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علي عبدالهي نورعلي
كار شناس روابط كار
استان لرستان

ترك كار و حذف سنوات خدمت

كارگران در مراجع حل اختالف

مقدمه:

نظر به اهميت اصل بي طرفي در قضاوت در مراجع حل اختالف قانون كار مدتهاست مراجع مذكور بر اساس عرف و رويه سنوات خدمت كارگراني
كه به هر دليل محل كار را ترك مي نمايند از فهرست مطالبات پايان كار آنان حذف مي نمايند در حالي كه اين حق در زمره مطالبات مصرح

در قانون كار وجزو حقوق مكتسبه آنان به اعتبار كار است وعمل ديگري موجب اسقاط آن نمي گردد" .حق سنوات" مطابق تعاريف مواد،24

 27،31،32،165قانون كار عبارت است از يكماه مزد يا حقوق آخرين ماه كار گر كه در قبال يك سال كار ازناحيه كار فرما پرداخت مي شود و
حقوق مورد نظر قانون گذار نيز در ماده  35همين قانون به شرح زير تعريف شده "مزدعبارت است از وجوه نقدي وغير نقدي يا مجموع آنها كه

در قبال كار به كار گر پرداخت مي شود"

علي هذا بنا به داليل زير به نظر مي رسد استقرار اين حق جزو حقوق حقه كارگران است ومراجع مذكور نيز ملزم به رعايت" مر" قانون بوده و
به طريق اولي از تفسير قانون اجتناب نمايند .

واژگان كليدی :سنوات – حقوق مكتسبه – ترك كار -مزد ثابت – مزاياي ضمن كار – مزاياي پايان كار – اخراج – استعفا – اتمام قرارداد

تعليق -سنه

 -1داليل اكتسابي حق سنوات:

" -1واژه سنوات" همان گونه كه از ظاهر آن استنباط مي گردد از واژگان زبان عربي است كه از ريشه واژه سنه گرفته شده و به معني سال است و
در ماده  24اين قانون مي گويد "در صورت خاتمه قرارداد كار معين يا موقت كار فرما مكلف است به كار گري كه مطابق قرارداد يك سال يا بيشتر
به كار اشتغال داشته است به ازاء هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي

پايان كار به وي پر داخت نمايد " به طوري كه مالحظه مي شود در اين ماده هيچ گونه قيدي در جهت عدم برخورداري از حق سنوات نيامده
و در واقع سنوات خدمت حق منظم به كار است واز آن تفكيك پذير نيست و به اعتبار آن ايجاد مي شود همان گونه كه ساير مزايا مانند عيدي و

پاداش – بن كار گري – حق مسكن و ...به اعتبار كار ايجاد مي شوند و در خصوص سلب اين مزايا هيچ اشاره صريحي در اين قانون وجود ندارد.

 -2در ماده  27قانون كار قانون گذار به صراحت اعالم نموده به كارگراني كه آئين نامه هاي انضباط كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض
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مي نمايند كارفرما مكلف است پس از قطع ارتباط كاري سالي يك ماه

وجود داشته باشدكه اين چنين نيز هست مقررات اين قانون حاكميت

به طوري كه مالحظه مي گردد نقض آئين نامه به طور عام در نظر

بودن قانون كار به طريق اولي مي بايست به نفع كار گر تفسير گردد.

بابت سنوات خدمت به آنان بپردازد.

گرفته شده نه خاص به عبارت ديگر در تمام مواردي كه نقص آیین نامه

 -6براي پي بردن به اهميت اين موضوع به طور مثال كارگري كه 28

مستحق دريافت سنوات خدمت است و بند  6آئين نامه انضباط كار

دليلي  10روز كار خود را رها مي كند خدمت صادقانه  28سال و 5

از ناحيه كارگر صورت مي گيرد و منجر به قطع ارتباط وي مي گردد

با عنوان "ترك محل خدمت در ساعات كار " از جمله موارد نقص
آئين نامه توسط كارگر قيد شده كه در صورت تكرار منجر به قطع ارتباط
كاري است وكار فرما مكلف به پرداخت سنوات خدمت خواهد بود

بنابراين ترك كار جزو موارد نقض آئين نامه انضباط كار است و سنوات

خدمت جزء حقوق مكتسبه فرد كه به اعتبار كار استقرار می يابد و
هيچ امر ديگري موجب اسقاط اين حق نمي شود وتنها در صورت ترك
محل خدمت كارفرما مجاز به فسخ يك جانبه قرارداد است نه مجازاتي

فراتر از اين.

سال و  5ماه و  20روز صادقانه كار مي كند و در  20روز پاياني به هر

ماه و  10روز او ناديده گرفته مي شود و اين امر با هيچ يك از موازين
قانوني سازگاري ندارد .مضافا اين كه در مورد كار گراني كه كار فر ما

هر سال در پايان سال سنوات خدمت آنان را پرداخت مينمايد با كار
گراني كه به دليل مشكالت مالي كارفرمايا ساير داليل اين امر موكول

به پايان كار آنان مي گرددد تناسبي از نظر برقراري عدالت نسبي ندارد.
عليهذا باتوجه به موراد فوق و بدور از جانبداري و صرفاً بر اساس

وظيفه دشوار قضاوت بنظر مي رسد از لحاظ منطقي نيز محروم نمودن
كارگران از حقوق مورد اشاره نياز به تأمل و بازنگري و دقت بيشتري

 -3در تبصره ماده  165قانون كار به وضوح مشخص گرديده در صورتي

دارد .زيرا همانگونه كه كارگر در قبال كار به نسبت كاركرد مستحق

كارگر نخواهد بكار سابق برگردد كارگر مستحق دريافت حق سنوات

وساير مزايا است در زمينه سنوات خدمت نيز واجد اين حق است زيرا

كه هيئت حل اختالف حكم بازگشت به كار كارگر را صادر نمايد و

به ازاي هر سال  45روز است به طوري كه مالحظه مي شود حتي با
امتناع كار گر از بازگشت بكار سنوات خدمت وي زايل نمي گردد زيرا

به زعم قانونگذار سنوات خدمت جزو حقوق مكتسبه فرد است كه به
اعتبار كار از آن برخوردار مي شود.

بهره مندي از مرخصي -عيدي و پاداش و بن كار گري عائله مندي

اين حق بواسطه كار بوجود آمده وجزو حقوق مكتسبه فرد محسوب
مي گردد مضافاً اين كه مجازاتهاي كار گراني كه ائين نامه انضباط
كارگاه را نقض مي نمايند وبه عبارت ديگر مرتكب تخلفات انضباطي
(نه كيفري) مي شوند همان مجازاتهايي است كه در آئين نامه انضباط

 -4در تبصره ماده  20قانون كار چنانچه كارگر بدون عذر موجه و

كار موضوع ماده  27قانون كارآمده ووضع مجازاتي فراتر از آن بنظر بر

 19-17-16قانون كار) آمادگي خود را بر انجام كار اعالم نكند و يا پس

ديوان نيز مبين اين موضوع است و صرف نظر از تمام موارد مورد اشاره

مستعفي شناخته مي شود و در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق

عدم پرداخت سنوات به كارگري كه ترك كار مي نمايد وجود ندارد.

حداكثر ظرف  30روز پس از رفع تعليق (موارد مصرح در مواد -15

از استنكاف كارفرما از پذيرش وي به هيئت تشخيص مراجعه ننمايد
سنوات به ازاء سالي يك ماه آخرين حقوق خواهد بود حتي با عدم

مراجعه كارگر حق سنوات همچنان پا برجاست.
بنابراين توجيه اين كه فرضاً كارگر يك هفته يا  10روز محل كار خود

را ترك نمايد مستحق دريافت حق سنوات نخواهد بود غير قابل قبول
بنظر مي رسد افزون بر اين اگر كار گري تعمدا كارگاه را به آتش
بكشد و تمام اموال آن را نابود نمايد مستحق دريافت سنوات خواهد بود
ولي در صورت ترك كار از اين حق محروم مي شود.به عينه مشاهده

شده اين امر به اعتماد طرفين به مراجع حل اختالف به عنوان مرجعي

بي طرف آسيب هاي جدي وارد نموده.

 -5در  203ماده قانون كار و  224تبصره آن ذكري از ترك كار و عدم
دريافت سنوات خدمت به اين لحاظ نشده و صرفا بر اساس دريافتهاي

فردي كارگر ان از اين حق محروم مي شوند در حالي كه در ماده 190

قانون كار به صراحت قيد شده " در موارد سكوت مقررات اين قانون
حاكم است" .به عبارت ديگر اگر به فرض درخصوص ترك كار سكوت
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دارد ومستحق دريافت سنوات خدمت است واز طرفي نظر به حمايتي

خالف مقررات وموازين قانوني است وآراء متعدد صادره شعب مختلف

در هيچ يك از مواد قانون كار و تبصره هاي آن صراحتي درخصوص

منابع:

قانون كار – قانون تامين اجتماعي –حقوق كار نوشته دكتر عراقي –

منابع حقوق كار – مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار – آئين نامه

انضباط كار – آراء ديوان عدالت اداري -قانون مدني – آئين دادرسي كار

