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  مقدمه
 .است ارزشمند آن بر حاكم يكل اصول يادآوريرو  ازاين ،است يتيحما يحقوق كار حقوق
 ،يصنعت ،يديتول مؤسسات ،ها كارگاه كارگران، ان،يكارفرما ةيكل بر كار قانون تيشمول اصل
 ؛)قانون آن 2 مادة (كار بودن معوض اصل ؛)1369 مصوب كار قانون 5 و 1 وادم (يخدمات
 يبقا اصل ؛)آن 3 مادة (كارگر برابر در او ندةينما و كارفرما اراتياخت بودن كامل اصل
 مانند ياساس حقوق و كار حقوق انيم بطةرا اصل ؛)آن 12 و 4 مواد (كارگاه يحقوق تيشخص
 لهيقب و قوم هر از رانيا مردم يآزاد و ممنوع يگريد از يكش بهره و نيمع كار به افراد اجبار منع
 افراد ةهم يبرابر و نهايا مانند و زبان نژاد، رنگ، يريتأث يب ،يمساو حقوق از يبرخوردار در
 و اسالم مخالف كه دلخواه شغل انتخاب حق ونقان تيحما از يمند بهره در مرد و زن از اعم

 و 2 اصل 6 بند و 43 اصل 4 بند و كار قانون 38 مادة (ستين گرانيد حقوق و يعموم مصالح
 بر اراده محدود تيحاكم اصل ؛)رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون 28 و 20 ،19 لواص

 قرارداد يبعد شروط و راتييتغ ياعتبار يب اصل ژهيو به و) قانون آن 8 و 7 مواد (كار قرارداد
 حكومت اصل ؛)آن 8 مادة (است كار قانون در مقرر ازاتيامت از كمتر ييايمزا متضمن كه كار

 بر يكار مقاطعه موجب به كار يواگذار يريتأث يب و مانكاريپ كارگران بر كار حقوق مقررات
 مادة 1 تبصرة (يكارگر مطالبات بودن ممتاز اصل ؛)آن 2 تبصرة و 13 مادة (كارگران حقوق

 با. است بسنده نجايا در آنها اهم يبررس و آوردن كه گريد قواعد و اصول ياريبس و) 13
 يعموم هيأت از يا هيرو وحدت يرأ كارگر، و كار حقوق به مقنن نگرش نوع نيا وجود

 خيتار به كشور يعال وانيد ازدهمي و دهم شعب يآرا اختالف ةجينت در كشور يعال وانيد
 با ،بود كار حقوق موضوعات از يموضوع دربارة نظر به گرچها كه دش صادر 29/1/1396
 عمل كي كار كار، حقوق مقررات و اصول برابر. دش خارج آن گسترة از قيدق چندان نه يريتعب

 حال. شود يم پرداخت عام يمعنا به يالسع حق و خاص طور به مزد آن برابر در و است معوض
 خسارات بدان ونيد همة مانند ،يقانون طيشرا ريسا تيرعا با باشد، ريتأخ با مزد پرداخت اگر
 انيب به .مزد پرداخت به كارفرما ختنيبرانگ يبرا باشد يا لهيوس خود نيا تا رديگ يم تعلق ريتأخ
 يفريك ياجرا ضمانت كار قانون 180 مادة موجب به كار مراجع يرأ ياجرا عدم گرچها گر،يد
 تواند يم كار رابطة به نسبت كه اجرا ضمانت نيا يجا به تواند يم كارگر ،دارد كارفرما يبرا

 انيم اختالف اما. نديبرگز را هيتأد ريتأخ خسارات جبران يمدن ياجرا ضمانت باشد، مخرب
 به يدگيرس ايآ .اجراست ضمانت نيا به يدگيرس صالح مرجع دربارة كشور يعال وانيد شعب

 هيأت يعني كارفرما و كارگر يادعاها به يدگيرس اصخ مراجع تيصالح در موضوع نيا
 وانيد آن يعموم هيأت ؟يعموم دادگاه يستگيشا در اي است اختالف حل هيأت و صيتشخ

 يرأ خود، ياعضا اتفاق به بيقر تياكثر نظر به 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ در سرانجام
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 هيأت يرأ به  محكوم ةيادت ريتأخ خسارت مطالبة يدعو كه  راكشور يعال وانيد دهم شعبة
 از. دانست حيصح ،داند يم دادگاه تيصالح در را ياجتماع رفاه و كار تعاون، ادارة صيتشخ
 ناظر و يحقوق انتقاد نيا از يبخش. است انتقاد قابل گوناگون جهات از يرأ نيا نگارنده نظر

 يبرا. است يداقتصا و يحقوق گريد يبخش و كار از يناش يدعاو ييقضا -يحقوق تيماه رب
 در يدگيرس بيمعا اما ،است يبيمعا و ايمزا ادعا نيا به يدگيرس در مراجع نيا از كيهر

 به يتوجه يب يرأ نيا ثمرة پژوهنده، نظر به رو، ايناز .ستين يپوش چشم قابل يعموم دادگاه
 يزشسا و فاتيتشر كم ،نهيهز كم ع،يسر ،گانه سه مرجع ليتشك در كار حقوق يادهايبن و اصول
 »كار يدادرس نييآ «ةمقدم در كه ياصول كارفرماست؛ و كارگر اختالف حل و صيتشخ هيأت

 زين يموارد در و شده ديتأك و حيتصر بدان 1391 سال به ياجتماع رفاه و كار ريوز مصوب
 متعارض يآرا صدور ةنيزم آوردن فراهم ةواسط به را يدادرس در اشتباهات ةنيهز تواند يم

 از احتراز يبرا را امر نيا به يدگيرس كشور يعال وانيد يعموم هيأت بود بهتر و دهد شيافزا
 يرأ از يگزارش نوشته، نيا در. دكر يم اعالم صيتشخ هيأت تيصالح در همچنان سوء، آثار

 يبررس و نقد آن آثار و مفاد سپس و آمد خواهد كشور يعال وانيد 757 شمارة ةيرو وحدت
      .شد خواهد

  
  كشور يعال وانيد يعموم هيأت 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ از يگزارش .1
 و يدعاو از يا خالصه يعني ،شد منجر هيرو وحدت يرأ به كه يموضوع گزارش نجايا در
 دادستان ةينظر ن،يهمچن. شد خواهد آورده كشور يعال وانيد ازدهمي و دهم شعب يآرا

  .آمد خواهد 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ متن و كشور كل محترم
 

 است يعموم دادگاه تيصالح در مزد پرداخت در ريتأخ خسارت. 1.1

... قنبر يآقا كشور، يعال وانيد دهم شعبة 920278 كالسة پروندة اتيمحتو داللت به
 ميتقد گرمسار دشت يزهكش و ياريآب يها شبكه از يبردار بهره شركت تيطرف به يدادخواست

- 137 شمارة دادنامة شرح به خوانده تيمحكوم ضوعمو ةيتاد ريتأخ خسارات مفاداً و كرده
 الير 000/000/15 مبلغ به مقوم گرمسار ياجتماع امور و كار ادارة صيتشخ هيأت 5/5/1390
 يمركز اختالف حل يشورا اول شعبة در ابتدا امر پروندة نموده، مطالبه را يدادرس نةيهز و

 تيمحكوم بر يمبن 17/5/1391-000032 شمارة يرأ صدور به يمنته و شده مطرح گرمسار
 يعموم دادگاه دوم شعبة به پرونده ،هيعل محكوم اعتراض با سپس. است دهيگرد خوانده
 نيچن 4/7/1391-400572 شمارة دادنامة موجب به شعبه نيا و شده ارجاع گرمسار يحقوق

 اعم خسارات ةيكل يمدن يدادرس نييآ قانون 515 مادة طبق نكهيا به تيعنا با: ... دهد يم يرأ
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 صالح مرجع در ديبا آن، از بعد چه شود، مطالبه حكم صدور زمان در چه هيتأد ريتأخ از
 و كارگر نيب يفرد اختالف ،يطرف از رد،يگ قرار يدگيرس مورد ياصل يرأ صادركنندة

 و 1 مواد خصوصاً 1369 سال بومص كار قانون به توجه با كار، قانون از يناش يكارفرما
 يدگيرس مورد ياجتماع رفاه و كار تعاون، ةادار اختالف حل يها هيأت در ديبا ركا قانون 157
 مذكور هيأت يستگيشا به تيصالح عدم قرار يبدو يرأ نقض با دادگاه لهذا رد؛يگ قرار

 قانون 28 مادة ياجرا در را پرونده و نموده صادر گرمسار ياجتماع امور و كار ادارة در مستقر
 به آن ارجاع و ثبت از پس كه كرده ارسال كشور يعال وانيد به يمدن امور در يدادرس نييآ

 مورد در« :اند كرده ميتصم اتخاذ ليذ شرح به 14/7/1392- 451 دادنامة يط دهم، شعبة
 ةيتأد ريتأخ خسارت مطالبة خواهان يميتقد دادخواست مندرجات از مستفاد خواسته
 گرمسار ياجتماع امور و كار ادارة صيتشخ هيأت 5/5/1390-137 شمارة يرأ به محكوم

 و يكارگر روابط از يناش اختالفات با مطروحه يدعو تيماه نكهيا به نظر. باشد يم
- 400572 شمارة يرأ لذا ندارد، يارتباط كار، قانون 157 مادة موضوع ييكارفرما

 اعالم و آن نقض ضمن نبوده، حيصح گرمسار يحقوق يعموم دادگاه دوم شعبة 4/7/1391
 در را پرونده دفتر دارد يم مقرر مطروحه، ةيقض به يدگيرس در دادگاه همان تيحصال
  .»دينما اعاده ربط يذ مرجع به يمدن يدادرس نييآ قانون 28 مادة ياجرا
 

 و كارگر اختالف حل مراجع تيصالح در مزد پرداخت در ريتأخ خسارت .1. 2
 كارفرماست

 ... نيحس يآقا كشور يعال وانيد ازدهمي ةشعب 931461 كالسة پروندة مندرجات براساس
 ةيتاد در ريتأخ خسارت مطالبة خواستة به ابهر فلزات ذوب شركت تيطرف به يدادخواست

 خوانده كه داده حيتوض و نموده ابهر يعموم دادگاه ميتقد الير 234/323/226 مبلغ به يبده
 234/323/226 مبلغ] ختپردا به محكوم [كار ادارة صيتشخ هيأت 217 شمارة يرأ موجب به
 به اقدام تاكنون هياجرائ برگ صدور وجود با متأسفانه يول ده،يگرد نجانبيا حق در الير

. دارم را هيتأد ريتأخ خسارت پرداخت به خوانده تيمحكوم يتقاضا. است ننموده حكم ياجرا
 و كارگر نيمابيف اختالف هرگونه نكهيا به اعتقاد با ابهر يحقوق يعموم دادگاه سوم شعبة

 از و شود وفصل حل كار قانون موضوع اختالف حل و صيتشخ يها هيأت در ديبا كارفرما
 محسوب ياصل يدعو متفرعات از نيد اصل به نسبت هيتأد ريتأخ خسارت مطالبة كه آنجا

 عدم قرار است كار قانون 157 مادة موضوع مراجع تيصالح در دعوا اصل تبع به كه گردد يم
 مادة ياجرا در را پرونده و صادر كار ادارة اختالف حل مراجع يتگسيشا به تيصالح

 شعبة در طرح از پس كه است كرده ارسال كشور يعال وانيد به يمدن يدادرس نييآ قانون 28
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 تيصالح عدم قرار«: است شده داده يرأ نيچن 30/6/1393- 1463 دادنامة موجب به ازدهمي
 آن كار ادارة صيتشخ هيأت تيصالح اعتبار به كه ابهر يحقوق يعموم دادگاه سوم شعبة

 و است دييتأ مورد و حيصح ،آمده عمل به استدالل به توجه با است، شده صادر شهرستان
 وجود به قانون از استنباط اختالف اساس، نيا بر .»گردد يم اعاده يمقتض اقدام جهت پرونده
 مزد پرداخت در ريتأخ ارتخس و كار حقوق يدعاو انيم تاًيماه وانيد ةشعب كي و آمده
 مرجع تيصالح در مزد، اصل تبع به را مزد پرداخت در ريتأخ گريد شعبة و اند دهيند يارتباط
 يدادرس نييآ قانون 471 مادة استناد به يرو هر به. است دانسته ادعا اصل به كننده يدگيرس
 مطرح وانيد آن يعموم هيأت در ييقضا ةيرو وحدت يرأ صدور يبرا موضوع يفريك
 .شود يم

 
 كشور كل دادستان ةينظر. 3.1

 ،داند يم حيصح را كشور يعال وانيد دهم شعبة يرأ هجينت در كه كشور كل محترم دادستان
 ريز ليدال به رسد يم نظر به« :نندك يم مطرح ريز شرح به  راييها استدالل خود نظر هيتوج يبرا
  : است صائب دهم شعبة نظر

 قانون 160 و 158 ،157 مواد موضوع (يكارگر اختالف لح هيأت و صيتشخ هيأت. 1
 كه يدرحال ،شوند يم ليتشك كارفرما و كارگر نيب يفرد اختالف هرگونه به يدگيرس يبرا) كار
 يقطع يرأ به هيعل محكوم چون و ندارد وجود كارفرما و كارگر نيب اختالف دوم يدعو در

 له محكوم است، گذشته يطوالن زمان مدت و نكرده نيتمك صيتشخ هيأت يسو از صادرشده
 حل و صيتشخ يها هيأت تيصالح موارد. 2. است نموده را هيتأد ريتأخ خسارت مطالبة

 يتقاضا. 3.است خارج آن شمول از مورد نيا و شده احصا كار قانون 157 مادة در اختالف
 يمدن يدادرس نييآ قانون 522 مادة موضوع هيتأد ريتأخ خسارت دوم، يدعو در خواهان
 احراز و ييقضا يدگيرس مستلزم يو يتقاضا رشيپذ مذكور، مادة مندرجات به توجه با. است
 يدگيرس و است ييقضا يدگيرس ازمندين ط،يشرا آن احراز و است ماده آن در مندرج طيشرا
 ازدهمي شعبة ياستناد مادة. 4. است كار ةادار اختالف حل مراجع تيصالح از خارج ييقضا
 موارد در دادگاه «:دارد يم مقرر كه است يمدن يدادرس نييآ قانون 515 مادة كشور، يعال وانيد
 به اي دعوا اصل به راجع حكم ضمن و كرده نيمع يدگيرس از پس را خسارت زانيم ادشدهي

 مربوط ماده نيا اوالً،. نمود خواهد ملزم خسارت هيتأد به را هيعل محكوم جداگانه حكم موجب
 است شده مطرح ماده نيا در كه تيتبع قاعدة اً،يثان. اختالف حل يها هيأت نه است دادگاه به
 بر و دهد يرأ زين آن متفرعات به دهد يم يرأ يدعو اصل به كه يدادگاه كه معناست نيا به
 است مكلف دادگاه «:است شده مقرر زين يفريك يدادرس نييآ قانون 17 مادة در اساس نيهم
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 مدارك و ادله طبق زين يخصوص يمدع انيز و ضرر خصوص در يفريك يرأ صدور ضمن
 و ضرر جبران به نسبت دادگاه چنانچه فرض نيهم در حاال. كند صادر يمقتض يرأ موجود

 چه نموده، هيتأد ريتأخ خسارت مطالبة له محكوم و نكرد نيتمك هيعل محكوم و داد يرأ انيز
 يحقوق دادگاه كه معتقدند ههم قطعاً دارد؟ را موضوع نيا به يدگيرس تيصالح يدادگاه
 را بنا اگر. 5 .است كرده يدگيرس موضوع به قبالً كه يفريك دادگاه نه دارد، يدگيرس تيصالح

 و است يتبع خواسته ينوع كارگر دستمزد از يناش هيتأد ريتأخ خسارت كه ميبگذار نيا بر
 يدگيرس يستيبا د،شو يدگيرس ياجتماع رفاه و كار تعاون، ةادار اختالف حل مراجع در ديبا
 هم است ييكارفرما و يكارگر موضوع نيد آن منشأ كه  را)كارفرما (ونيمد اعسار يدعو به
. 6. داشت نخواهد را اعتقاد نيا يكس قطعاً كه ميبدان كار اختالف حل مراجع تيصالح در

 يرسم مرجع يدادگستر ،يمدن يدادرس نييآ قانون 10 مادة و ياساس قانون 159 اصل مطابق
 در و استثناست و اصل برخالف ياختصاص مراجع تيصالح و است تظلمات به يدگيرس

 22/12/1374 -604 شمارة ةيرو وحدت يرأ مالك. 7. كرد مراجعه اصل به ديبا شك موارد
 مذكور قانون در كه يفيتكال و حقوق به توجه با «:دارد يم مقرر كه است نظر نيهم دييتأ در
 كار به نسبت مانكاريپ حقوق و دستمزد مطالبة ده،يگرد حوظمل مانكاريپ و كارگر يبرا

 نيب اختالف با يانطباق است، ييقضا نظر امعان مستلزم كه يميتنظ قرارداد براساس شده انجام
 يقراردادها تيفيك و مطروحه يدعاو شرح به توجه با موضوع و نداشته كارفرما و كارگر
 تيصالح در موضوع به يدگيرس جهيبالنت و ارجخ كار قانون 157 مادة شمول از يدعو مستند
  . »است يعموم محاكم
  

 كشور يعال وانيد يعموم هيأت 29/01/1396-757 شمارة ةيرو وحدت يرأ. 4.1

 و كارفرما نيب يفرد اختالف هرگونه به يدگيرس كار، قانون 157 مادة مطابق نكهيا به نظر«
 يها هيأت تيصالح در باشد، كار تمقررا ريسا و قانون نيا ياجرا از يناش كه كارگر
 كه آنچه از ريغ يگريد يدعوا چنانچه ن،يبنابرا است؛ شده داده قرار اختالف حل و صيتشخ
 با آن به يدگيرس شود، مطرح فوق در مذكور اشخاص نيب شده، حيتصر آنها به مرقوم مادة در

 و تظلمات مرجع را يدادگستر يها دادگاه كه ياساس قانون ونهم كصدوپنجاهي اصل به توجه
 يها دادگاه تيصالح در و خارج اشاره مورد يها هيأت تيصالح از داده، قرار اتيشكا

 ،يعموم هيأت ياعضا اتفاق به بيقر تياكثر نظر به اساس، نيا بر. بود خواهد يدادگستر
 هيأت يرأ به محكوم ةيتأد ريتأخ خسارت مطالبة يدعو كه كشور يعال وانيد دهم شعبة يرأ

 يقانون و حيصح دانسته، دادگاه تيصالح در را ياجتماع رفاه و كار تعاون، ادارة صيتشخ
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 وانيد شعب يبرا 1392 سال مصوب يفريك يدادرس نييآ قانون 471 مادة طبق يرأ نيا. است
 .»است االتباع الزم آن ريغ و ييقضا از اعم مراجع ريسا و ها دادگاه كشور، يعال
  
 و يحقوق منظر از 29/01/1396- 757 شمارة ةيرو يرأ يبررس و نقد. 2

  ياقتصاد ليتحل
 توان يم مختلف جهات از كشور كل محترم دادستان ةينظر و يرأ نيا به شد گفته كه آنچنان
 ياقتصاد حقوق ينقدها و يحقوق ينقدها به توان يم را نقدها. كرد وارد نقد و گرفت خرده
  .كرد بخش
  

  يحقوق ينقدها. 1.2
 را مزد پرداخت در ريتأخ سقف حداكثر ،يفرانسو مقنن خالف به رانيا حقوق در مقنن. 1.1.2

 يشهرها در جيرا مسلم عرف براساس كشور نيا حقوق در گرچها ،است دهكرن مشخص
 كشور نيا حقوق در ،يرو هر به. باشد شتريب بعد ماه روز نيازدهمي از دينبا ريتأخ فرانسه

 مجاز ةفاصل و داد انجام بعد ماه توان ينم را مزد ه،ماهان يها پرداخت در كه است شده ديتأك
 زين پرداخت در ريتأخ. )n° ,2016.19.10. soc. Cass 15-18.162 (است روز 30 مزد، دو انيم

 رود ينم نيب از كارگر، از تيحما منظور به نيطرف يبعد توافق با و شده اعالم كارفرما ريتقص
)41.257-92 n° 29.06.1995. soc. Cass.( توافق ماهانه پرداخت بر نيطرف اگر زين فرانسه در 

L . Art (شود پرداخت بار كي روز شانزده هر و ماه در قسمت دو در ديبا مزد باشند، نكرده

. du Code du travail3-3242 et L1-3242( .نيا به تواند يم گرچها كارگر كشور، نيا حقوق در 
 حقوق و ستين كارگر ريتقص به منتسب صورت نيا در دادن انيپا ،دهد انيپا خود كار به دليل

 ياجرا ضمانت نظر از. )N°2000 octobre 11. soc. Cass  98-45.450( رود ينم نيب از او يايمزا و
 خسارت يتقاضا 2016 مصوب يمدن كد 1231 مادة 6 بند مادة برابر تواند يم كارگر ،يمدن
 2كارفرما و كارگر يشورا به كار كد 1- 1411 دةما وفق ديبا او كار نيا يبرا 1.دكن هيتأد ريتأخ
-44 :الف1394 ،يمحسن( دكن مراجعه كارفرماست و كارگر اختالفات به يدگيرس نينخست مرجع كه
 نيا به يفور امر صورت به خواه و يماهو صورت به خواه درخواست، حسب مرجع نيا. )43

 در ريتأخ خسارات اي مزد اصل انيم هم يفرق نظر نيا از و كند يم يدگيرس مزد نپرداختن
                                                            

1. Art. 1231-2 Code civil : Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement 
d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la 
mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de 
justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise 
foi, un prejudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de 
l'intérêt moratoire. 
2. Le conseil des prud’hommes.  
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 يبرا كشور نيا قانونگذار نيهمچن. )janvier 31 .soc. Cass 2012 ,10-24.557( ستين آن پرداخت
 حقوق در 1.است دانسته جرم را آن و دهكر ينيب شيپ يفريك ياجرا ضمانت مزد نپرداختن

 دادگاه كه است جرم كارفرما، و كارگر اختالفات به يدگيرس هيأت يرأ ياجرا عدم رانيا
 امكانات و طيشرا به توجه با فرخواست،يك صدور و دادسرا در شخص بيتعق از پس ،يفريك

 خواهد محكوم كارگر ةروزان مزد حداقل برابر 200 تا 20 از ينقد ةميجر به را كارفرما ،يخاط
 اختننپرد يمدن ياجرا ضمانت دربارة يرانيا مقنن وصف، نيا با. )كار قانون 185 مادة (كرد
 است نزده نيد ةيتاد ريتأخ خسارات مطالبة نحوة از يسخن كار قانون در و دهكر سكوت مزد

ي اجرا ةنحو قانون 3 ةماد موجب به ونيمد حبس امكان اجرا، ضمانت نيا از مقصود(
 آن اعمال به نسبت قانون آن 27 مادة به تيعنا با كه ستين 1394 مصوبي مال يها تيمحكوم

 و دارد وجود اختالف است،ي دادگستر عهدة بر شانياجرا كهي مراجع گريدي مدني آرا بر
 شمول خود 29/4/1394 مورخ 2115/94/7 شمارة ةينظر در هييقضا قوةي حقوق امور كل ادارة
 شاه: ك.ر. است رفتهيپذ را كار اختالف حل و صيتشخ يها ي هيأتآرا بر مرقوم 3 مادة
 -  142 :ب1394 ،يمحسن: ك.ر نظر اختالف علل رةدربا ؛120 :1395 ،و همكاران پور يدريح

 يناش به محكوم اي نيد ةيتأد ريتأخ خسارت جبران يمدن ياجرا ضمانت نگارنده نظر از. ).140
 آن از را كارگران و دانست كار حقوق مهم ياجراها ضمانت از يكي ديبا زين را كار رابطة از

 كار رابطة قطع با اي كار نيح در كارگر كه است ممكن منظر، نيا از. دكر قلمداد مند بهره
 به توجه با نخست فرض در كه ديبرآ) يسع حق (خود كار اميا يماد حقوق مطالبة درصدد

 يماد مطالبات به يكار طيشرا حفظ با نكهيا احتمال ها هيأت نيا يسازش و گانه سه تيماه
 دهكر ينيب شيپ را ييأته نيچن سبب نيا به مقنن اساساً و ستزياد ا اريبس ،برسد زين خود
 با ،كند يم مطالبه را خود كار اميا حقوق كارگر ،يكار رابطة قطع با كه هم دوم فرض در. است
 اساس، نيا بر. باشد كارگاه به او ةاعاد و سازش ساز نهيزم تواند يم هيأت نيا در يدگيرس
 حقوق به مربوط امور در كارفرما و كارگر اختالف حل و صيتشخ يها هيأت نيا در يدگيرس
 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ برابر ن،يا وجود با. است برخوردار تيموضوع و تياهم از كار،
 و صيتشخ هيأت يرأ به محكوم و كار از يناش نيد پرداخت در ريتأخ خسارات انيم يتفاوت
 جاديا گريد يسو از آن قطع و كار ةرابط يبقا با خسارت نيا ةمطالب و سو كي از اختالف حل
 كارفرما اگر پس. است شده اعالم رونيب هيأت نيا تيصالح از موضوع حال، هر در و نشده
. كند مراجعه صيتشخ هيأت به ،يرأ نيا با تواند ينم كارگر بپردازد، ريتأخ با را يسع حق

 گويا كار رابطة قطع اي بقا انيم ،نپردازد را هيأت يرأ به محكوم كارفرما اگراست  نيهمچن
 نگرش نوع نيا. و در هر حال مدعي بايد به دادگستري برابر اين راي رجوع كند فرقي نيست

                                                            
1. Art. R 3246-1 du Code du travail. 
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 يبرا يمدن ياجراها ضمانت به او يدسترس نظر از كارگر حقوق ژهيو به و كار حقوق به
 موجب و ستين ريپذ هيتوج ،هيأت يرأ به محكوم اي يسع حق پرداخت در ريتأخ اي نپرداختن
 و گانه سه و فاتيتشر از فارغ ارزان، ع،يسر اختالف لوفص حل يها روش از او تيمحروم
  . شد خواهد يآت شرح به يسازش
 كه است بوده يفرض به مربوط كشور يعال وانيد شعب يآرا اختالف كه يدرحال. 2.1.2
 موضوع) كار يايمزا و حقوق و مزد از اعم (يسع حق دربارة صيتشخ هيأت از ييرأ بدواً
 ،كند ينم اجرا را صادره يرأ دادباخته چون و دهش صادر كار قانون بعد به 35 و 34 مواد

 موضوع نيد يادا در ريتأخ خسارات جبران يتقاضا و دهد مي قرار مستند را يرأ آن دادبرده
 ريتأخ خسارات به يدگيرس يكل طور به كشور يعال وانيد يعموم هيأت يرأ ،ندك يم را يرأ
 يآرا اختالف موضع به نظر گر،يد انيب به. ستا دهكر اعالم يعموم دادگاه تيصالح در را

 را خود معوقة حقوق كارگر كه يفرض دربارة قاعدتاً 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ شعب،
 ،باشد داشته يحكم دينبا ،كند يم مطرح صيتشخ هيأت در آن ةيتاد ريتأخ خسارات همراه به
 جبران يدعوا به يدگيرس حال هر در كه دهد يم نشان هيرو وحدت يرأ متن مطالعة يول

 از كه شده اعالم رونيب كارفرما و كارگر اختالف حل مراجع تيصالح از هيتأد ريتأخ خسارات
 كار قانون 37 مادة به توجه يب هيرو وحدت يرأ نكهيا حيتوض. است انتقاد مورد منظر نيا

 ضمن و ليعطت ريغ روز در و مرتب يزمان فواصل در ديبا مزد «ماده نيا برابر. است دهش صادر
 تيرعا با بانك عهده چك ةليوس به نيطرف يتراض با اي كشور جيرا نقد وجه به كار ساعات

 صورت به مزد مبلغ كارگاه، عرف اي قرارداد براساس چنانچه )الف :شود پرداخت ليذ طيشرا
 اي هفته اي روز انيپا در محاسبه از پس ديبا آن پرداخت باشد، شده نييتع يساعت اي روزانه
 بر كه يدرصورت )ب. رديگ صورت كاركرد يروزها اي و كار ساعات نسبت به بار كي روز پانزده
 آخر در ديبا پرداخت نيا باشد، ماهانه صورت به مزد پرداخت كارگاه، عرف اي قرارداد اساس

 و يسع حق يكارگر اگر پس. »شد يم دهينام حقوق مذكور مزد حال نيا در. رديگ صورت ماه
 بدان باشد داشته قصد هيأت نيا و بخواهد صيتشخ هيأت از را آن داختپر در ريتأخ
 ةيرو وحدت يرأ كند، حكم آن به 37 مادة نص اي يقرارداد يها روش برابر و دهكر يدگيرس

 مقنن خواست نه كه يتيمانع است؛ مانع ،هكرد حكم شعب اختالف موضع بر افزون كه حاضر
  . هكنند اختالف شعب مقصود نه و است بوده

 است بوده نيا بر هيرو وحدت يرأ نيا در كشور يعال وانيد يعموم هيأت ديتأك. 3.1.2
 وفق كارفرما و كارگر اختالف حل و صيتشخ هيأت خاص تيصالح شمول از موضوع كه

 اصل وفق باشد، رونيب خاص مراجع تيصالح از هرچه و است رونيب كار قانون 157 مادة
 بدان يدگيرس ،ديگو يم سخن تظلمات يرسم مرجع تيصالح ةقاعد از كه ياساس قانون 159
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 يدسترس يعموم قاعدة و يدسترس اصل يمعنا به دادگاه به يدسترس دربارة( است يعموم دادگاه تيصالح در
 كه است نيا منظر نيا از 757 ةشمار ةيرو وحدت يرأ بر وارد نقد. .)550- 531 :1396 ،يمحسن: ك.ر

 ست،ين يمسلم امر مزد ةيتأد ريتأخ خسارات بودن صيتشخ هيأت تيصالح از خارج
 157 مادة و تيصالح در را آن فرانسه حقوق در مذكور شرح به يقيتطب مطالعة كه آنچنان
 كارآموز اي كارگر و كارفرما نيب يفرد اختالف هرگونه « :كند يم اثبات را آن خالف كار قانون
 يكارگاه يها نامه موافقت ،يكارآموز قرارداد كار، مقررات ريسا و قانون نيا ياجرا از يناش كه
 كارگر و كارفرما نيب ميمستق سازش قيطر از اول ةمرحل در باشد، كار يجمع دسته يها مانيپ اي
 در كار ياسالم يشورا كه يدرصورت و كار ياسالم يشورا در آنها ندگانينما اي و كارآموز اي

 كارفرما و كارگران يقانون ةندينما اي و كارگران يصنف انجمن قيطر از نباشد، يواحد
 اختالف حل و صيتشخ يها هيأت قيطر از سازش عدم صورت در و شد خواهد وفصل حل
 پرداخت در ريتأخ كه است نيا پرسش. »شد خواهد وفصل حل و يدگيرس يآت بيترت به

 ،شود يم مطرح هيأت نيا در كه يامور ست؟ين كارگر و كارفرما انيم اختالف مزد و يالسع حق
 ديس دكتر ديفق استاد ندارد؟ آن از يناش نيد پرداخت در ريتأخ خسارت كه دارند يتيماه چه

 تيصالح در را كار ييقضا -يحقوق تيماه يدارا اختالف هر يكل طور به يعراق اهللا عزت
 يپوش چشم با را، 157 ةماد مفاد «كه است دهكر ديتأك و دانسته اختالف حل و صيتشخ مراجع

 يدعاو بر منطبق شتريب و يفرد كه كرد حمل ييها اختالف بر ديبا ،ها يينارسا يا پاره از
بر ايشان  1.دهد يم يذات تيصالح مراجع نيا به كه )394 :الف 1395 ،يعراق( »است ييقضا-يحقوق

 هيات ذاتي صالحيت عبارتآفرينة خود، براي تبيين شايستگي مراجع كار، از  درهمين بنياد 
 ).1ة شمار پاورقي ،394-395 :ب1395 عراقي،(اند استفاده نموده الفاخت حل و تشخيص

بوده ديدگاه در اين باره براي تبيين درستي همين استناد استاد به دو راي از ديوان عدالت اداري 
 مورخ اداري عدالت ديوان 47 ةشمار ةروي وحدت يرأ(كه به ديدة نگارنده نيز پذيرفتار است 

ي دادرس نييآ 19 مادةاگر ادعا شود كه ). 25/2/1368 مورخ ديوان آن 48 ةشمار و 21/7/1365
 سخن ها  هيأتنياي ذات تيصالح عدم فرض در دعوا رد قرار صدور از كه 1392 مصوب كار
راه نيست چرا كه شان اين مراجع به ، با لحاظ همين گونه صالحيت مقرر شده بياست گفته

                                                            
 مراجع خصوص در كشور يعال وانيد يعموم تأيه 19/02/1382- 660ة شمار ةيرو وحدت يرأ دري عموم هيأت. 1
 وي عموم يها دادگاه«  :دكر مقرر نيچن  است،شده موسوم ييرقضايغ مراجع به يرأ نيا در قينادق يريتعب در كه يردادگستريغ

 قانون 28 ةماد طبق بر تيصالح مورد در آنها نيب اختالف حدوث صورت در نيبنابرا ،برابرند درجه ثيح ازي نظام و بانقال
 به ها دادگاه نيا هرگاه و دينما يم اختالف حل كشوري عال وانيدي مدن امور در انقالب وي عمومي ها دادگاهي دادرس نييآ

 به نسبت ا آني يقضا اعتباري برتر لحاظ به ،بدانند صالح را خود ا يكنند تيصالحي نف خود ازي يرقضايغ مراجع تيصالح
 ارسال كشوري عال وانيد به تيصالح صيتشخي برا ماًيمستق پرونده و نبوده اختالف حدوث بهي ازيني يرقضايغ مراجع

 . »شود يم
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   .دهدها اجازة صدور قرار عدم صالحيت به شايستگي دادگاه نميآن
 نيا اساساً كارفرما، و كارگر اختالفات ييقضا تيماه بر ديتأك با زين دان يدادرس استادان

 :1383 شمس،( دارد تيماه نيهم از نشان كه اند كرده مطالعه ييقضا مراجع فيرد در را مراجع
 يبرا يهنگام كارگر كه اند دهكر يتلق كشور يعال وانيد محترم قضات كه رسد يم نظر به. )84

 در ريتأخ صورت نيا در و ندارد بقا يكارگر رابطة كه كند يم اقدام كارفرما تيمحكوم
 ياصل منشأ به توجه كه يدرحال ،ستين كارگر و كارفرما انيم اختالف گريد به، محكوم پرداخت

 خواه و باشد يباق و موجود كار قرارداد به مربوط خواه مزد، و يالسع حق كه دهد يم نشان نيد
 هر در است، برآمده آن احقاق دنبال به كارگر و كار رابطة قطع از پس به مربوط و بوده معوق

 در گمان يب امر علت، نيا به و كارفرماست و كارگر ةرابط از يناش اختالف فرض، دو
 به كار قانون 157 مادة در رو ازاين. رديگ يم قرار كار قانون 157 مادة موضوع هيأت تيصالح
 در ريتأخ خسارات به يدگيرس تيصالح به نسبت ماده آن موضوع هيأت تيصالح عدم

 ماده آن از هرچه نكهيا بر كشور يعال وانيد يعموم هيأت ديتأك و نشده يا اشاره مزد پرداخت
 متن از و  استب وجاهت فاقد سبب نيهم به است، يعموم دادگاه تيصالح در باشد خارج
 در نيد پرداخت ريتأخ خسارت عنوان كه سخن نيا. ديآ يبرنم يمنع و خروج نيچن ماده
 در نكهيا از نظر صرف چه، ،ستين مقبول ،امدهين كار يدادرس نييآ امة نييآ مقررات اي كار قانون

 با ،1بود شده ارجاع سكوت فرض در يدنم يدادرس نييآ قانون مقررات به نيشيپ مقررات
 نييآ قانون مقررات بودن مادر اي تيعموم يايگو كه يمدن يدادرس نييآ قانون 1 مادة به توجه
 و ديآ يم دست به يروشن به يكنون نامة نييآ بر مرقوم قانون مقررات شمول است، يمدن يدادرس

 نييآ كد 749 مادة در( ستين بيتصو تازه كار يدادرس نييآ مقررات در بدان ديتأك به يازين
:  استشده رفتهيپذي مدني دادرس نييآ مقررات بودن مادري ژگيو نيا فرانسهي مدني دادرس

 ايي يروستا ،ياجتماع ،يبازرگان ،يمدن امور در كهيي قضا مراجعي تمام در دفتر نيا مقررات«
يي قضا مرجع هرة ژيو مقررات و موضوع هر خاص مقررات تيرعا با ،ييكارفرما و كارگر

: اند دهكر دي تأكتيخصوص نيهم بر زين استادان و» شود ي ماجرا كنند ي مي رأصدور به مبادرت
 در نيد ةيتأد ريتأخ خسارات ةمطالب امكان به كه نيهم اساس، نيا بر )..16 :1388 شمس،
 خواهد يموجب خود و است يكاف ،شده ديتأك مادر، قانون عنوان به يمدن يدادرس نييآ قانون
 ةمعوق يايمزا و حقوق هم دارد حق زين كار يدادرس در كارگر كه دگاهيد نيا رشيپذ يبرا بود
 يدادرس نييآ قانون 522 مادة وفق را آن پرداخت در ريتأخ خسارت هم و كند مطالبه را خود

                                                            
 قانون  164 ةماد موضوع اختالف حل و صيتشخ يها  هيأتجلسات ليتشكي چگونگ وي دگيرس ةنام نييآ 43 مادة مانند. ۱ 

 خواهدي مدن يدادرس نييآ قانون مقررات مطابق است دهينگرد ينيب شي پنامه نييآ نيا در كهي موارد ريسا «1381 مصوب كار
 .»بود
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 ةيرو وحدت يرأ در نيا از شيپ كشور يعال وانيد كه ديد ميخواه. بخواهد هيأت از يمدن
 نيهم تيصالح در را اشتغال اميا حقوق به يدگيرس خود، 15/10/1366 مورخ 507 ةرشما

  .است نداده اثر بيترت هيأت به مراجعه هنگام كار رابطة قطع به و دانسته هيأت
 دارد يسع حق اي مزد از ريغ عنوان هرچه كه رفتيپذ توان ينم كه است نيا تيواقع. 4.1.2
 صيتشخ تأيه تيصالح شمول از را امر ر،يخ اي است مربوط كار ةرابط به نكهيا از نظر صرف

 وحدت يرأ در كشور يعال وانيد يعموم تأيه نمونه يبرا. سازد يم خارج اختالف حل و
 آن زدهميس و اول ةشعب يآرا اختالف ليدل به كه خود 15/10/1366 مورخ 507 ةشمار ةيرو
 شد، واصل اختالف حل يبرا اول عبةش به كه ييدعوا به مربوط پروندة در و شد صادر وانيد

 در را امر شعبه نيا بود، خواسته نيتأم قرار صدور و كار اجرت ةمطالب خواهان ةخواست
: داد يرأ نيچن كشور يعال وانيد يعموم هيأت حال، هر به. دانست يعموم دادگاه تيصالح

 را كارفرما و رگركا نيب اختالف هرگونه 1337 اسفندماه مصوب كار قانون 38 و 37: نيمادت«
 قابل نشود رفع سازش قيطر از و باشد كار قرارداد اي و مزبور قانون مقررات اجرا از يناش كه
 كارگر يدعو ن،يبنابرا داده قرار كار قانون اختالف حل مراجع و كارگاه يشورا در يدگيرس
 و باشد يم كار قانون مقررات مشمول هم كار به اشتغال اميا حقوق مطالبه يبرا كارفرما هيعل
 يعال وانيد زدهميس شعبه يرأ لذا شود يدگيرس آن به كار قانون اختالف حل مراجع در ديبا

 عدم قرار دييتأ بر 1356 مصوب قانون 16 ةماد استناد به و نظر نيا براساس كه كشور
 دهيگرد صادر كار قانون اختالف حل مراجع تيصالح اعتبار به يدادگستر دادگاه تيصالح
 با خواسته ارتباط ةمسئل ،است توجه مورد همه از شيب آنچه پس،. »شود يم صيتشخ حيصح

 نيهم و ستين مقام در مؤثر هيتأد ريتأخ خسارات مانند آن ريغ و مزد عنوان و است كار حقوق
 با موضوع كه رفتيپذ توان ينم بخواهد، را يكارگر نيد ةيتأد در ريتأخ خسارات خواهان كه
 خارج صيتشخ تأيه تيصالح از خواسته، يمبنا تيواقع و قتيحق به وجهت يب عبارت، رييتغ
 رابطة قطع با وجود هم كار به اشتغال اميا حقوق مطالبة مذكور ةيرو وحدت يرأ برابر .شود يم

 به اشتغال اميا حقوق از يجزئ زين پرداخت در ريتأخ خسارت و است هيأت تيصالح در كار
  .شود يم محسوب كار

 نيد ةيتأد ريتأخ خسارات كه است آن ،حاضر ةيرو وحدت يرأ به وارد گريد نقد. 5.1.2
 515 مادة برابر نيد ةيتأد ريتأخ خسارات آنكه حال ،است انگاشته نيد اصل ةيتأد از مستقل را

 طور به هم و يدادرس ياثنا در هم و دادخواست ميتقد ضمن هم يمدن يدادرس نييآ قانون
 اي خواسته اصل از متفرعات تيتبع قاعدة بر است نطبقم نيا و تقاضاست قابل مستقل
 قرارداد طيشرا وفق آن پرداخت در ريتأخ و نيد اصل است يكاف گر،يد عبارت به. تيمحكوم

 طيشرا گريد حصول با ريتأخ خسارات به حكم صدور صورت، نيا در كه شود احراز كار
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 موضوع رابطة از يناش نيد ةيأدت ريتأخ. بود خواهد روا مرقوم 515 مادة در مذكور يقانون
 نيد اصل كه شود يم درخواست يعلت همان به و ندارد يتفاوت كار از ينشا نيد با كار، حقوق

 اختالف حل و صيتشخ هيأت يرأ نكهيا به وابسته كه ديد ميخواه. است شده درخواست
 تر روشن زين كارگر نيد هيتأد ريتأخ خسارات تيماه استحقاق، جهت اي باشد ليدل اي مستند
  .شد خواهد
 يرو هر به 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ صدور با كشور يعال وانيد نيهمچن. 6.1.2

 نظر صرف .كرد يتلق ييقضا كامالً يامر را مزد ةيتأد ريتأخ خسارات به يرأ صدور و محاسبه
 ييضاق-يحقوق تيماه يدارا امور به يدگيرس كه يهنگام ر،يخ اي است نيچن امر واقع نكهيا از
 زانيم برآوردن ياول قيطر به است، اشكال فاقد كارفرما و كارگر اختالف حل خاص مراجع در

 شتريب و ديگو يم سخن يمركز بانك يها شاخص از كه قانون آن 522 مادة وفق خسارت
 با 522 مادة در زين مقنن. بود خواهد مراجع نيا تيصالح در قضاوت، تا است محاسبه ينوع
 زمان از ساالنه متيق شاخص فاحش رييتغ صورت در«: است داشته ررمق كرديرو نيهم

 شاخص رييتغ تناسب تيرعا با دادگاه طلبكار، ةمطالب از پس و پرداخت هنگام تا ديسررس
 حكم مورد و محاسبه گردد يم نييتع رانيا ياسالم يجمهور يمركز بانك توسط كه ساالنه
 چندان موضوع ت،يمحكوم اصل به توجه عطف با قانطبا و قيتطب از حد نيا. »داد خواهد قرار

 ژهيو به ،ديايبرن آن محاسبة و احراز عهدة از كار قانون موضوع هيأت كه ستين يا دهيچيپ
 معوق مزد پرداخت از مستنكف اي ممتنع يكارفرما و دارد يياجرا ضمانت كاركرد كه ييآنجا

 شامل كه جهينت به تعهدات در. كند يم قيتشو يكار رابطة حفظ و پرداخت به را كاره مهين اي
 ان،يكاتوز( است ريتقص ديسررس در تعهد يفايا عدم صرف ،شود يم ديسررس يدارا تعهدات

 بودن ييقضا به تا ستين ريتقص دوبارة اثبات به يازين خسارات جبران يبرا و )221-220 :1378
 در مزد كه يفرض در ،رو نيازا .دكر استناد بتوان هيتأد ريتأخ خسارات جبران به حكم تيماه

 اثبات با است برابر پرداخت عدم اثبات ،شود ينم پرداخت يعرف اي يقانون اي يقرارداد مواعد
 سهل يامر هيتأد ريتأخ خسارات جبران به حكم صدور صورت، نيا در و نپرداختن در ريتقص
 به كمح بدون يسع حق پرداخت در ريتأخ خسارات كه هم يفرض در. بود خواهد حاصل و

 ،ريتأخ با اما ،پرداخته را مزد كارفرما كه يفرض مانند ،شود يم خواسته مزد اصل پرداخت
 به تعهد يژگيو نيا به كشور يعال وانيد و بود خواهد حيصح اظهارنظر و استدالل گونه نيهم
. است دهكرن يتيعنا »مرتب يزمان فواصل در «مزد پرداخت در كارفرما تيمسئول بودن جهينت

 مراجع به مراجعه از شيب ياقتصاد اتيح يبرا هيأت نيا در يدگيرس ارزش كه ديد ميخواه
  .است يدادگستر يعموم
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 شمارة ةيرو وحدت يرأ به كشور كل محترم دادستان استناد نكهيا از نظر صرف. 7.1.2
 و مانيپ يعموم طيشرا حكومت علت به موضوع نيا در 1كشور يعال وانيد يعموم هيأت 604

 مانكار،يپ و كارفرما انيم تيتبع يماهو رابطة نبود و يباالدست الزامات و يخصوص يهاقرارداد
 تيصالح و صيتشخ هيأت يرأ به محكوم از اعسار انيم سةيمقا ،رسد يم نظر به بالوجه
 از يناش نيد پرداخت در ريتأخ خسارت با جرم، يخصوص جنبة به يدگيرس در يفريك دادگاه
 قابل هيأت در ليدل نيا به كار از يناش نيد از اعسار چراكه ،دينما يم الفارق مع كار رابطة
 ينوع و شد خواهد كارگر برابر در كارفرما تيموقع از سوءاستفاده موجب كه ستين يدگيرس
 كار قانون در كارگر ازاتيامت و حقوق ناقض كه يامر است؛ كار قرارداد طيشرا يبعد رييتغ

 و يفريك و يحقوق دادگاه تيصالح تفاوت نيهمچن. است قانون 8 مادة در مقنن منع موضوع
 مانع كه اجراست ضمانت و تينوع ثيح از يمدن تيمسئول از جرم يشكل و يماهو ييجدا

 از بالجمله و است يفريك دادگاه حكم مشمول نيد ةيتأد ريتأخ خسارات ةمطالب يدعوا استماع
 اگر. دكر برداشت را 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ منطوق و مفهوم توان ينم ها مثال نيا

 از اعسار در بتوان و باشد مالك كار از يناش نيد به محكوم از اعسار به يدگيرس تيصالح
 ينقد يجزا از اعسار به دينبا يفريك دادگاه افت،ي را مالك نيا زين ينقد يجزا پرداخت
 محترم دادستان كه ياسيق نيهم به 1392 مصوب يفريك يدادرس نييآ قانون 530 مادة موضوع

 نييآ قانون 515 مادةهمچنين . ستين نيچن كه يدرحال ،نكند يدگيرس ،دندكر انيب كشور كل
 هيتأد ريتأخ خسارات افتيدر امكان اصل دربارة فقط نه آن 522 مادة بر ناظر يمدن يدادرس

 معطوف خصوص نيا در يمحل تيصالح قواعد به همه از شيب بلكه ،است حكم يدارا نيد
 يبرا ديبا مرقوم قانون 11 مادة در مندرج هالقاعد يعل كه دادبرده به يحت و خواهان به و است

 حكم كه يدادگاه همان از دهد يم اجازه كند، مراجعه خوانده اقامت محل دادگاه به يدادخواه
  .دكن درخواست را يدگيرس ، استدهكر نيد اصل پرداخت به

 وحدت يرأ برابر صالح ييقضا مرجع ايآ كه است يباق زين سخن نيا نيهمچن. 8.1.2
 و كارگر اختالف به يدگيرس خاص مراجع از صادره يرأ به ملتزم و مأخوذ 757 شمارة ةيرو

 خواهان خواستة به ت،يمحكوم بر دائر ييرأ نيچن وجود با تواند يم نكهيا اي كارفرماست

                                                            
ي برا مذكور قانون در كهي فيتكال و حقوق به توجه با و 1369 سال مصوب كار قانون 2 ةماد در كارگر فيتعر به نظر«. 1

 كهي ميتنظ قرارداد اساس بر شده انجام كار به نسبت مانكاريپ حقوق و دستمزد ةمطالب دهيگرد ملحوظ مانكاريپ و گركار
 و مطروحهي دعاو شرح به توجه با موضوع و نداشته كارفرما و كارگر نيب اختالف باي انطباق استيي قضا نظر امعان مستلزم

 محاكم تيصالح در موضوع بهي دگيرس جهيبالنت و خارج كار قانون 157 ةماد شمول ازي دعو مستندي قراردادها تيفيك
ي قانون نيمواز با منطبق و حيصح افته يصدور اساس نيا بر كه كشوري عال وانيد ششم ةشعبي رأ مراتب به بنا استي عموم
 و كشوري عال وانيد شعبي برا 1328 سال مصوبيي قضا ةيرو وحدت قانون ةواحد ماده طبق بري رأ نيا شود يم صيتشخ
 .»است االتباع الزم مشابه موارد در ها دادگاه
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 حل و صيتشخ أتهي از صادره يرأ ارزش نكند؟ اجابت هيتأد ريتأخ خسارت جبران يدعوا
 اگر استحقاق؟ جهت اي است ليدل اي مستند ست؟يچ خسارت يدعوا به يدگيرس در اختالف
 نقض خواستة به مرتبط يدعوا و كند مخدوش را آن تواند يم خوانده ايآ است ليدل اي مستند

 ستيچ يادار عدالت وانيد در هيأت يرأ به كارفرما اعتراض اثر كند؟ طرح يدادگستر در آن
 دهكر مراجعه يعموم دادگاه به هيتأد ريتأخ خسارات جبران يبرا كارگر صورت، نيا در گرا و

 را هيأت از صادره تيمحكوم يرأ زين عدالت وانيد و باشد گرفته تيمحكوم يرأ و باشد
 خسارت دربارة يعموم دادگاه يرأ ياجرا مانع نقض نيا ايآ ست؟يچ راهكار كند، نقض
 قبول اي است يدنظرخواهيتجد رشيپذ موجب وانيد در يرأ قضن نيا نكهيا اي است ريتأخ
 مفاداً يآرا نيچن صدور از احتراز منظور به ايآ نيهمچن آرا؟ از تيشكا العاده فوق طرق از يكي

 تيشكا ةجينت حصول تا را خود يدگيرس ديبا يعموم دادگاه متزاحم، يها يدادرس و متعارض
 دستگاه كارفرما كه شد خواهد تر بغرنج يهنگام وضوعم كند؟ متوقف عدالت وانيد در كارفرما

 ،37 شمارة ةيرو وحدت يرأ موجب به يادار عدالت وانيددادخواهي به از  و است يدولت
 ممنوع ياساس قانون 173 اصل و 10/7/1368 مورخ يادار عدالت وانيد يعموم هيأت 39 ،38

برابر  »يدادگستر« به كار قانون 157 ةماد موضوع يها هيأت از صادر يرأ نقض يبرا و 1است
 آن، از پس و شيپ اي زمان همان در و است برده تيشكا قانون اساسي 159 و اصل 34اصل 
 يدادگستر به او، تيمحكوم موضوع يرأ نيد ةيتأد ريتأخ خسارات مطالبة يبرا زين كارگر
 كه يدرحال ،كرد يدگيرس توأمان ديبا يدعاو نيا به صورت، نيا در ايآ. است كرده مراجعه

 جداگانه آنها به بتوان اگر است؟هاي كار هيأت معتبر يرأ وجود به منوط خسارت به يدگيرس
 خسارات به مربوط يدادرس بر يريتأث چه كارفرما سود به تيمحكوم يرأ نقض كرد، يدگيرس
 وانت يم ها پرسش نيا از يبخش اي تمام به دارد؟ آن يرقطعيغ و يقطع يرأ اي نيد ةيتأد ريتأخ
 ييرأ گاهيجا و عظمت با كشور يعال وانيد يعموم هيأت ديبا چرا اما ،گفت پاسخ تأمل با

 است، كارگر استحقاق جهت اگر يرأ نيا د؟ينما جاديا ابهام و پرسش همه نيا كه دكن صادر
 اثبات ليدل خود يقرارداد مواعد در آن پرداخت در ريتأخ اي مزد نپرداختن كه يهنگام ژهيو به

 يبرا و شده يتلق نيد اصل از مستقل چرا پس ست،ين شرط آن در ريتقص اثبات و است عامتنا
 ييقضا مرجع و يدادرس نييآ است، تيمحكوم موضوع كه ينيد هيتأد ريتأخ خسارات مطالبة

 اي باشد كار قرارداد در يمواعد پرداخت يبرا اگر گر،يد انيب به است؟ شده هيتوص يگريد
 يرأ با كه است ريتقص ليدل خود پرداخت عدم صرف كند، يتخط ينقانو بيترت از كارفرما
 استحقاق جهت به را يرأ صورت، نيا در و شود مي احراز زين اختالف حل و صيتشخ هيأت
 يتلق استحقاق جهت مفهوم. است آن از تيتبع به مكلف ييقضا مرجع كه كند يم ليتبد كارگر

                                                            
 .»باشد ينم ،يادار عدالت وانيد شعب در يدگيرس و طرح قابل مورد چيه در ،يدولت يواحدها اعتراضات و اتياكش«. 1
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 از يناش نيد اصل انيم ارتباط يايگو خود اختالف حل هيأت و صيتشخ هيأت يرأ دنكر
 را موضوع استحقاق، جهت نيا به توجه يب دينبا كشور يعال وانيد و است آن خسارات و كار
  .   نمود يم اعالم يعموم دادگاه تيصالح در

   
  حقوق ياقتصاد ليتحل ةيپا بر نقد. 2.2
 نيا مزد رسد يم نظر به ضرر- دهيفا منطق يريكارگ به و حقوق ياقتصاد ليتحل منظر از. 1.2.2

 كه يكارگر. باشد او شتريب يدر  دربه كارگر، يالسع حق و مزد ريتأخ با پرداخت در كارفرما
 ،يعيرف: ك.ر مراجع نيا يتيحما ةجنب ةمالحظ يبرا (است شده ليتشك خاص مراجع او از تيحما يبرا

 دل در ديام نور به الف،اخت حل يكورسو همواره طرف، دو ندگانينما مشاركت با تا )101 :1391
 ديبا شود، فراهم سازش و يآشت با او كار ادامة ةنيزم و رفع ها كدورت اناًياح و شود بدل او
 پرداخت با آن چيپدر چيپ يها داالن از و كند مراجعه يدادگستر به مزد پرداخت در ريتأخ يبرا
 نيا با و برسد زيناچ ياتخسار به بتواند بسا يا تا ندك گذر ديناام و افتان ،يدادرس نةيهز

 به را ناقص ةكنند پرداخت اي مزد پرداخت از مستنكف يكارفرما خسارت، به تيمحكوم
 ياعضا بودن گانه سه و يمند تيرضا و بودن نهيهز كم و گانيرا اگر پس،. زانديبرانگ پرداخت
 هر به كه است بوده هدف نيا در يدگيرس بودن يدادرس نييآ فاتيتشر از يعار و هيأت

 ،يعراق ن،يهمچن بعد؛ به 154 :1391 ،يعيرف( كنند يم مراجعه آن به انيكارفرما از شيب كارگران ،يرو
 كار حقوق يتيحما هدف نيا به كشور يعال وانيد يعموم تأيه بود ستهيبا ،)364 - 370 :الف1395 
 ييرأ نيچن صدور در كارفرما و كارگر اختالف حل و صيتشخ تأيه سيتأس مقاصد آن و

 شيافزا موجب گمان يب يدادرس نييآ و سيتأس مقاصد و اهداف نيا نهادن كنار. دكر يم توجه
 و نفع منطق و ياقتصاد هيتوج كه است كار حقوق از گرفتن فاصله و دعوا اصحاب يها نهيهز

  .كند ينم هيتوج را آن ضرر
 يسو از لوكالها حق پرداخت اناًياح و يدادرس ةنيهز صرف كنار در و منظر نيهم از. 2.2.2
 فرض در خواه (موارد ةهم در هيرو وحدت يرأ نيا با و دهكرن افتيدر يمزد كه يكارگر

 و اطاله از ديبا ، استشده ليگس يدادگستر به) آن ختم فرض در خواه و كار قرارداد يبقا
 گفت سخن زين كارگر يبرا آن يدادرس نييآ يدگيچيپ اناًياح و مرجع نيا در يدادرس يكند
 ياقتصاد ليتحل دگاهيد از 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ نقد يبرا است يگريد ستمسكم كه

 نه،يهز صرف و يدادرس اطالة و ريتأخ جز كارفرما راتيخأت گونه نيا مزد ،يبار. حقوق
 نيا است، زيناچ يالسع حق و مزد اصل همچون چون و ندارد كارگر يبرا گريد يا دهيعا

 مطالبات به هرگز و بپوشند چشم آن افتيدر از كارگران علت، نيهم به كه دارد وجود احتمال



  
 187...       هيأت عمومي ديوان عالي757ي وحدت رويه شمارة رأنقدي بر (مزد كوتاهي در پرداخت مزد  

 اصول و كار حقوق كرديرو مخالف گمان يب كرد،يرو نيا. ابندين دست هزمين نيا در خود
  . است مذكور شرح به ياقتصاد يداريپا و اختالفات وفصل حل ليتسه در آن نياديبن

 يبار. افزود يرأ نيا نقد به ديبا زين را يدادرس در اشتباهات يها نهيهز بردن باال. 3.2.2
 ةيتأد در ريتأخ خسارات و نيد اصل به تيمحكوم يآرا و ها يدادرس انيم مذكور شرح به اگر
 كش نيا در كارگر و ندارد يديتمه آن جبران يبرا هيرو وحدت يرأ شود، جاديا تعارض نيد
 زين اشتباهات و تعارض امكان رفتن باال از يناش مضاعف يها نهيهز با حق، احقاق قوس و

  .    است مواجه
  

  جهينت .3
 ريتأخ خسارات يكل طور به كشور يعال وانيد يعموم هيأت 757 شمارة ةيرو وحدت يرأ
 تظلمات يرسم مرجع عنوان به يدادگستر تيصالح در را كار رابطة از يناش تيمحكوم هيتأد
 منشأ به تيعنا با آن، يقاب صورت در هم و كار رابطة قطع فرض در هم كه يدرحال ،داند يم
.  كرددفاع باره نيا در صيتشخ هيأت تيصالح از ديبا است، كار حقوق به راجع كه نيد

 اميا حقوق مطالبة خود، 507 شمارة ةيرو وحدت يرأ در نيا از شيپ يعموم هيأت نيهم
. ودب دهكر اعالم كار قانون موضوع هيأت تيصالح در زين را يكار رابطة قطع از پس اشتغال

 هيأت تيصالح شمول از هيتأد ريتأخ خسارات خروج رمسلميغ امر يرأ نيا همچنين
 منظر از كه كرد يتلق روشن و مسلم يامر مناسب، حيترج اي مبنا نييتب بدون را، صيتشخ
 شامل جمله از كه جهينت به تعهدات در. ستين حيصح يحقوق قواعد ريتفس و حقوق منطق

 با برابر تعهد انجام عدم اثبات صرف ،شود يم خاص مواعد يدارا يقانون اي يقرارداد تعهدات
 يحت نكهيا بر افزون را، يعموم دادگاه در ييقضا يدگيرس لزوم شائبة و است ريتقص اثبات
 مقررات نظر از. كند يم مرتفع است، ييقضا- يحقوق امر هم كار حقوق رابطة از يناش يدعاو

 تيعنا با كار، يدادرس نييآ ةنام نييآ سكوت فرض در همچنان رسد يم نظر به زين يدادرس نييآ
 اعمال و اجرا قابل يمدن يدادرس نييآ قانون مقررات كار، يدعاو ييقضا- يحقوق تيماه به

  .است شده ينيب شيپ يروشن به هيتأد ريتأخ خسارت ةمطالب امكان رياخ مورد در كه باشد
 ارتباط و كار از يناش فاتاختال ييقضا- يحقوق تيماه به يتوجه نيكمتر حاضر يرأ
 ياجرا ضمانت كي عنوان به كار حقوق با كار از يناش نيد ةيتأد ريتأخ خسارات جبران يدعوا
 و صلح نةيزم ص،يتشخ هيأت تيصالح از يموضوع نيچن نساخت خارج با و دكن ينم يمدن

 شيزااف را حق وصول يبرا كارگر يماد يها نهيهز نكهيا ضمن و برد مي نيب از را سازش
 ريدرگ ييقضا يآرا و ها يدگيرس در اشتباهات از يناش يمعنو يها نهيهز با را او ،دهد يم
 اي نيد ةيتأد ريتأخ خسارات جبران يادعا بودن اجرا ضمانت به يرأ نيا نيهمچن. كند يم
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 نيا به توسل از را كارگر و كردهن يتوجه اختالف حل و صيتشخ هيأت يرأ به محكوم
 پرداخت نيتضم بخت و كند يم محروم ييكارفرما و يكارگر گانة سه راجعم در اجرا ضمانت
 با حاضر ةيرو وحدت يرأ ن،يهمچن. دينما يم سلب او از را كار به اعادة اي مزد كامل اي منظم
 522 و 515 وادم وفق ريتأخ در كارفرما ريتقص اي قصور يبررس دنكر يتلق محض ييقضا
 در كارفرما تعهد شامل كه جهينت به تعهدات تيماه به هتوج يب ،يمدن يدادرس نييآ قانون

 نيا به يدگيرس حال هر در ،شود يم زين يعرف اي يقانون ،يقرارداد باتيترت وفق مزد پرداخت
 لبقا كه ندك يم اعالم يعموم دادگاه تيصالح در ،ييقضا تيماه علت همان به را خسارت
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