت جلب هم  . را تسلیم کند
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کند و شخص ثالث نیز  لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می دیوان تصویری از دادخواست، یهدر این صورت شعب .تقدیم کند

 تواند به دادخواست و لوایح ارسالی پاسخ بدهد.می

 الث: ورود شخص ث

که خود را در محقق  یا این  ،مطروحه در شعب دیوان حقی برای خود در موضوع مطروحه قائل باشد یه شخص ثالث به غیر از طرفین پروند هرگاه

نده  رسیدگی کن  یهشعب   .تواند تا زمانی که رای صادر نشده است با تقدیم دادخواست وارد دعوی مطروحه گرددمی   ،شدن یکی از طرفین ذینفع بداند

 ها آن  استنادی  مدارک  و   اسناد   و طرف  سه   هر  پاسخ   یه مالحظ  با   ،آنان  پاسخ ارسال دادخواست شخص ثالث برای طرفین دعوی و وصولپس از  

 (.و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریانون تشکیالت ق ۵۵ یهماد) نمایدمی  رای صدور  به  مبادرت ، آمده  عمل به  تحقیقات نتایج  و

 در شعب بدوی دیوان عدالت اداری: ور رای ختم رسیدگی و صد

م رسیدگی مبادرت به انشاء رای  تکمیل تحقیقات ختم رسیدگی را اعالم و ظرف یک هفته از خت   پس از رسیدگی و عدالت اداری  شعب دیوان  

رسیدگی  یه هرگاه شعب .گرددمی ارسال طرفین بهروز جهت ابالغ  ۵و رونوشت آن ظرف  گرددصادره پس از صدور ثبت می  یه دادنام .دننمایمی

ها حظه نمایند که به اساس رای هیاتاشتباه یا نقصی را مال  های حل اختالف کار،تارسیدگی به آرا و تصمیمات هی  یه دیوان در مرحل   یه کنند

  ، د ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشدت واجاچه رای هینماید و چنان اصالح و آن را تایید و ابرام می   رای هیات حل اختالف کار را   ، لطمه وارد نکند

دیوان   یه مذکور موظف است مطابق دستور شعب مرجع  . پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کند ،هاموارد و تعیین آن  یه شعبه مکلف است با ذکر هم

شکایت به   صادره تی که دوباره از رای در صور .رفع نقص یا ایرادهای اعالمی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نمایدنسبت به  

چه تصمیم و یا رای هیات حل اختالف چنان   .شودرسیدگی کننده دیوان ارجاع می  یه پرونده به همان شعب   ،عمل آید و مورد اعتراض واقع گردد

قانون تشکیالت وآیین    ۶۳  یه دنماید )مای ماهوی می اان آن را نقض و مبادرت به صدور ردیو  یه شعب  ، ون و مقررات تشخیص گرددمغایر قان

 دادرسی دیوان عدالت اداری(.

 :تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری

توانند نسبت به رای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری ظرف بیست ها میقانونی آن   یهیا وکیل یا قائم مقام یا نمایند  هر یک از طرفین

این مهلت برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابالغ    تقاضای تجدیدنظرخواهی نمایند و  (ابالغ )اشخاص مقیم ایرانز تاریخ  روز ا

داده شده  در مباحث قبلی توضیح    تقدیم آن   یه که نحو  است تقدیم دادخواست تجدیدنظر    ،تجدیدنظرخواهی از رای شعب بدوی  یهالزم  .است

 ی هبر اساس تبصر .کنددادخواست صادر می تجدید نظر قرار رد یهشعب ،دیدنظر در خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشداگر دادخواست تج .است

تنظیم دادخواست    یه این قانون که در مورد نحو  ۲۳تا    ۲0رعایت مقررات مواد    ،قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  ۶۷  یه ذیل ماد 

تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص    یه چه شعب چنان.  استدادخواست تجدیدنظر نیز ضروری    در خصوص  ،ده استبدوی و ضمایم آن آم

اگر رای مورد تجدید  . نمایددگی ماهوی مبادرت به صدور رای می بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسی یه عبرای ش ،ندهد

نده را برای پرو  ،در غیر این صورت پس از نقض قرار  ؛کندی آن را تایید م  ،ادره مطابق با موازین قانونی صادر شده باشدنظر قرار باشد و قرار ص

  هستنداداری قطعی و الزم االجرا  تجدیدنظر دیوان عدالت  یه صادره از شعب یآرا .نمایدقرار عودت می  یه صادر کنند یه رسیدگی ماهوی به شعب

 تواند آن را نقض کرده یا تغییر بدهد. ری نمیو دیگر مرجع باالت
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 اجرای حکم 
چنین  هم.  قطعی خواهد بود  ،روز از تاریخ ابالغ اعتراض نشود  ۱۵ت تشخیص در مهلت  اای هیاگر نسبت به ر  ،قانون کار  ۱۵۹  یه به موجب ماد

  ۱۸0 یهبر اساس ماد. هستندقطعی و الزم االجرا  ،ودشمی  صادر تشخیص  تهیا رای  از اعتراض به رسیدگی مقام در  که هیات حل اختالف  یآرا

مراجع حل اختالف کار خودداری    االجرا  قطعی و الزم  یاز اجرای به موقع آرا،  قانون کار  ۱۵۷  یه که بر خالف مفاد ماد  کارفرمایانی  ،قانون کار

کارگر محکوم    یهروزانبرابر حداقل مزد    ۲00تا    ۲0قدی از  ن  یه به شرایط و امکانات خاطی به جریممذکور با توجه    ی عالوه بر اجرای آرا  ،نمایند

 موضوع  به   محکوم  و   کارگر  طلب  ،باشد  غیره   و   شرکت  مانند   حقوقی  شخص   ،است  شده  صادر  وی   علیه   بر  قطعی  رایاگر کارفرمایی که    .خواهند شد

قانون کار و حبس    ۱۸0  یهنقدی موضوع ماد  یه یمولی مسئولیت جزایی از جمله جر  ،بایست از اموال شخص حقوقی پرداخت شودمی   صادره  آرای

اگر کارفرمایی بعد از قطعیت    . یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل و مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او صورت گرفته است

ی اجرای احکام  قاض  اوالً ، ودداری نمایدیه از طرف اجرای احکام مدنی محاکم قضایی محل خیمراجع حل اختالف کار و صدور اجراصادره از  یآرا

از اجرای رای هیات حل اختالف کار را صورتجلسه نموده و به عنوان اعالم جرم به دادستان دادسرای   ( مراتب تمرد کارفرما )محکوم علیه ندتوامی

اجرایی   یه ویات پروند واند با استناد به محتتچنین صورتی می   چنین شخص ذینفع درهم   .گزارش نماید  کار   قانون  ۱۸4و  ۱۸0محل با استناد به مواد  

تعقیب و محکومیت   قانون کار از طریق دادسرای عمومی اعالم شکایت و تقاضای  ۱۸۱ یه مدنی محاکم قضایی و در اجرای ماددر اجرای احکام 

 . آنان را بنماید

 ۱۶۶  یهماد  موضوع  اختالف  حل  و  تشخیص  هایتهیا  قطعی  ی نامه طرز اجرای آراآیین   ۱  یه چنین مادنون کار و هم قا  ۱۶۶  یهماد  اساس  بر

شود و  اجرای احکام محاکم قضایی به مورد اجرا گذاشته می  یه ی تشخیص و حل اختالف کار به وسیلهاآرای قطعی هیات  یه کلی قانون کار،  

همان   ۳  یه بدین توضیح که بنا به ماد  .استارگر  وقوع کارگاه مورد اشتغال ک  اجرای احکام دادگاه محل  ،دار برای اجرای این آرامرجع صالحیت 

های حل اختالف کار با توجه به تشکیل دفاتر الکترونیک قضایی با مراجعه به یکی از این دفاتر  قطعی صادره از هیات  یله آرا آیین نامه، محکوم

ارائ  ،در سطح کشور ابال  یه ضمن  رونوشت مصدق  نسخه  دادگاه   غ شدهیک  از ریاست  اجرا  ،های عمومی محلرای قطعی  یه  یتقاضای صدور 

ریاست  .  گردداز طریق سیستم الکترونیکی به رئیس دادگستری محل ارسال می   ،الکترونیک قضایی   این تقاضا پس از ثبت توسط دفتر .  نمایدمی

  4 یه که برابر ماد با توجه به این .دنمایمی دادگستری محل یا جانشین و قائم مقام وی تقاضای محکوم له را به یکی از شعب دادگاه حقوقی ارجاع 

پس از دستور    است،م مربوط به محاکم دادگستری  های مذکور تابع احکام و مقررات اجرای احکاتاعی هیترتیب اجرای آرای قط  ، مذکور  یامهنآیین 

 ی هاجرای احکام برابر جدول شمار  یههزین  .نمایندگاه اقدام به صدور برگ اجرایی میداددفتر  مدیر    ،دادگاه  یهیه توسط ریاست شعبیصدور اجرا

  ۱۸0  تا  هزار  40قضاییه از    یه ریاست قو  یه اجع غیر دادگستری بر اساس بخشنامکل کشور و آرا و تصمیمات مر  ۱۳۹۹سال    یه قانون بودج   ۱۶

علیه است و وصول آن نیز بر  م شخص محکو یه بر عهد ،قانون اجرای احکام مدنی  ۶ یه اجرایی برابر ماد یه البته پرداخت هزین .است هزار تومان

. این هزینه را کارفرما که  اجرا پرداخت کند  یه الزم نیست هزین  ،. یعنی کارگری که حکم به نفع او صادر شدهاستمدنی  اجرای احکام    یهعهد

های اجرایی  برگ  .ر ابطال خواهد نمودتمب هزار تومان ۲ ،شخص متقاضی اجرا به ازای هر برگ اجراییه صرفاً کند.پرداخت می  ،محکوم شده است

محکوم  مالی از    ،هبجهت وصول محکوم    به  اگر.  (ن اجرای احکام مدنیقانو  ۷  یود )مادهشدو نسخه صادر می   یبه تعداد محکوم علیه به عالوه 

بالغ اخطاریه نسبت به واریز  باید با امحکوم له  ، توقیف گردد و جهت تعیین قیمت پایه برای فروش از طریق مزایده به کارشناسی ارجاع شودعلیه  

پرداختی از بابت    یه وصول محکوم به هزینرشناسی هنگام  کا  یه اخت هزینالبته در صورت پرد  .ت کارشناسی اقدام نمایداکارشناسی یا هی  یههزین

او مکلف    ،قانون اجرای احکام مدنی  ۳4  یه جراییه به محکوم علیه بنا به ماد با ابالغ برگ ا  .استوصول  قابل  کارشناسی از اموال محکوم علیه  

مفاد آن را اجرا نماید یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به  روز ۱0است ظرف مدت 

از اجرای احکام تقاضای توقیف و وصول    هاواند با شناسایی اموال محکوم علیه و معرفی آن تصورت محکوم له می   در غیر این  ؛از آن میسر باشد
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بر اساس  .واند با شناسایی اموال و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نمایدتمی نحوی هر به نیز احکام اجرای و  بنماید  را  ناحیه آن   ازمحکوم به 

 ،محکوم به از طرق مذکور ممکن نباشد یاگر استیفا ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ،های مالیاجرای محکومیت  یه قانون نحو ۳ یهماد

اما اگر محکوم   .ودشیا جلب رضایت محکوم له حبس می   محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او

که  مگر این ؛شودحبس نمی ،کرده باشد اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه یه صورت کلی یه وز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائعلیه تا سی ر 

 دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
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