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 کار روابط در سنوات حقوقی ماهیت
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 چکیده
 سها   از کهاررران  امتیهازات  از یکه  عنهوان  قرارداد کار به   ةزمان خاتم درسنوات  حق پرداخت
 کارفرمها  طهر   از کهار  قهرارداد  پایهان  در ک یطورب  است، شده ایران حقوق  نظام وارد 7331
 یژةو کهارو   حقهوق  یتمقال  ماه ین. در اشود ب  کاررر پرداخت م یکجاو  ل کصورت ب  مبلغ 

بها    نههاد حقهوق   یهن ا یهت که  ماه  شهد و معلوم   بررس یل تحل -یف حق سنوات ب  روش توص
 داردخاص و مستقل  یت نهاد ماه ینو ا یستن یقموجود قابل تطب  حقوق یساتاز تأس یکیچه

است.  یکاریاز آنان در صورت ب  مال یتکاررران و حما  غلش یتکمک ب  امن یزآن ن یژةو کارو
کهاررران،    شهغل  یتاز امن یتحما یمثل منع اخراج ناموج  برا  حقوق یرتداب یراما با وجود سا

 یهت حما یبهرا  اییل عنهوان وسه  ب  یدمنظور قاصر است و از آن با ینا ینحق سنوات جهت تأم
اسهتفاده   یهژه صهندو  و  یجهاد ا یقاز طر  بازنشستگ و یکاریکاررران در زمان ب یو درآمد  مال
عمل   رکن دوم نظام بازنشستگ یزو ن یکاریب یمةعنوان مکمل بب  تواند د. صندو  مزبور مشو
 .کندکار و بازنشستگان را جبران  یندرانجو  مشکالت مال  ده و برخکر
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 مقدمه
تهر  کهار    یاپو  ب  کاررران در هنگام اخراج   مبلغ ةواحد ةصورت پرداخت دفعسنوات ب  حق
  مبلغ پرداخت قداراز کشورها متداو  است. م یاریاز آنها در بس یتحما یبرا یعنوان راهکارب 
کشهورها    برخ دردارد.   کاررر بستگ یافت مزد در یاحقو   ینب  طو  مدت خدمت و آخر یزن

 ةجنبه  قهرارداد  خاتمهة  زمهان  درپرداخت حق سنوات ب  کهاررران   یدایشو پ رواج یکا،رمثل آم
از  یزن یانکارفرما  و برخ شود م یمکار تنظ  جمع یقراردادها یلةوسب  یشترو ب رددا یاریاخت
. در مقابهل در  کننهد  خود استفاده م ةتحت ادار ةسسؤم  انسان یروین یریتمد یراهکار برا ینا
 یلةوسه به   یهز آن ن یطبهوده و شهرا   یپرداخت حق سنوات اجبار یز،ن یگرد یکشورها از یاریبس
  اجتماع هاییم از ظهور ب یشترپ یارحق سنوات بس شود شده است. راه رفت  م ینمع ینقوان
. شهود  م  تلق  و بازنشستگ یکاریب یمةب یةشکل اول  نوعب   وجود داشت  است و حت  عموم

 حهق  پرداخهت  برنامة اجباری ای، اجر7331قانون کار سا   یبزمان تصو از یزن یراندر حقو  ا
آن را  یهزان شهمو  و م  ةآن دامنه  أییهد ضهمن ت  یهز ن 7333شروع شده و قانون کار سا   سنوات

کشورمان رذشت ،   نهاد ب  نظام حقوق ینشش ده  از زمان ورود ا ینک ا بارسترش داده است. 
 یطکارکرد و شهرا  یعت،طب مانندآن   حقوق یهااز جنب  رییاما، بس  حقوق یاتاما هنوز در ادب

نشهده    بررسه   خهوب به    اجتمهاع  ینو تأم یت حما یهابرنام  یگرو ارتباط آن با د یمندبهره
 کهار  روابهط  در سهنوات  حق حمایت  نقش و جایگاهسؤا  قابل طرح است ک   ینا روازایناست. 

و  اسهت مزبهور   ههای پرسشپاسخ ب    در پ یل تحل - یف پژوهش حاضر ب  روش توص چیست؟
و  یهت ماه وتحلیهل یه  کهاررران از حهق سهنوات به  تجز     یمندو موارد بهره یطشرا یانبر بعالوه

 .پرداخت خواهد یزکارکرد آن ن
 بیکهاری  زمان در کاررران از حمایت ک  شودم  ناش  آنجا از نیز پژوهش این انجام ضرورت

 چ  نهاد این ک  دید باید وست ما کشور جمل  از کشورها از یبسیار هایدغدغ  از درآمد قطع و
 دیگهر،  سهوی  از. باشهد  داشهت   توانهد مه   کهاررران  درآمدی و شغل  امنیت از حمایت در نقش 
 از وریبههره  افهزایش  جههت  در کارفرمها  و کهاررر  روابط تنظیم برای نهاد این از توانم  چگون 
 روابط حوزة در حقوق  ادبیات غنای بر افزودن نیز قیقتح این هد . کرد استفاده انسان  نیروی
 بازنشسهتگ   و بیکهاری موقهع  به   سنوات حق کارای  افزایش برای راهکاری ارائة و صنعت و کار
 است. بازنشستگ  و بیکاری بیمة هایبرنام  برای کمک  طرح عنوان ب 

 یطشهرا  وم مفههو  ةاو  به  ارائه   بخهش  شهود   مطهرح مه   بخشدو   ط یقتحق ینا مطالب
 یهت ماه یهز دربهارة  دوم ن بخهش و در  پهردازد  مه  آن یخ و منشأ تهار  سنوات حقاز  یمندبهره
 شد. خواهد بحثآن از کاررران  یت حما کارکرد وحق سنوات   حقوق
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 حق سنوات یو مبان یممفاه
و منشهأ   یاقتصهاد  منطهق  ی،منهد بهره یطحق سنوات، شرا یفمفهوم و تعردربارة  بخش ینا در
 .شودم  بحث حقوق  نهاد این تحوالت و خ تاری
 

 یمندبهره یطو شرا مفهوم. 1
کارفرمها به     یقهرارداد کهار از سهو    پایان صور تمامک  در  شود اطال  م  سنوات ب  مبالغ حق

 مهزد،  عنهوان  تحهت  که   اسهت  مبالغ  برعالوه مبلغ این. شودم  پرداخت یکجاصورت کاررر ب 
 کهاررر  خدمت سنوات طو  نیز آن میزان محاسبة در و شودم  اختپرد کاررر ب  مزایا و حقو 

 ههای پرداخهت  از پرداخهت  ایهن  همچنهین . ریردم  قرار عمل مال  وی دریافت  مزد آخرین و
 نیهز  پرداخهت  تکلیهف  و است متفاوت بیکاران ب  عموم  نهادهای هایکمک یا اجتماع  ینتأم

 تعههد  اوالً،: است عمده ویژر  س  دارای سنوات حق ترتیببدین. کارفرماست عهدة بر مستقیماً
 کهار  قهرارداد  خاتمهة  موقهع  در آن پرداخت زمان ثانیاً کارفرماست  عهدة بر قانوناً آن پرداخت ب 

 ست.کارفرما آن برای کار مدت طو  و کاررر مزد آخرین آن میزان تعیین ضابطة ثالثاً، واست 
 ة)مهاد  شد یرانا  وارد نظام حقوق 7331ا  قانون کار س یبحق سنوات با تصو  حقوق نهاد

آن افهزوده شهد و بها     یه  بر قلمهرو اجرا  أییدضمن ت یزن 7333( و در قانون کار مصوب سا  33
 ةرفت که  در تمهام مهوارد خاتمه     توان امروزه م ی ،قضا یةرو ینواقص آن از سو  برخ یلتکم

آن  یطحق سنوات را دارد ک  شرا افتیکاررر استحقا  در یرارادی،و غ یقرارداد کار، اعم از اراد
مفههوم دو   یهن اشاره ب  ا یقانون برا یندر ا آنک ذکر  شایانمطرح خواهد شد.   مباحث آت  ط

 ی قضا یةو رو  قانون مواد  بررس .کار رفت  است ب« کار یانپا مزایای» و «سنوات حق» اصطالح
 یطو شرا  حقوق آثار در تفاوت  و نددار اشاره واحدی معنای ب  اصطالح دو این ک  دهدم  نشان
معنا و مفهوم واحد  یاستفاده از الفاظ و اصطالحات مختلف برا یستگ ندارند. عدم شا یمندبهره
کار ررفت  شود. از آنجا  مقررات ب ینمقنن در تدو یاز سو یآن است ک  اصطالح واحد  مقتض

از  یکهاری، ب یمهة ب یهای و مزا هها  پرداخته به    تواند و مدارد کار ابهام  یانپا یایک  اصطالح مزا
 حهق »اصهطالح   یشهتر با توج  ب  تهداو  ب  یناطال  شود و همچن یزن  و بازنشستگ  کارافتادر
 کار ررفت  شد. و ب انتخاب یقتحق یناصطالح در ا ینهم ی ،قضا یةدر عر  و رو «سنوات

 به   «سهنوات   ةپایه » اصهطالح . اسهت  سنوات  پایة از متفاوت سنوات حق اصطالح همچنین
 سها   یهک  از بهیش  دارای کاررران ب  شدهیینتع دستمزد حداقل برعالوه ک  دارد اشاره مبالغ 
 بندیطبق  طرح فاقد هایکارراه در ک  ترتیببدین. شودم  پرداخت معین کارراه در کار سابقة
 پرداخت کار قةساب سا  یک بیش دارای کاررران تمام ب  ثابتطور ب  سنوات  پایة مبلغ مشاغل،

. شهود م  معین کار عال  شورای سوی از مزد، حداقل تعیین جریان در نیز آن مقدار ک  شودم 
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 ادارة دسهتورالعمل  براسها   سهال   هر مشاغل بندیطبق  طرح دارای هایکارراه خصوص در اما
 ههای رخنه  ران بیست هایرروه برای خدمت جبران هاینظام و کار روابط بر نظارت و تنظیم کل

 ایهن  به  (. 93 :7332یان، )الهشود م  ابالغ اجرا جهت و تعیین خدمت سابقةبرحسب  متفاوت 
حهق    وله  شهود،  کهار پرداخهت مه    ةدور یهان عنوان مکمل مزد و در جرب   سنوات یةپا ترتیب،

 کار و قطع روابط کاررر و کارفرماست. ةسنوات مربوط ب  اختتام دور
دارد،  یاز حکم قهانون اسهت و حالهت اجبهار      ناش یماًتقکشورها مس  سنوات در برخ حق

 یبهرا   کشورها اجبهار قهانون    وجود دارد. اما در برخ ی و ترک یرانک  در حقو  ا یت وضع یرنظ
کار وابست    خصوص قرارداد جمعب حق سنوات وجود ندارد و مسئل  ب  توافق کاررر و کارفرما 

 یدو شهرط عمهده بهرا     طهور کله  . به  شهود  ه ممشاهد یکادر حقو  آمر یت وضع ینچن ،است
که    یبترتینانتظار است. بد ةدور  از حق سنوات وجود دارد: شرط او ، ضرورت ط یمندبهره
از حق سنوات وجود نهدارد. چنانکه     یمندامکان بهره ین،شدن حداقل مدت مع یاز سپر پیش

 آیهد  وجهود مه  ق  به  سها  سهاب   یهک حق سنوات حداقل بها داشهتن    ی در حقو  فرانس  و ترک
(Limoncioglu, 2010:48)قانون کار مصهوب سها     33 ةبراسا  ماد یراندر حقو  ا ین. همچن

از حق سهنوات   یمندمتناوب امکان بهره یا  سا  کار متوال یکبا حداقل   کاررر اخراج 7331
ا کهار ر  ةسها  سهابق   یکشرط حداقل  29 ةماد  ط یزن 7333را داشت. قانون کار مصوب سا  

از حق سنوات  رسید، سا  نم یککار آنها ب   ةک  سابق  کاررران روازاینده بود و کر بین یشپ
 به  انهد  موظف کارفرمایان مزبور قانون 1 مادة ب  الحاق  9 تبصرة موجب ب  اما. شدندم محروم 
 دوجهو  شهرط  بنهابراین . بپردازنهد  کهار  پایهان  مزایهای  کارکرد مدت نسبت ب  نیز موقت کاررران
 مقهنن  ههد   به   آن مهدت  طهو   اما است، معقو  امری معین، کارفرمای نزد کار سابقة حداقل

 حهداقل  طو  باید باشد، داشت  را کار روابط در ثبات ایجاد قصد مقنن ارر روازاین بستگ  دارد 
 کهار  بازار در تحر  ایجاد در پ  ارر و دهد افزایش را سنوات حق از مندیبهره برای الزم مدت
 .دهد کاهش را مزبور مدت حداقل تواندم  شد،با

 مثهل  کشهورها  برخ  میان این در. است کار رابطة قطع سنوات حق از مندیبهره دوم شرط
 مستحق را کاررر صورت هر در کار، قرارداد خاتمة ب  منجر مختلف علل میان تمایز بدون ایتالیا
 به   محهدود  سنوات حق پرداخت رکی ت مثل کشورها برخ  در اما. دانندم  سنوات حق دریافت
شهود  مه   محهروم  حهق  ایهن  از کهاررر  موجه   اخهراج  فهر   در و اسهت  شهده  غیرموج  اخراج

(Limonciuoglu, 2010: 54)او  اسهت و در   یه  ب  رو یلخصوص متما یندر ا یزن یران. حقو  ا
 :7333 )رنجبهر، دانهد   حق سنوات مه  یافتتمام فرو  خاتم  قرارداد کار کاررر را مستحق در

 (.393 :7332یع ، رف  31
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 حق سنوات و تحوالت آن یخیمنشأ تار .2

 یروشهن و مسهتند   یخ منشأ تار یکاریب یمةب مانندکاررران  یت حما ینهادها یرسا ک  درحال
  چندان روشهن  یخچةو تار یستحق سنوات صاد  ن  در خصوص نهاد حقوق یامر ینچن دارد،
در ظههور و   یخ  زیهر حا  س  عامل تهار  ین. با ایستست نو رسترش آن در د یدایشپ ةاز نحو

 یفنهاور  یشرفتو پ یعصنا یکار، بازساز ینقوان ینجنبش تدو :اندداشت  یرنهاد تأث ینرسترش ا
 .شودم   بررس یبترترفاه ک  ب  یهاو باالخره ظهور دولت

 

 کار ینقوان ینتدو .1. 2

 ینقوان تدویند. کرکار مالحظ   ینقوان ینتدو یاندر جر توان حق سنوات را م هاییش ر اولین
بهر    متکه اغلهب  آغاز شد که   « انگلستان یهاقانون کارخان » تصویببا  73 ةاز آغاز سد یزکار ن

دنبها    یهز ن  غرب یاروپا یکشورها یردر سا ایی رو ینبود. چن یو تعاد  قرارداد یبرال منطق ل
در ههر   توانسهت  قرارداد م یناز طرف یکد ک  هر آن بو قوانین این هایویژر  ینترشد. از مهم

از بابهت نقهت تعههد، جبهران      توانسهت  مه  یگهر اما در مقابل طر  د کند، سخزمان قرارداد را ف
 روازایهن نبهود و    کهاررران کهاف   یهت حما یبهرا  یکردیرو ین. چنکندوارده را مطالب   خسارات
 یاکار و استخدام مداخالت رسهترده  قانونگذاران در روابط یستمقرن ب  ک  ط شود مشاهده م

 یانکارفرما ک یطورب  ،از کاررران در برابر اخراج بود ایتآنها حم ینتررا انجام دادند ک  از مهم
به    ی مشروط ب  ابالغ اخطار اول اخراج، یزمنع شدند و در موارد موج  بودن ن یرموج از اخراج غ

شهرط   یهن ا یهت اخراج بود. در صورت عهدم رعا  ب  یمدن تصمکر ی از اجرا پیشکاررر چند روز 
. دههد  مه  یلحهق سهنوات را تشهک    لیهة بودند ک  شهکل او   مجبور ب  پرداخت مبلغ یانکارفرما

 یماًاخهراج، مسهتق   یمتصم یةصدور و ابالغ اول یجادادند ب  یحترج یانکم کارفرماکم ترتیبینبد
. بپردازنهد اخطار تها اخهراج را    ینماب  نزما ةب  اخراج کاررر مبادرت ورزند و در مقابل مزد فاصل

امهر به     ینفت و تکرار ایا تحقق م دوره آن مزدپرداخت  باانتظار  ةاخراج بدون دور یبترتینبد
مرحله  منهع اخهراج     یهن ا دراز علل رسترش حق سنوات در روابط کار شد. در واقهع   یک مرور 

 پیشاپیش ابالغب   یانرت الزام کارفرماصواز کاررران ب  حمایتناموج  هنوز متداو  نشده بود و 
 یو تها بهود   کاررر اخراجشدن  عمل قبل از  ینمدت زمان مع رذشت و قرارداد فسخ ب  یمتصم

کاررر را فهوراً   دادندم  ترجیح کارفرمایان ولیکن ،را داشت  باشد یدکار جد یجووفرصت جست
 یبهرا  ایینه  امهر خهود زم   ینهم و بپردازندو در عو  مزد مدت مزبور را بالعو   کننداخراج 

 وجود آورد.حق سنوات ب  یدایشپ
 

 یصنعت یبازساز .2. 2

در اواخهر   یفنهاور  هاییشرفتک  در ظهور و رسترش حق سنوات نقش داشت ، پ  عامل دومین
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که    یهب ترتیناسهت. بهد   یالدیمه  7332 ةدهه  یدشد یآن بحران اقتصاد در پ و  مقرن نوزده
بهر بهازار کهار     یهز امر ن ینکاال و خدمات را موجب شده ک  ا یدتول یگوال ییرتغ ی،فناور یشرفتپ
انسان شهد و   یجاب  ینماش یشترهرچ  ب یگزین جا موجبامر  یناست. ا داشت  یق عم یراتتأث
شهده   یکهاران تعداد ب یشموجب افزا یزن یبحران اقتصاد ینا برب  کاررر را کاهش داد. عالوه یازن

در  یکهاران و ب  کهاررران ناراضه   ینداشت  است. تر  از افتادن ا  ر پآنها را د یدک  واکنش شد
غرامهت اخهراج و    ماننهد  یت حمها  یراهکارهها  ینها را مجبور ب  تدوها، دولتیالیستدامن سوس
 ه است.کرداز اخراج  یشاخطار پ

، انهد پذیرفته   زیهادی  یرتهأث  یفنهاور  یشرفتپ ازک  کاررران آن  یاقتصاد هایبخشاز  یک 
آهن بهوده و  مربوط ب  صنعت راه  شغل یتامن ةموارد طرح مسئل ینآهن است. نخستراه صنعت
 7332تها   7312 یهها سا   ط ک یطورب  ،مطرح بوده استشدت مسئل  ب  ینبخش ا یندر ا

 یه  ها مطرح و ب  صدور آراآهن در دادراهاخراج کاررران راه ویاز دعا یادیز یدر فرانس  تعداد
کهاررران   یةد. قضشو  حق سنوات تلق یبرا  شروع ةعنوان نقطب  تواند ک  ممنجر شده است 

 یهن وجود آورده بود. کاررران اب  یفناور هاییشرفترا همراه با پ یدیجد ةآهن فرانس  مسئلراه
 یگهر بودند ک  در فر  اخراج قادر به  ورود به  صهنعت د    یژهتخصص وباماهر و   بخش کاررران
 یهای از مزا یمنهد سهنوات خهدمت مسهتحق بههره     یهل عهدم تکم  یهل دلب  ،یگرد ینبودند. از سو
بهوده   یامزا یناز ا یتمحروم ینجبران هم ی. پرداخت حق سنوات براشدند نم یزن  بازنشستگ

 یهها صهندو   یلةوسه از نقهت حقهو  کهاررران به      یریجلهور  یبهرا  7332است. البت  از سا  
شهد و در فهر      یرفته  محهاکم پذ  یلةوساخراج ب  یةاول أییدضرورت ت یان،و کارفرما  بازنشستگ

صورت الهزام به  پرداخهت    ب   از حقو  بازنشستگ یتاخراج خسارت محروم یبرا  کافنا ی توج
 (.Holzmann, 2012: 19)شد  حق سنوات مطرح م

 

 ظهور و گسترش دولت رفاه .8. 2

و  یاسه  و تحوالت س یدشد یداقتصا یهابحران  ،عدالت اجتماع یناقتصاد بازار در تأم ناکارامدی
از دولت تحت عنوان دولت رفاه  یدیجد یب  ظهور الگو ،دوم  پس از دوران جنگ جهان  اجتماع

دولهت   ةبود و لزوم مداخله  یبرالیسمل یاتاز اصو  و منو یاریاز بس ین نشعقب  منجر شد ک  نوع
الزم   ،و عهدالت اجتمهاع   یقتصادا یتتعاد  و تثب یجاداقتصاد بازار در ا های جبران ناکام یبرا ار
 یهها از دولهت مهدرن در پاسهخ به  بحهران       عنوان شهکل . در واقع دولت رفاه ب شمرد م حقان و 

 یهة کشهور کل  یهن که  پهس از ا   یکها آمر 7332 ةوجود آمهده اسهت. بحهران دهه    ب   و مال یاقتصاد
را بها   یسسات اقتصهاد ؤم  و ورشکستگ یکاریاز رکود، ب  موج ید،درنورد یزرا ن ی اروپا یکشورها

 از درمان آن عاجز مانده بود. یبرا اقتصاددانان ل « دست نامرئ»خود ب  ارمغان آورد ک  

از کاررران در برابهر   یتو حما  اجتماع ینتأم یهادولت رفاه با رسترش برنام  یالگو بسط
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از  یتحما  عاجتما یناز ابعاد تأم یک همراه بود.  یو درآمد  شغل ی،مخاطرات مختلف اقتصاد
که    ی خصهوص در کشهورها  ب  یت،حما ینبود. در کنار ا یکاریب یمةشده در قالب بیکارکاررر ب
را نداشهتند، حهق سهنوات     یکهاری ب یمهة صندو  ب ةادار یالزم برا  و فن یاقتصاد تواندانش و 

  رستردر ینب  . امروزه هم ارتباط معکوسیافترسترش  یکاریب یمةب یگزینعنوان فرمو  جاب 
که    ی در کشهورها  ک یطور. ب شود م یدهد  اجتماع ینتأم یت حما یهاحق سنوات و برنام 

 ی ب  حاش یزکارفرما ن یدارند، طرح پرداخت حق سنوات از سو اییشرفت پ  اجتماع یننظام تأم
ندارند، نههاد حهق سهنوات      جامع  اجتماع ینک  نظام تأم ی رانده شده و برعکس در کشورها

 عضهو  یبرخوردار است. چنانک  در سطح کشورها  توجه شایان  از رستردر یگزینن جاعنواب 
 ،دارنهد  یاحق سنوات رسترده امةا  برنغپرت یا واسپان مانندو توسع   یاقتصاد یهمکار سازمان

پرداخت حق سنوات محدود اسهت و در مقابهل    یزانآلمان و فرانس  موارد و م یدر کشورها  ول
دارنهد. البته  حهق سهنوات در      یکهاری ب یمةب ینةخصوص در زمب   مناسب  عاجتما یننظام تأم
 کنهد، م جبران  یکاریب یمةب یقرا از طر یکاریب هایخطر  اجتماع ینک  نظام تأم ی کشورها

و  یکاررر هایی مقاومت اتحاد یزن راامر  ینحفظ شده است ک  علت ا ترییفهنوز ب  شکل ضع
آن را مکمهل    نوعو ب  یکاری است،ب هایکتسب در برابر خطرعنوان حق محق سنوات ب   تلق
 (.Pissardes, 2001:143)دانند  م یکارانب یت حما یهابرنام  یرسا

 

 و کارکرد حق سنوات یحقوق یتماه
 یهت ماه یهز ن بخهش  یهن شهد. در ا   حق سنوات بررسه   نوشتار مفهوم و مبان یناو  ا بخشدر 
  حقهو  کهار بررسه    ینهادهها  یگربط کار و ارتباط آن با دروا یمآن در تنظ یکارکردها  ،حقوق

 .شدخواهد 
 

 یحقوق یتماه .1
 یها سؤا  جواب داد که  آ  ینب  ا یدبا ،مباحث قبل ارائ  شد  ک  از حق سنوات در ط یف با توص

اسهت و تهابع آثهار آن     یهق قابل تطب  موجود در نظام حقوق  حقوق یاز نهادها یک نهاد با  ینا
ارائه     متفهاوت  یهها متفهاوت اسهت. محققهان پاسهخ      با آثار حقهوق  یدینهاد جد ینک ا یااست 
 .شود م پرداخت آنها  یلقسمت ب  طرح و تحل ینک  در ا اندکرده
 

 مزدی یتماه .1. 1
داخهل در آن   یهز موسع از مفههوم دسهتمزد، حهق سهنوات ن     یف تعر ةبا ارائ یدراهد ینبراسا  ا

نظر ههر آنچه     ینا یان. از نظر حامشود الم حقو  محسوب ماز اق  و جزئ ریرد مفهوم قرار م



 9311پاییز  ،3 ، شمارۀ05فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    888

حهق   یهان م یهن در ا دارد. مهزدی  یتماه شود،م  پرداختکاررر طبق قانون  یدر مقابل کار برا
 یها داخل در مفههوم اجهرت    ،شده بین یشپ انب  نفع کاررر  مال یازعنوان امتک  ب  یزسنوات ن

قهرارداد   ةو ب  زمان خاتم بودهب  شروط خاص  یدمققسمت از حقو   یند است. اما پرداخت امز
 شهده بهود   یرفته  فرانس  پذ ی قضا یةو رو یندکتر یها از سومدت ی نظر ینمحو  شده است. ا

(Narmanlioglu, 1973: 325)ارر حق سنوات  ینک او  ا  همراه است  داتیرابا ا دیدراه ین. اما ا
داشهت  باشهد.    یردر پرداخهت آن تهأث   یهد کهار نبا  قرارداد ةخاتم ةداشت  باشد، نحو مزدی یتماه

آلمهان و   یه ، از کشهورها از جمله  ترک   یاریدر بسه  شود معلوم م یق طبت ةبا مطالع ک  درحال
و بها تهر     کنهد  م یداپ یتموضوع یرموج پرداخت حق سنوات فقط در فر  اخراج غ ،فرانس 
اسهت. در حقهو      سهنوات منتفه  پرداخت حق  ی،اخراج موج  و یاکاررر  یکار از سو اختیاری

 71/72/7331 مهورخ  7391،7393،7393 یهها شماره رویة وحدت یرأ صدور از قبل نیز یرانا
 سهنوات  حهق  پرداخت ب  حکم صدور از قضای  رویة هامدت ی،عدالت ادار یواند  عموم یأته
 دیمهز  یهت امتناع داشت. روشن است ک  ارر حق سهنوات ماه  کرد،م  کار تر  ک  کاررری ب 
 حهق  سهلب  و مهزد  از کهاررر  محرومیهت  زیهرا  نمود، وج  م ب  احکام ینصدور چن داشت، م

 یهدراه  د ینچنه  یرش، پهذ ینکه  . دوم ااست یرقانون غ و نامشروع موج  دلیل بدون او مکتسب
 شهده  مطرح کار قانون 33تا  39مواد   د و حقو  کاررر است ک  طمز یفدر تعر ییرمستلزم تغ

مربوط ب  زمهان   ،شده یرتعب  السععام آن ک  در قانون کار ب  حق  معن ب د زم  حت یراز است،
قهرارداد   ةحهق سهنوات فقهط در فهر  خاتمه      که   آن است. درحال یاعتبار قرارداد کار و اجرا

هر  یبرا یدبا ،از آن باشد  د و جزئمز یتاًارر حق سنوات ماه ینک . سوم اکند م یداپ یتموضوع
 ینآخهر  یحق سنوات بر مبنها  ک  درحال ،دشواررر در آن سا  محاسب  سا  ب  مأخذ حقو  ک

 یهت ارر حهق سهنوات ماه   ینک . چهارم اشودم قرارداد محاسب   ةدستمزد کاررر در زمان خاتم
از  یاریدر بسه  که   درحهال  ،اسهت  یات و کسور مال یاتمشمو  درآمد بر مال ،داشت  باشد یمزد

 .شود من یاتپرداخت مشمو  مال ینکشورها ا
 

 متیغرا یتماه .2. 1
 یهن جبهران خسهارت اسهت. ا    یاغرامت  ع نو یحق سنوات در عمل و تئور یدراهد ینبراسا  ا
از دسهت دادن   یها با اخراج  یراز ،است یربدون تقص یتمسئول یاخطر  یةبر نظر  مبتن یتمسئول

  سهودر بها خطهر فر   ،مشهغو  به  کهار بهوده      در کارراه یمدت متماد  ک  ط یشغل، کاررر
 یهادی ز ههای ینه  مستلزم هز یدشغل جد یافتن یزرو بوده و بعد از اخراج ن روب  و روح  جسمان
 یکهاررر متضهرر   ینرا به  چنه    مبهالغ  یهد حق و عدالت کارفرمها با  یب  اقتضا یرویناست. ازا
 یهت محروم ومالحظه    ینبا هم یزانگلستان ن  حق سنوات در نظام حقوق یةاول یرشپذ بپردازد.
 یهن (. اMesher, 1978:119; Rycroft, 2001: 2131)اسهت   بهوده حهق مکتسهب    یهک ر از کارر
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 یندانست  است. بنهابرا   مدن یتحق سنوات را قواعد مسئول کنندةی توج  حقوق یمبنا یدراهد
 یبرا ی نظر یناست. طرفداران ا  مدن یتمسئول یطشرا  قضاوت در خصوص آن منوط ب  بررس

و اضرار از جهت  یآن هستند ک  اخراج کاررر موجب نقت حقو  وقائل ب   یشنظر خو ی توج
  سهنوات  یهة از پا یهت تبهع آن محروم در کاررهاه و به    یتاز دست دادن ارشد ید،شغل جد یافتن
و   سهنوات  یهة عدم سابق  در آن کارراه پا یلدلکاررر ب  نیز، یدکار جد یافتنب  فر   یراز ،است

ممکهن   یهز شده در شهغل سهابق ن  و مهارت کسب دهد م مربوط ب  آن را از دست یهاپرداخت
تعههدات مربهوط به      مامور، انجا ین. در کنار ا(Folk, 1969: 12) بالاستفاده بماند یو یاست برا

غرامهت   یهز و حهق سهنوات ن   شهود  مه   و روح  جسم  زمان موجب فرسودر  قرارداد کار ط
 خسارات است. ینجبران مجموع ا یبرا  قانون
حهق    تلقه  ةالزمه  یهرا ز ،بهر آن وارد اسهت   یدات چنهد یراو ا بودهقابل انتقاد  یزن ی نظر ینا

 یهز امهر ن  یهن و ا یمکارفرمها باشه    مهدن  یتبه  مسهئول   قائلعنوان غرامت آن است ک  سنوات ب 
اسهت و بها    یربر اثبهات تقصه    مدن یتخاص آن است. اوالً اصل در مسئول یطمستلزم جمع شرا

و به  حهق سهنوات مهرتبط      کند م یداپ یگرید یان خسارت مبناجبر نیزکارفرما  یراثبات تقص
 یش اخراج هم  آثار منف یراز یست،مورد کاررشا ن یندر ا یزخطر ن یةنظر یگر،د ی. از سویستن

و   مهدن  یتتحقهق مسهئول   یهاً، ثان  آن نقش دارد یجاددر ا یزو کاررر ن یستمنسوب ب  کارفرما ن
فعهل و ضهرر اسهت.     یهان م یتسهبب  ةتلزم اثبهات رابطه  تبع آن الزام ب  پرداخت خسهارت مسه  ب 

 از فهارغ  ایهران  حقهو   در چنانکه  . یستشرط ن یامر یندر پرداخت حق سنوات چن ک  درحال
 یتاز مسهئول   ثالثاً، خسارت ناش شود  پرداخت باید سنوات حق حا  هر در قرارداد خاتمة علت
 جبرانالزام ب   بر مبن صدور حکم  پسسدادراه و  یخسارت وارده از سو یاب مستلزم ارز  مدن

 ةاز خاتمه   پرداخت بدون توج  ب  وجود ضرر ناشه  قابلحق سنوات  یزانم ک  آن است. درحال
 شده است. یینمقنن تع یاز سو ،قرارداد

 

 کار( یان)پاداش پایقی تشو یتماه .8. 1
 یهها سها    است ک  صادقان  طه  یکاررر یمتکر یبرا یریحق سنوات تدب یدراهد ینبراسا  ا
کهاررر به     یرتدب ینا یة(. در ساEarthman, 2002: 37) ده استکر یتفعال  در کارراه یمتماد
از وجود کاررران ماهر و متخصص ب  مدت  تواند م یزو کارفرما ن شود م یقکار تشو ییرعدم تغ
از حق  یمندک  شرط بهره ی کشورها ینقوان موردخصوص در امر ب  یند. اشومند بهره  طوالن

در  یهرا ز، صاد  است دانند، م ینخدمت در کارراه مع سا پنج  تاسنوات را داشتن حداقل س  
 یمنهد بهره یکاررر خروج از کارراه را قبل از تحقق حداقل زمان انتظار الزم برا یط شرا ینچن

 یشخو یو قرارداد  تعهدات قانون یتدر رعا  سع روازاینو  داند از حق سنوات ب  ضرر خود م
بههره  رتقهای مههارت موجهب ا   یشبا افزا یانم ینمنظور استمرار روابط کار خواهد داشت. در اب 
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 یشدر مقررات کهار اتهر   ایی رو ینچن ة. نمونکند م ینتأم یزمنافع کارفرما را ن شود وم  یور
از حهق سهنوات را داشهتن     یمنهد ک  شهرط بههره   شد مالحظ  م 2222قبل از اصالحات سا  

از جمله    یگهری د یهل قرار داده بود ک  البته  به  دال   ینکار در کارراه مع ةس  سا  سابق حداقل
 (.Hofer, 2007: 42) سخ شدنحکم  ینعدالت و پرداخت حق سنوات ا ینتأم

پرداخهت شهود که  مطهابق      یرفت ک  ارر حق سنوات ب  کاررر توان م ی توج یندر نقد ا
از کار،   ناش ةدر اثر حادث یاده کر یلرا تکم  زنشستگبا یسنوات الزم برا  اجتماع یمةب ینقوان

 دراما  ،صاد  باشد تواند کار م یانعنوان پاداش پاب   پرداخت ینا تلق شده،   دچار ازکارافتادر
قهرارداد   ةاز خاتمه   به  قسهم خاصه    محهدود ک  پرداخت حهق سهنوات     حقوق یهامورد نظام

 نیهز  یهران حقهو  ا   در خصوص نظام کنهون  سئل همین م.  یستکارساز ن یلتحل ینا شود،نم 
 ةاستحقا  حق سنوات برابر ماد یحداقل مدت الزم برا شد، رفت همچنان ک   یراز است، صاد 
 رهذاری ی و سهرما  یهد فهع موانهع تول  رقانون  یلةوسسا  بود ک  با اصالح آن ب  یکقانون کار  29

 یکخدمت کمتر از  یبرا اخراج ررران قانون کار، کا 1 ةب  ماد یاو الحا  تبصره 7339مصوب 
 یمثالً کهاررر دارا  روازایناز حق سنوات را دارند.  یمندب  تناسب مدت کار امکان بهره یزسا  ن

پرداخهت حهق    یگهر، د یتناسهب دارد. از سهو   ب را   پرداخت یناستحقا  چن یزس  ماه خدمت ن
 ینک قرارداد کار، اعم از ا ةخاتم در تمام حاالت یگرد یاز کشورها یاریبس یةسنوات برخال  رو

لزوم پرداخت حق سهنوات در فهر     است. روشن است الزام  ن ، یاکاررر در اخراج مقصر باشد 
 د.شو  کار تلق یانپاداش پا  نوع حقوق نهاد ب  لحاظ  یناخراج موج  مانع از آن است ک  ا

 

 1مستقل ینهاد حقوق .4. 1
 یسهت، ن یهق موجود ب  شرح فو  قابل تطب  حقوق ینهادها یرحق سنوات با سا ینک با توج  ب  ا

خهود   یهژة و  و آثار حقوق یطخاص و مستقل با شرا ینهاد، نهاد ینقائل ب  آن شد ک  ا توان م
را بر دوش کارفرمها قهرار     را ب  نفع کاررر و تعهدات یازیامت ینمع یطشرا در یبترتیناست. بد

، آثهار  متفهاوت  ینمختلهف تحهت عنهاو     حقهوق  یهها در نظام  نهاد حقوق ینا روازاین. دهد م
 بوده است یاو رسترده یعسر ییراتاوقات تابع تغ یشترکرده و در ب یدتول یزرا ن  متفاوت  حقوق

(Bowers,1990: 255-256)  یبا توج  ب  عهدم انطبها  حهق سهنوات بها نهادهها       ترتیب این. ب 
زمهان در اثهر عوامهل مهذکور در       است ک  طه  خاص خود یتماه ینهاد دارا ینا یگر،د  حقوق

تکامهل   ی و کارفرمها  یکهاررر  هایی اتحاد  جمع یهامقنن، توافق دبیرو با ت یجادسطور قبل ا
 است. یرفت مختلف پذ یرا در کشورها تفاوت م کردهایو کار یافت 
 

                                                           
1. Sui Generis 
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  یحقوق کردهایکار .2
از  کهدام یچانطبا  مطلق با هه  یتبلاست و قا اییژهو یتماه یحق سنوات دارا ینک با توج  ب  ا

بهرآوردن    نههاد در په   یهن که  ا  یدد یدبا ،را ندارد  حقوق یهاموجود در نظام  حقوق ینهادها
آن در چهارچوب روابهط کهاررر و کارفرمها      یژةکهارو  یگهر، عبهارت د است. به    کدام هد  حقوق

 یهت امن یشافهزا  عنه  یعمهده   یژةنهاد ما را به  دو کهارو   ینا یخ و تار یق تطب  بررس یست؟چ
 .شوند م  بررس یبترتک  ب  سازد نهاد رهنمون م ینا یبرا  عدالت اجتماع یو ارتقا  شغل
 

 یشغل یتامن افزایش .1. 2
کشهورها، بحهث    ةروابط کهاررر و کارفرمها در همه    یمحقو  کار و تنظ  اساس یاز محورها یک 

مکتهب   یرتحهت تهأث   یدیمد یها. مدتکارفرماست یخاتم  دادن ب  قرارداد کار از سو یااخراج 
 یدولهت در روابهط کهار امهر     ةو مداخل شد م یسقراردادها تقد یاصل آزاد ی،اقتصاد یککالس

 یاددعهدالت، قهرار   ینتضهم  یبهرا  یل وس ینبهتر یناناز نظر ا یراز شد، م یرناموج  و خطا تعب
منعقد شهده اسهت و آنچه      قراردادها یاصل آزاد یةاراده و در سا یتاصل حاکم یةاست ک  بر پا

دولت در روابهط   یزتفکر ن ینهم یةروش است. بر پا ینترعادالن  ،اندمورد توافق قرار داده ینطرف
هر وقت خواست، قهرارداد را   توانست م یننداشت و هر کدام از طرف یاکاررر و کارفرما مداخل 

کارفرمها پهس از    یهرا ز ،رران بهود و ب  ضرر کار یانامر در عمل ب  سود کارفرما اینا مفسخ کند. ا
در  یکهاران از ب یمه  عظ یهل خ یهرا ز ،نداشهت   مشهکل  یدکاررر جد یافتن یفسخ قرارداد کار برا
شهغل   یافتنو  آورد وجود مب  ینابهنجار یتکاررر وضع یامر برا یناما ا ،انتظار استخدام بودند

 یو علما شدز کاررران مطرح ا یتتفکر حمارو ازاین(. 33 :7391 )مهر، مشکل بود یاربس یدجد
محدود کهردن مهوارد آن    یااز فسخ قرارداد کار  یریجلور یبرا  حقوق یهاحلراه  حقو  در پ
و سهپس به  حکهم قهانون ضهرورت        جمع یهاامر براسا  توافق یدر ابتدا یبترتینبودند. بد
از  پیش یدکاررر با روازاین شناخت  شد و یتدادن ب  قرارداد کار ب  رسم یانپا یبرا  اخطار قبل

در صهورت   یهز متقهابالً کارفرمها ن   داشهت.  خود را ب  کارفرما اعالم م یکار مراتب استعفا ةخاتم
کهاررر و نهوع کهار فهر       یطک  برحسب شهرا  ین مهلت مع  ط یدبا ،ب  فسخ قرارداد کار یلتما
. در زدم  دست کار دقراردا فسخ ب  مدت آن اتمام از پسو  کرد را صادر م ایی اخطار کرد، م
 یشحا  منبع درآمد خو ینبپردازد و در ع یدکار جد یجووفاصل  کاررر قادر بود ب  جست ینا

نبهود و صهرفاً     کاررران کاف  شغل یتاز امن یتحما یبرا یزن یرتدب ین. اداد از دست نم یزرا ن
مثل پرداخت خسهارت   یگرید یهاحل. راهانداخت م یرب  تأخ  مدت کوتاه یامر اخراج را برا
از  یتحما یلتکم یبرا یتاخراج مطرح شد. در نها یةطارخمهلت و ا یتون رعابددر برابر اخراج 
سوء استفاده از   کاررر نوع یلک  اخراج بدون دل شداستفاده از حق مطرح  ءسو یةکاررران نظر
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بازرردانهدن   یهز نجبهران   یوةشه  یند و بهترشوجبران خسارت  بایداز کاررر  روازاینو  استحق 
و  773 ةشهمار  نامهة ی توص زمین  یناو بود. در هم مجدد یرشکاررر ب  کار و الزام کارفرما ب  پذ

منهع اخهراج    یهز آنهها ن  یهت بکار صادر شدند که  شهاه   الملل ینسازمان ب 713 ةشمار ةناممقاول 
  و فنه  یاقتصاد یطشرا یاکاررر   تواننا ،رفتارسوء یلةوسآن ب  ی کاررران و لزوم توج یرموج غ

 (.731-222:7337، و رنجبران  )عراق کارراه بود
  انهد را اتخاذ کرده ی ک  کشورها در برابر اخراج کاررران دو رو دهد نشان م یق تطب لعةمطا
دانست  و  یرقانون کاررران را غ یرموج مزبور اخراج غ 713 ةشمار ةناماز مقاول  یتب  تبع  برخ

در  اییه  رو ینچن یرنظ کند  حکم ب  بازرشت ب  کار م ضاوت ر، مرجع قکارر یتدر فر  شکا
خهاص آن   یفاتو تشهر  یینآ یتبدون رعا یا یلد ک  اخراج بدون دلشوم حقو  آلمان مشاهده 
نامسهاعد   یتوضهع  یها  ی کاررر در فقدان سوء رفتار، کاهش توانها  یتشکا  فاقد اثر است و در پ

بها   یتبه  شهکا   یدر اما ارر مرجهع رسه   شود، ت ب  کار داده مکارراه، حکم ب  بازرش یاقتصاد
حکم به  پرداخهت حهق     تواند م ،بازرشت ب  کار را ب  صالح نداند ،بودن اخراج یرموج غ وجود

 یهروی ن یلب  تعد  و فن یاقتصاد یلدلک  ب  یدر موارد ینبر ا. عالوهکندسنوات ب  سود کاررر 
 ،با پرداخت حق سهنوات مهورد توافهق    وکارراه  ینهاد کاررر ابمشاوره  از پس ،باشد یازن  انسان

در جههت    عنهوان عهامل  کشور حق سنوات ب  ینک  در ا شود . مالحظ  مشود م  اخراج عمل
 :Berkowitz, 2006: 95; Collins, 2012) کار ررفت  شده است کاررران ب  شغل یتامن یتتقو

امر وارد شده ک  پرداخت حهق سهنوات    یندانان ب  ااقتصاد یاز سو یزن های ررچ  انتقادا(. 864
مؤسسهات   یریپهذ قدرت رقابت تواند م یرکود اقتصاد یهاخصوص در زمانب  مذکور یبترتب 

 یقه  تطب ةک  از مطالعه  یگرید یةاما رو (.Bothfeld, 2006: 50)د نک یفآلمان را تضع یاقتصاد
سهازمان   713 ةنامه   هنهوز به  مقاوله    است که  ی کشورها یةرو شود، حقو  کشورها دانست  م

آن هسهتند   به  در روابط کارند ک  قائل  یبرال ل  و همچنان طرفدار مش یوست کار نپ الملل ینب
کارفرما در  یارشود و محدود ساختن اخت یمقراردادها تنظ یدر چارچوب آزاد یدروابط با ینا ک 

 ین. همچنه (Malo, 2001: 75) شهود  مه  یمطلوب واحهد اقتصهاد   یریتاخراج کاررران مانع مد
ب  کهار خهود به      تواند از آنجا ک  کاررر هر زمان م یزتعاد  در روابط کار ن یاستدال  شده برا

 یهاج  شناخت  شود ک  چنانکه  به  کهاررر احت    یزکارفرما ن یحق برا ینا یدبا ،دهد یانپا یاراخت
 .کنداقدام  یفسخ قرارداد و یانسبت ب  اخراج  ،نداشت
مقهررات شهاهد    ییهر با تغ رو، ازایندنبا  داشت  باشدب  تواند م اییرعادالن غ یجنتا کردیرو ینا
 یهن د. در اکهر مشهاهده   یکادر حقو  آمر توان را م یکردیرو ین. شاهد مثا  چنیمآن هست یلتعد

 کاررر یاآثار آن نشده باشد  واخراج  نحوةدر مورد  خاص شرط  کارقرارداد  در ک  کشور، درصورت
نباشهد،   یهل بهر عهدم اخهراج بهدون دل      طر  قرارداد با کارفرما مبن یکاررر یةجزء کاررران اتحاد

 ین. چنه کنهد الزام ب  بازرشت ب  کهار، کهاررر را اخهراج     یا  بدون لزوم اخطار قبل تواند کارفرما م



 888   کار روابط در سنوات حقوقی ماهیت

 یادمخالفهان و موافقهان آز   یهان م یداردامنه   یهها مواج  شده و بحث یبا انتقادات جد یکردیرو
 یهار که  به  نفهع اخت    یله  دال ینتهر ه است. از جمله  مههم  شدکارفرما مطرح  یفسخ قرارداد از سو

 یشافهزا  ی،واحهد اقتصهاد   یریتمهد  ةقرارداد کار ذکر شده، مسئل یلفسخ بدون دل یبرا یانکارفرما
ر را تهر  کها   یکاررر ههر موقهع آزاد    وقت یراز ،او با کاررر است ةتعاد  در رابط یجادو ا یوربهره

 ,Rothlstein) فسخ قرارداد و اخهراج او را داشهت  باشهد    یآزاد یزکارفرما ن یدداشت  باشد متقابالً با

 یبهرا  یانکارفرما یلکاهش تما سبب یدشد  شغل یتاستدال  شده ک  امن ینهمچن .(738 :1987
 .(David, 2006: 211)شود  آنها م مزدکار و کاهش  یروین ناپذیریاستخدام کاررر و انعطا 

 اسهت، کهاررران    شهغل  یهت امن یهت حما در پ ک  مقنن  ی در حقو  کشورها ترتیبینبد
ک  شامل الهزام به  بازرشهت به  کهار و پرداخهت        یدهآن تدار  د ینتضم یبرا یزرا ن ی ابزارها

 یسهت، که  کهاررر مقصهر ن     غرامت و حق سنوات است. الزام ب  پرداخت حق سهنوات در فرضه  
 شود مالحظ  م روازاینکاررران مؤثر باشد.   شغل یتامن ینتضم یبرا  صورت نسبب  تواند م

  شهغل  یهت انهد، امن نخسهت قهرار داده   یهت بهازار کهار را در اولو   یریپذک  انعطا  ی در کشورها
 .اندیرفت را نپذ یاجبار تحق سنوا یهادارد و طرح یین کاررران سطح پا

 

 یعدالت اجتماع یارتقا .2. 2
 یرا برا  عموم ةس  رون  برنام یمدرن امروز یهادولت  ،رفاه و عدالت اجتماع نیمنظور تأمب 
ها شامل سه   برنام  ین. ارذارند ب  اجرا م پذیریبآس یهاخصوص رروهب  یشاتباع خو یتحما
نخسهت   ةاست. خدمات حهوز  یامداد ةو باالخره حوز  و توانبخش یت حما ةحوز ای،یم ب ةحوز
و  یهان آن بها مشهارکت کهاررران، کارفرما     مال ینتأم واست   مشارکت  ماعاجت هاییم ب یعن 

آن از   مهال  ینمطرح نبوده و تأم  مشارکت یگراما در خصوص دو حوزه د پذیرد، دولت انجام م
ریهرد   صهورت مه   هایری مثل اوقا  و خ یرانتفاع و غ یردولت غ  عموم یطر  دولت و نهادها

 (.97-91:7333ی، مجتهد  31-13:7333، و پرتو یم )نع
مزبور  یت حما یهااز برنام  او از دو نوع  توانند م  و کاررران اخراج یکارافراد ب یانم ایندر 
او  یکهاری ب یمهة ب ههای یمه  کهار داشهت  و حهق ب    ةک  سابق  ک  شخص یبترتینند. بدشومند بهره

موقهت   ههای یاز جمل  مسهتمر ک   یکاریب یمةب یایاز مزا ینمع یطشرا در تواند م ،پرداخت شده
توج  داشهت   ید(. اما با799 :7339ی، )استوارسنگر مند ررددبهره ،است  اجتماع ینتأم هاییم ب

شهده  یکارکاررر ب یقو در صورت عدم توف استکوتاه  یکاریب یاز مستمر یمندک  طو  مدت بهره
از   طهور کله  ب  یکاریب مةیپرداخت حق ب ةعدم سابق یلدلب  ک  درصورت یا یدشغل جد یافتندر 

ممکهن   کنهد، آن اسهتفاده    پرداخته  یایخارج بوده و نتواند از محل مزا یکاریب یمةشمو  قانون ب
 واقع شوند. یتامداد مورد حما یتةمثل کم یت حما ةحوز ینهادها یاز سو ینمع یطشرا دراست 

معهاش و   ینتهأم  یبرا یانکارفرما یتمسئول  ،اجتماع ینتأم یت حما ةس  حوز یندر کنار ا
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تهر آنهان   مطلوب یاقتصاد یتوضع یلدل، ب هایماریهنگام حوادث و بجبران خسارت کاررران ب 
و تعهداد   یزانو رسترش م  صنعت ةب  دور  سنت ةه و با رذر از دورشدنسبت ب  کاررران مطرح 

 یافته   یاکهاررران ابعهاد رسهترده     و جسم  روح هاییبآس یشتبع آن افزاو ب   سوانح شغل
 یهاب  قابل ارز زمین  یندر هم یزپرداخت حق سنوات ن یها(. برنام 33 :7333ی، )مجتهد است

 یگهر حق سهنوات در فقهدان د   ،رفت  شد یشترهمچنان ک  پ ک رون ک  همان یبترتیناست. بد
کهار    جمعه  یقراردادهها  یهق از طر یکهاری ب یمهة خصوص بب   اجتماع ینتأم یهااشکا  برنام 

 یهان . در ابتهدا کارفرما کنهد  یلشده تعدیکارکاررران ب یاخراج را برا ینةآمده است تا هزوجود ب 
مقررات مربوط ب  اخطار اخراج ملهزم به  جبهران خسهارت کهاررران       یتفقط در فر  عدم رعا

 یکشورها ک  امکان اجرا  . در برخیافتک  بعدها قلمرو و موارد پرداخت آن رسترش  شدند م
 وجهود صهندو  مربوطه     یریتمهد  ینهة آن در زم  فن یهاو جنب   بار مال یللدب  یکاریب یمةب

انهد  شهده  متمایهل  یکاریب یم پوشش دادن خأل ب یها ب  رسترش حق سنوات برانداشت ، دولت
(Holzmann, 2010: 27)و اجرا  یبتصو 7333از سا   یکاریب یمةب ةبرنام ی نمون  در ترک ی. برا

استفاده شده اسهت   یکاریب یمةب یبرا یگزین عنوان جاق سنوات ب ها از حشد. قبل از آن مدت
 یبکشور حق سهنوات بها تصهو    ینپر شود. در ا یقطر یناز ا یاریکب یمةتا خأل ب شد م  و سع

 یانسهال   شهد و طه   یرفته  در روابط کهاررر و کارفرمها پذ   7333مورخ  3223 ةقانون کار شمار
اسهت. در   ررفته   عهده بررا   شغل یتامن ینو تضم پاداش مانند یمتعدد هاییژهکارو یمتماد

و  یهان بهر کارفرما  آن ینسنگ  توج  ب  بار مال با، 7331مصوب  337 ةقانون کار شمار یانم ینا
 تغییهر و آثهار حهق سهنوات     یطمجدداً شرا و شد اصالح داشت، کار بازار بر ک  نامطلوب  آثار یزن

مسئل  اشهاره شهده    ینآن ب  ا یه . در طرح توجنشد یرفت آن نپذ شتنو کنار رذا الغااما  یافت،
 یگزینجها  یاعنوان بد  و اجرا نشده، حق سنوات ب  یبتصو یکاریب یمةب ةبود ک  مادام ک  برنام

 همچنهین  .(Basterzi,1995: 328; Anadolulu, 2003: 241) تداوم خواههد داشهت    با اصالحات
 استقرار نیز 7331 سا  مصوب کار قانون 33 مادة وضع در ایران مقنن غر  و هد  شده رفت 
 (.297 :7311 ، )آشتاست  بوده آن غیاب در بیکاری بیمة برای جانشین نظام یک
 مطرح کار روابط خاتمة هنگامب  دو هرو حق سنوات  یکاریب یمةب ینک ا باتوج  داشت  یدبا
وجهود دارد    و آثار حقوق یمندبهره یطشرا یثآنها از ح یانم یاعمده یهااما تفاوت شوند،م 

 رونه  یهن اختصهار ا ب  را  دو نهاد حقوق ین. جهات افترا  ادهد کامل را نم یگزین ک  امکان جا
 که   درحهال  ریهرد،  کارفرمها انجهام مه    ی  اوالً، پرداخت حق سنوات از سهو داشت بیان توانم 
صهورت  حق سنوات به   ،یاً  ثانشوند پرداخت م  اجتماع هاییم ب یاز سو یکاریب یمةب یایمزا

 که   درحهال  ،نهدارد  یزاندر م یریو اشتغا  مجدد کاررر تأث شود پرداخت م یکجاو   مبلغ کل
از  ،  ثالثاًشود صورت اقساط ماهان  است و با اشتغا  مجدد کاررر قطع مب  یکاریب یمةب یایمزا

 ینبه  صهندو  معه    م یو با پرداخت حق ب  صورت مشارکتب  یکاریب یمةب یریت و مد  نظر فن
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کارفرمها   ینهة و ب  هز  مشارکتیرصورت غحق سنوات ب  یهااغلب طرح یکنو ل پذیرد، انجام م
امها   شود، پرداخت م یرارادیغ یکاریفقط در فر  ب یکاریب یمةب یای  رابعاً، مزاریرد انجام م

 .شود پرداخت م یزن  و ازکارافتادر  در فر  بازنشستگ یاریکاز ب یرحق سنوات غ
 یتعاون برا  و بطن خود نوع یتدر ماه ینک ا یلدلب  یکاریب یمةمزبور ب یهابا توج  ب  تفاوت

دارد و  یشهتری ب یهت مطلوب یلحهاظ اقتصهاد   به  دارد،  یکهاری ب یو اقتصهاد   اجتماع سوءرفع آثار 
خصهوص  اما حق سنوات ب  ،کار ررفت  شودب   و خدمات یدیتول یاز واحدها یتحما یبرا تواند م

 یلدر زمان تعد صنعت و  یتجار یک  بر واحدها  فشار مضاعف یلدلب  یرکود اقتصاد یهادر دوره
 یرماننهد سها  به   یکهاری ب یمهة . در واقهع ب رسدنم  نظرب چندان مساعد  کند، وارد م  انسان یروین

نون احتمهاالت  از قها  یهری رموجهود و بههره   یب  آمار و اطالعات اقتصاد یبا اتکا اییم ب یهارشت 
اما حق سنوات  کند، متناسب اقدام م یمةحق ب یینو تع یندهدر آ یشب  برآورد تعهدات خو یاض ر

پرداخهت آن از   یهزان و م یمنهد بهره یطشرا ک  با خود کارفرماست. درحال آنپرداخت  یریتو مد
 یکهاررر  ههای ی دو اتحا یانکارفرما یانکار م  قرارداد جمع اینک مگر  شود، م یینطر  مقنن تع

  مهال  یهد تهد یو یکارفرما و واحد اقتصاد یحق سنوات برا یط شرا ینوجود داشت  باشد. در چن
 شهرایط . در دههد  و رکود را کاهش م  بحران یطدر شرا یتفعال یتو مطلوب شود م  تلق یننامتع

 حیهات داوم ته  یبهرا  شهود، مه  مواجه     با عدم کسب سود کاف یواحد اقتصاد ینک بر ارکود عالوه
الزام  یط شرا ین. در چنشود م پیدا  انسان یروین یلتعد یا یدب  کاهش سطح تول یازراه ن  سسؤم

 .کند یدرا تهد یواحد اقتصاد بقای است ممکنب  پرداخت حق سنوات 
 

 گیرییجهنت
کارفرمها به  کهاررر از     یاز سو  کل  عنوان پرداخت مبلغحق سنوات ب  شد، اشارههمچنان ک  

مقهررات   ینمانند تدو  عوامل مختلف  نهاد حقوق ین. در ظهور اشدمتداو   یستمقرن ب یداابت
 یهز آن ن یدولت رفاه نقش داشت  و منطهق اقتصهاد   یشدن و رسترش الگو  کار، الزامات صنعت

 یریپذو انعطا  انسان  یرویکمک ب  تحر  ن  ،منابع انسان یریتمد یکاری،ب هایین هز یعتوز
 وان شده است.بازار کار عن

 ینرفت ک  ا توان آمده معملب   حق سنوات با توج  ب  بررس  حقوق یتدر خصوص ماه
قائهل به     یهد با رویسهت، ازایهن  قابهل انطبها  کامهل ن    موجود  حقوق یاز نهادها یکیچنهاد با ه

 امها در  .طلبهد  مه  یهز را ن اییژهو  و آثار حقوق یطآن شد ک  شرا یبرا حقوق  یتاستقال  ماه
  متفاوت یکارکردها  نهاد حقوق ینرفت ک  در طو  زمان، ا یدحق سنوات با یژةخصوص کارو
 یهت امن ینتضهم  یبهرا   عنوان عهامل از زمان ب   در مقطع ک یطورب  ،است یدهرا بر دوش کش

 یرموج اخراج غ یلدلپرداخت آن ب  یلتحم یقآنها از طر یکاریاز ب یریکاررران و جلور  شغل
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 یهاب  قابل ارز زمین  یندر هم یزن یرانا 7331ت  شده است. چنانک  قانون کار مصوب کار ررف ب
لزوم موجه  بهودن    یرنظ  شغل یتجهت حفظ امن  حقوق یرتداب یرسا یبا بعدها با تصوماست. ا

غرامهت   بینه  یشپه   اخهراج و حته   یاخراج و الزام ب  بازرشت ب  کار در فقدان علت موج  برا
بعد حق سنوات  ةرا نداشت. در مرحل  شغل یتامن ینکارکرد تضم یگرت داخراج نهاد حق سنوا

عنهوان  به    نوعکار ررفت  شد و ب  شده بیکارکاررران ب  مال یتحما یبرا  عنوان عاملصرفاً ب 
نههاد حهق    یکاریب یمةب یهاطرح یتو تثب یریراما شکل ،دکرعمل  یکاریب یمةب ی شکل ابتدا

 مواجه   انتقادات  با یانکارفرما یةخصوص از ناحد و ب کرمواج   ی کارا بحران  سنوات را با نوع
مانند  ی خصوص در کشورهانهاد ب  یناز اصالحات در کارکرد ا  ک  موج شود مالحظ  مشد. 
 شده است.  یفآن تعر یبرا یدیجد هاییژهو کارو یرفت و سوئد انجام پذ یتالیاا یش،اتر

شده است ک  از حهق   یمتنظ یکردرو ینبا ا 7333 سا مصوب  قانون کار یزن یراندر حقو  ا
اسهتفاده    بازنشسهتگ  یها  یکهاری هنگام باز کاررران ب   مال یتعنوان عامل حماصرفاً ب  تسنوا
حهق سهنوات    یافتقرارداد کار، کاررر مستحق در ةک  فارغ از علت خاتم بینیم م رو، ازاینشود

مبلهغ   یزانقرارداد نقش نداشت  باشد، م ةکاررر در خاتم ک  یزن یشناخت  شده است و در موارد
 .یابد م یشاز کار افزا  ناش  مثل مورد ازکارافتادر  پرداخت
 یهرا ز طلبهد،  را مه   اساسه  ییهرات اصهالح و تغ  یهران حق سنوات در حقهو  ا   فعل یتوضع
اسهت   ی مبلغ باال یگرد یبا کشورها یس هر سا  خدمت در مقا یماه حقو  ب  ازا یکپرداخت 
در عمهل   یگر،. از طر  دکنند م یاد  قانون کار فعل ایراداتاز  یک عنوان از آن ب  یانو کارفرما

کارفرما موجهود    و اعسار و ورشکستگ آنزمان  پرداخت، ةنحو مانند ی اشکاالت اجرا  برخ یزن
 ینکه  احتهرام به  ا  با  شود م یشنهادپ روازاین. برد سؤا  م یرز یزاست ک  عادالن  بودن آن را ن

 رغهم  آن عله   نسهخ کله   واست و لذا سلب  یرانکاررران در ا ةحقو  مکتسب وحق سنوات جز
 ینتهأم  یوةامها اصهالح شه    یست،ن یست شا یکاریب یمةو ب  شغل یتامن ب  مربوط مقرراتوجود 
 حهق  یژةصندو  و یلتشک رسد نظر مب  یبترتین. بدرسد نظر مب  یآن ضرور یژةو کارو  مال

با مشارکت چهار  تواند م یزصندو  ن ینا  مال یناست و تأم یضرور یکاریب یمةسنوات مثل ب
 یهها صهندو   یرمثل سا تواندم صندو   ین. ایردکاررر انجام ر یدرصد یککارفرما و  یدرصد

 یرهذار ی سهرما  یو تجهار   صنعت یهامزبور را در طرح یافت ده و وجوه درکرعمل   بازنشستگ
 یهن در برابهر کهاررران ا   یزصندو  ن ین. تعهد ایدنما یفاات خود را در برابر کاررران او تعهد کند

 را  و رکهن دوم نظهام بازنشسهتگ    کندم عمل   بازنشستگ یمةصورت مکمل بخواهد بود ک  ب 
 ،شهود  یکهار ب  ،به  سهن بازنشسهتگ    یدنقبهل از رسه   یکهاررر  ک  . درصورتداد خواهد تشکیل

 یمهة ب یهای از مزا یمنهد اما ارر با وجود اتمام مدت بههره  شود،مند بهره رییکاب یمةاز ب تواند م
 .کندصندو  حق سنوات استفاده  یرةاز ذخ تواند م شود،موفق ب  اشتغا  مجدد ن یکاری،ب

بهودن سهطح    یینهرچند محدود از بازنشستگان، پها   مال یتبا حما سویکاز   طرح ینچن
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معها     کار بعد از بازنشسهتگ  یجووو آنان را از جست دهکرب  بازنشستگان را جبران   پرداخت
قهادر به     یاورشکست   یل ب  دل  اصل  صندو  بازنشستگ ک  درصورت یگر،د یو از سو کند م

. کنند م یدانجات پ یصا نباشد، بازنشستگان آن صندو  از است نب  مشموال یپرداخت مستمر
و  کنهد عمهل   یکهاری ب یمةعنوان مکمل بب  تواند م ،ک  اشاره شدرون طرح همان ینا ینهمچن
حهق   یبهرا   نقشه  یندهد. چنه  یشافزا یدشغل جد یافتنشده را تا یکاراز افراد ب یتحما سطح

نجهات   یک  ب  وقت خطر غر  شدن برا است مسافربری  کشت ینجات برا یققا ةمثابسنوات ب 
و  یکهاری ب یمهة پوشهش ب  یهل کمب  سهمت ت  یدحق سنوات با ین. بنابراشود استفاده م انمسافر

 روازایهن  ،الزم است دهاینها یجادقانون و ا یمستلزم بازنگر یزامر ن ینو ا برود پیش  بازنشستگ
 .شودصندو  مطالع   ینا ةو ادار یلتشک ةنحو یدبا یبعد هایپژوهشدر 
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