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  اشتغال امیا مهیب حق احتساب به یدولت واحد الزام
 ) يعدالت ادار وانید 2دنظریتجد 16 و 1يبدو 58شعبه  يو نقد رأ نیی(تب

 3يمشهد یعل
 4یلیاسماع محمد

 :دهیچک
دادنامه  زیون يعدالت ادار وانید 58دادنامه صادر شده از شعبه  نیینوشتار به نقد و تب نیدر ا

بازمانده  تیپرداخته شده است. موضوع پرونده، شکا وانید دنظریتجد16صادر شده از شعبه 
به احتساب  تیالزام طرف شکا تیشعبه تهران با موضوع یاجتماعتأمین  از سازمان یکارگر متوف

حل اختالف  أتیه 23/10/93دادنامه مورخ  یقانون کار ط 148اشتغال نظر به ماده  امیا مهیحق ب
 يبرا یشتیمشکالت مع جادیو ا یبا توجه به سرپرست بودن کارگر متوف يرأ نیاست. ا

 یعموم ۀیرو جادیاز ا يریجلوگ و یاجتماعتأمین  حفظ منافع سازمان نیهمچن بازماندگان و
تأمین  به سازمان لیخود و عدم تحم یذات تیاز مسؤول انیخروج کارفرما و یتوجهیب يبرا

 يهاتی، حمایمالمنابع تیتقو با حفظ و دیبایکه م یدولتسازمان کیعنوان به یاجتماع
نکات و  یاست. ابتدا برخ تیز اهمیجامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حا يبرا ياگسترده

 يرأ نیدر ا ينکات ماهو یبرخ یدر دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررس یشکل راداتیا
 یکارگر متوف يمستمر يبه جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقرار هیشاک تیباتوجه به شکا

که  يمانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأه، بیاجتماعتأمین  توسط شعبه سازمان
                                                           

 22/09/1396. تاریخ رأي شعبه بدوي:1
 06/01/1397. تاریخ رأي شعبه تجدید نظر: 2

 Email: droitenviro@gmail.com الملل دانشگاه قم. دانشیار گروه حقوق عمومی و بین3

 . کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم4
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است،  يادار يدعوا تیواقع سبب موجودهکه ب است يرأ نیمغفول در ا يمساله ماهو نیمهمتر
) ییقضا بر يادار یدگیرسکار براساس اصل اکسازشن(تقدم  یینکته که در مراجع شبه قضا نیبا ا
در روش حل دعوا با اصالح  رییهمراه تغهوب یو عدم اطاله دادرس عیحل دعوا وتسر تیقابل
 . میپردازیسبب دعوا وجود دارد، م بیبه جهت تعق یالزام حقوق جادیکار و ا نیقوان

 يادار عدالت وانید اشتغال، امیا مه،یب حق ،یدولت واحد ،یاجتماعتأمین  کار، حقوق :هادواژهیکل
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 يادار عدالت وانید 58 شعبه يرأ
 پرونده اتیمحتو و اوراق به تیعنا با موصوف شرح به مطروحه تیشکا خصوص در[
 قانون مشمول ییهاکارگاه انیکارفرما الزام بر یمبن کار قانون 148 ماده به تیعنا با و

 ییکارفرما و يکارگر رابطه احراز کهنیا به هایتوج و خود کارگران کردن مهیب به مزبور
 يکارگر رابطه مدت احراز نیهمچن و مذکور قانون 3و 2 نیمادت اساس بر اشخاص نیب
 و دارد قرار کارفرما و کارگر اختالف حل مراجع تیصالح در قانون حکم به نیطرف نیب

 يبرا يادار عدالت وانید یعموم أتی....... ه شماره دادنامه مفاد موجب به زین مزبور آراء
 يهاتیمسؤول و فیوظا به تیعنا با و باشدیم االجراالزم و معتبر یاجتماع نییتام سازمان
 و یاجتماع يهامهیب انواع گسترش و میتعم باب در یاجتماعتأمین  سازمان یاصول

تأمین  قانون شمول و یاجتماعتأمین  يهابابرنامه تناسب و هماهنگ نظام استقرار
 توجها و کنندیم کار حقوق ای مزد افتیدر مقابل در عنوان هر به که يافراد به یاجتماع

 خدمت به ورود بدو از مشمول کارکنان باب در یاجتماعتأمین  مقررات شمول کهنیا به
 یاجتماع امور و کار اداره........  مورخ....  شماره يرأ موجب به کهنیا به بالتفاوت و است
 8/80 /1 خیتار از....... کفش و فیک دیتول در یشاک اشتغال) غرب(جنوب  تهران استان
تأمین  سازمان به اتیشکا موضوع مدت مهیب حق پرداخت عدم و 4/11/81 تیلغا

 مدت نیا یط یشاک مورث اشتغال وصف با کهنیا به توجه با و باشدیم محرز یاجتماع
تأمین  آمره مقررات خالف يو مهیب حق پرداخت سنوات در مزبور مدت احتساب عدم

 مهیب حق پرداخت سنوات در مدت نیا احتساب کهنیا به تیعنا با و باشدیم یاجتماع
 و یاجتماعتأمین  قانون 4 ماده الف بند زیتجو به هیپا نیا بر لذا باشدیم محرز يو

 التیتشک قانون 65 و 10 و 1 مواد و يادار عدالت وانید یعموم أتی....... ه و.......... آراء
 یاجتماعتأمین  کل اداره الزام و تیشکا ورود به حکم يادار عدالت وانید یدادرس نییآ و

 سنوات در آن احتساب و مدت نیا یشاک مورث مهیب حق افتیدر به نسبت تهران استان
 مرحوم یشاک مورث فوت و مذکور مراتب به تیعنا با تاینها و يو مهیب حق پرداخت
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 یعموم دادگاه سوم شعبه وراثت حصر یگواه یاصالح يرأ مطابق 7/11/81خیتار در..... 
 بند(مطابق  بازماندگان يمستمر يبرقرار به الزام و....... ....)  دادنامه(شماره  المیا یحقوق
 20 مدت ظرف صادره يرأ. کندمی اعالم و صادر) یاجتماعتأمین  قانون 80 ماده سوم
 .]باشدیم يادار عدالت وانید نظر دیتجد شعب در نظر دیتجد قابل ابالغ از پس روز

 دنظریتجد 16 شعبه يرأ

 دنظریاعتراض تجد کهنینظر به ا يبه مجموع اوراق پرونده و مستندات ابراز تی[با عنا
موجب تزلزل  ایرا مخدوش کند و  يکه اساس استنباط شعبه بدو ستین یتیفیکهخواه ب
 نتیدادنامه مورد اعتراض مبا کهییجاخواسته شود و ازآن دنظریتجد ينقض رأ تاًیو نها
 قانون 80قانون کار و  148ندارد و به استناد مواد  یقانون نیبا مقررات و مواز یرتیو مغا

وبا توجه  دهیصادر گرد وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 65و  10و  یاجتماعتأمین 
و  رادیاز ا ينظر عارشده و به تیرعا یاصول و قواعد دادرس يدر صدور رأ کهنیبه ا

قانون  71مطروح به استناد به ماده  یدنظرخواهیهذا با رد تجدیبنا عل باشدیاشکاالت م
. ودشیو استوار م دییدادنامه معترض به تأ يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیتشک
 .]است یقطع ياصدار يرأ

 شرح موضوع

الزام  ،یاجتماعتأمین  سازمان تیبه طرف يعدالت ادار وانیبه د یدادخواست یط هیشاک
همسِر  استو اعالم داشته  کردهاشتغال را درخواست  امیا مهیخوانده به احتساب حق ب

 يمستمر يبه برقرار تیالزام طرف شکا زیو ن تیشکا یبررس يمرحوم بوده و تقاضا
به علت عدم  کهداشته  اعالماجماال  تیطرف شکا ح،یدارد. پس از تبادل لوا یبازماندگ

 ياشتغال آن مرحوم، اقدامات در برقرار نشدن مستمر ییاحراز سوابق دوره ادعا
 یلزوم يعدالت ادار وانید 58. با ارجاع پرونده به شعبه استبازماندگان وفق مقررات 
استان تهران  یاجتماعتأمین  و الزام اداره کل تیبه ورود شکا تاًیندارد شعبه مذکور نها
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مدت و احتساب آن در سنوات پرداخت  نیا یط هیمورث شاک مهیحق ب افتینسبت به در
. استدالالت و استکرده  حکمبازماندگان  يمستمر يو و الزام به برقرار يو مهیحق ب

 شرح است: نیاستنادات حکم مذکور بد

 يهاکارگاه انیبر الزام کارفرما یمبن 1369 مصوبقانون کار  148به ماده  تیبا عنا  .1
 کردن کارگران خود. مهیمشمول قانون مزبور به ب

 نیاشخاص بر اساس مادت نیب ییو کارفرما ياحراز رابطه کارگر کهنیو با توجه به ا .2
قانون در به حکم  نیطرف نیب ياحراز مدت رابطه کارگر نیقانون مذکور و همچن 3و  2

به موجب مفاد  زیمراجع حل اختالف کارگر و کارفرما قرار دارد و آراء مزبور ن تیصالح
معتبر و  یاجتماعتأمین  سازمان يبرا يعدالت ادار وانید یعموم أتیدادنامۀ ه

 .ستاالجراالزم

و  میدر باب تعم یاجتماعتأمین  سازمان یاصول يهاتیو مسؤول فیبه وظا تیو با عنا  .3
تأمین  يهاو استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه یاجتماع يهامهیگسترش انواع ب

که به هر عنوان در  يبه افراد 1354 مصوب یاجتماعتأمین  و شمول قانون یاجتماع
 .کنندیحقوق کار م ایمزد  افتیمقابل در

در باب کارکنان مشمول از بدو ورود  یاجتماعتأمین  شمول مقررات کهنیبه ا و توجه  .4
 به خدمت است 

استان تهران اشتغال  یاداره کار و امور اجتماع يبه موجب رأ کهنیو با التفات به ا .5
 به سازمان تیمدت موضوع شکا مهیو کفش و عدم پرداخت حق ب فیک دیدر تول هیشاک

 .استمحرز  یاجتماعتأمین 

مدت عدم احتساب مدت  نیا یط هیورث شاکبا وصف اشتغال م کهنیو با توجه به ا .6
 .است یاجتماعتأمین  خالف مقررات آمره يو مهیمزبور در سنوات پرداخت حق ب

 .استمحرز  يو مهیبپرداخت حقاحتساب مدت مزبور در سنوات کهنیبه ا تیو با عنا .7

و آراء  1354 مصوب یاجتماعتأمین  قانون 4بند الف ماده  زیبه تجو هیپا نیلذا بر ا .8
 یدادرس نییو آ التیقانون تشک 65و 10و  1و مواد  يعدالت ادار وانید یعموم أتیه
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استان تهران  یاجتماعتأمین  و الزام اداره کل تیحکم به ورود شکا يعدالت ادار وانید
مدت و احتساب آن در سنوات پرداخت  نیا یط هیمورث شاک مهیحق ب افتینسبت به در

 شود.یم صادر يو مهیحق ب

 یگواه یاصالح يمطابق رأ هیبه مراتب مذکور و فوت مورث شاک تیبا عنا تایو نها  .9
 يمستمر يو الزام به برقرار المیا یحقوق یحصر وراثت شعبه سوم دادگاه عموم

 د.داری) صادر و اعالم میاجتماعتأمین  قانون 80ماده  3بازماندگان (مطابق بند 

 یمسائل شکل

 ستیموجود ن ،دادنامه را مخدوش کند يکه مبنا یشکل راداتیرسد اینظر مدر مجموع به
 يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 59و قضات محترم با نظر به ماده 

 و فرم بر تأملبا  یول 1اند.هکرد تیدادنامه رعا ری، اغلب موارد را در تقر1392 مصوب
 قابل طرح است: ریبه شرح ز یراداتیحال ا نیا با دادنامه، یشکل مسائل یبرخ

 يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 59. به موجب بنده پ و ت ماده 1
و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی  تی، مشخصات شاکی و طرف شکا1392 مصوب

 وانید يبدو 58در دادنامه ذکر شود. اما در دادنامه شعبه دیبایآن دو با قید اقامتگاه، م
 ذکر نشده است. تیو طرف شکا هیاقامتگاه شاک

فاصله، جا  میکلمات، ن نینکردن فاصله ب تیرعا رینظ یپیتا راداتیا يرأ نی. در ا2
 نیموارد وجود دارد. که ا یدر بعض ینگارش میحروف و عدم استفاده از عال یافتادگ

                                                           
مرجع  -الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب:دادنامه باید حاوي نکات زیر باشد59. به موجب ماده 1

رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه پ ـ مشخصات شاکیه و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی 
موضوع شکایت و  -مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث -او با قید اقامتگاه ت

ـ گردشخوا شده و اشاره به نظریه مشاور، کار، متضمن خالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجامسته ج 
 -) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعالم ختم رسیدگی چ7در صورتی که طبق ماده (

 رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبهرأي با ذکر جهات، دالیل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح ـ امضاي 
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 يشتریفهم آن وقت ب يو برا شوندبا تکلف مواجه  ،يشود خوانندگان رایموارد سبب م
، »يهاتیمسؤول«، »کارگروکارفرما«، »کارگران خودوتوجها«مثال  يصرف کنند. برا

 ....و »غربجنوب«، »وباالتفات«

استفاده کرد لذا به جا بود در  یفارس ریاز کلمات نامأنوس غ دینبا ی. در نگارش فارس3
 اصول تیرعا لحاظ ازشد. یوفق و... استفاده نم ن،یمادت رینظ یدادنامه از کلمات نیا

 عنوان که اندداده شنهادیپ یبرخ البته. است شده ریتقر مناسب يرأ، زین یادب و ینگارش
 نامأنوس یفارس ریغ کلمات و عبارات از هادادنامه ریتقر در محترم قضات است بهتر هیرو

 يشنهادیپ نگارش قیطر شودیم شنهادیپ ژهیوبه) 47: 1393 ،ی. (مرادخاننکنند استفاده
محترم شعب  يشود رؤسایم شنهادی. البته پردیگ قرار توجه مورد یفارس زبان فرهنگستان
 یادب شیرایپ و شیرایواصول  تیکنند از لحاظ رعایم پیها را تاکه دادنامه یبه کارمندان
اعداد و...تذکرات  ن،یو الت یها، حروف فارسفاصله رگول،یها، پرانتز، وفاصله میاز جمله ن

 اندداشته اشاره دانانحقوق ازیبرخ زین قبال گونههمان امر نیا بهتوجهالزم را گوشزد کنند. 
 ) 104: 1393 فنازاد،. (شودیم هادادنامه شتریب چه هر »یادب صالبت« موجب

نکته مهم نهفته  نیدر ا ییو قضا یمتون حقوق ریدر تقر یمسائل نیچن نیا تیاهم -4
متون  یحقوق که منبع اصل یژرمن -یروم يدر الگوها ژهیاست که در عالم حقوق، بو
 متن از ییزدا ابهام لذادانان و قضات با متن سروکار دارند. نوشته است و عمومًا حقوق

 کرديرو ای »ییقضا زبان« علم لیذ امروزه که يامر. دارد ياریبس تیاهم یقانون و ییقضا
 به مربوط یفلسف و یفن مباحث درآن و ردیگیم يجا 1»یحقوق کیمنوت هر« کالن
 2.شودیم بحث یحقوق و ییقضا متون فهم زین و فهم يروشها

                                                           
1. Legal Hermeneutics =l'herméneutique juridique 

شناسی قضایی یا هرمونتیک حقوقی براي ابهام زدایی از متون حقوقی که بیشتر هاي گوناگونی در علم زبان. روش2
توانیم به برخی ترین آنها میناظر به دوره هرمنوتیک کالسیک و غیر فلسفی است بحث شده است. از جمله شاخص

این روش بر مبناي زبانی وزبان : Méthode sémiotique روش نشانه شناختی -1از موارد ذیل اشاره نماییم. 
روند که عادتاً در زبان رواج دارند. زبانی که برآن کار میها واصطالحات در معانی اي بهشناسانه استوار است. واژه
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، 1392يعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 59. نظر به بند ج ماده 5
متضمن خالصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و  دیگردش کار با

) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع 7اشاره به نظریه مشاوردر صورتی که طبق ماده (
مجمل و خالصه باشد که موجب  يبه قدر دیکار نباگردش نیشده باشد، باشد. همچن

 اریبس تیو دفاع طرف شکا تیخالصه شکا نیا وجوددر فهم پرونده شود. با  یینارسا

                                                           
زبان معمول یا زبان تکنیکی باشد (حقوق، جامعه شناسی، سیاست، مهندسی، پزشکی تآکید می شود ممکن است 

و...) یعنی در حوزه حقوق اصوالً نباید واژه به معنایی تفسیر شود که در حوزه هاي دیگر رواج دارد، مگر اینکه آن 
این روش در علم حقوق را در حقوق بدهد (این روش با روش متن محور قرابت دارد.) » رایج«مفهوم همان معناي 

mystique législative .روش تکوینی -2در قرن نوزدهم رواج یافت Méthode génétique  روش تفسیر:
در حقوق مقنن) از طریق بررسی نحوه دنبال یافتن قصد نویسنده متن (به Interprétation génétiqueتکوینی 

 Méthode روش سیستمی-3جه بوده است؟) استدالل، منطق درونی وفرآیند بیان است. (منظور مقنن 

systémique :دنبال روشن نمودن بخشی از متن با یاري گرفتن این روش بیان دیگر روش کارکردي است که به
از سایر بخشهاي متون وحتی متنهاي دیگراست. براي مثال براي درك و تفسیر اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی 

ها نگاه کرد. این روش در حقوق آلمان تأثیر بسیاري بر وحتی قوانین عادي ورویه باید به اصول دیگر قانون اساسی
 théorie juridique du »مفهوم«هاي تقنینی قرن نوزدهم گذاشت ومنجر به پایه ریزي تئوري حقوقیمدل

concept  یاBegriffsjurisprudenz روش غایت مدار یا غایت شناسا نه -4.شدtéléologique, Méthode: 
 Legalدر این روش تأکید بر کارکرد اجتماعی قوانین می شود. این روش تفسیر به تئوري آمریکایی نزدیکتر است. 

Realism :منبع بحث به زبان فرانسه  
- Jean-Luc Malango, L’ interpretation de la loi par l’historien de du droit et le Juge, 
Université Grégorienne/ Faculté de philosophie saint Pierre Canisius sur: 
http://www.memoireonline.com/12/06/298/m_l-interpretation-de-la-loi-par-l-
historien-du-droit-et-le-juge6.html -Hugues Rabault, « Le problème de L’ 
interpretation de la loi : », Le Portique, Numéro 15 – 2005. -Michel AMELLER , 
Principes d'interprétation constitutionnelle et autolimitation du juge constitutionnel, 
1998.sur : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/principt.pdf. 

هاي ذیل بنگرید: درگاهی، نادر، نقش زبان در همچنین براي بررسی برخی ابعاد مسأله به زبان فارسی به پایان نامه
آزاد اسالمی  تصویب و تفسیر قانون اساسی؛ رویکرد هرمونتیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه

. فقیه الریجانی، فرهنگ، هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه تفسیر قانون اساسی، رساله دوره دکتري 1391اراك، 
. مهر آرام، پرهام، ویتگنشتاین متأخر و تأثیر آن بر 1392حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 

 .1392، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی
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 يااشاره چیمشاور ه هیانجام شده و نظر قاتیبه تحق یشده و به طور کل میخالصه تنظ
 نشده است.

 4، 3است از جمله استدالل شماره  یشده، فاقد مستند قانون انیب ياز استداللها ی. برخ5
 نوشتار) نیهم درقسمتِ شرح موضوع  ي(مطابق با شماره گذار 6و 

 يماهو مسائل

 اشکاالت و ضعف نقاط سپس و شودمی رأي قوت نقاط به اياشاره ابتدا قسمت این در
 . نمود اشاره مهم مورد دو این به توانمی رأي قوت نقاط از: شودمی طرح آن

 حمایت اقشار از یکی عنوانبه شاکیه براي منافع ایجاد در رأي اثر میزان به توجه با -1
 کار قانون ثبات در کارگر از حمایت نفع به استنباط و کار قانون به استناد پذیرجامعه
 بسیار دیوان رأي در کار حقوق وجودي فلسفه عنوانبه کارگر از حمایتی چتر وافزایش

 قضات که است این گرنشان رأي از وجه این حقیقت در. است گرفته قرار توجه مورد
 . اندداشته وقوف کار حقوق اهداف و محتوا و مبانی به

 سابقه احراز ثبت به قانونی استناد جمله مِن رأي، مستندات به ومتعدد مبسوط اشاره -2
 فهم در بهتر وضوح براي قبلی، شده صادر آراء و قانونی مواد کار، اداره توسط شده بیمه
 یسع محترم قضات است، مشهود دادنامه در که چهآن .باشدمی قوت نقاط جمله از رأي
 ذکر) فکتها( عیوقا و مسائل قسمت نیا در. بپردازند) کتومی(د موضوع به ابتدااند داشته
 بحث نهیشیپ با مرتبط مسائل رینظ) کتومید تریاوب( يرأ يورا مسائل مورد در 1.است شده
 2. است داشته توجه ییقضا مراجع ازشده  صادر يرأ به وانید زین آراء و

                                                           
) claims( )، استداللها و ادعاهاي متداعیینFacts. دیکتوم در یک رأي استاندارد مشتمل بر توصیف واقعه (1

 است.
تصدیق خسارت وارده به شاکی به دلیل « . براي مالحظه برخی استانداردهاي رأي نویسی ر.ك: مشهدي، علی، 2

به  179، مجموعه رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداري، دفتر نخست، صص »برگزاري نمایشگاهممانعت از 
 بعد.
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 : کهاین جمله از است طرح قابل نیز واشکاالتی ضعف نقاط نقد، مقام در وجود این با

 تعدد درواقع(دارد وجود حد از بیش اجمال شده، بیان استنادات و استداللها برخی در .1
 رأي در نمونه براي) راي اشکال عنوانبه حد از بیش اجمال ولی مزیت عنوانبه استناد
 خود کارگران کردن بیمه به کارفرمایان الزام از 1369 کار قانون 148 ماده به استناد با ابتدا
 این مشمول هايکارگاه کارفرمایان: داردمی بیان مذکور قانون 148 ماده. است گفته سخن
 خود واحد کارگران نمودن بیمه به نسبت اجتماعی تامین قانون اساس بر مکلفند قانون
 مورث که کارگاهی دلیل چه به شود، مشخص باید نخست ماده این به توجه با .کنند اقدام
 قانون مواد کدام طبق بر ثانیاً و شود؟می قانون این مشمول کرده،می کار آن در شاکیه
 يامر ییگو خالصه هرچند« رسد،یم نظر به گیرد؟ صورت اقدام این باید اجتماعیتأمین 

 صادق تواندینم موضوع نیا ییقضا مراجع آراء مورد در یول است، دهیپسند و کوین
 و یاستدالل و استناد چه با که شوند مجاب و بدانند خواهندیم دعوا نیطرف چراکه باشد،

 ستهیشا... شوندیم محکوم ای حاکم مطروحه يدعوا در يامقرره و قانون کدام موجب به
 ان،یبهشت(. »شود صادر تیشفاف کمال در و مستدل و مستند ییقضا مرجع يرأ که است
1393 :37 ( 

، کارگاه محلی است که کارگر به درخواست 1369 مصوبقانون کار  4 ماده به توجه با .2
کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزي، معدنی، جا کار میکارفرما یا نماینده او در آن

ساختمانی، ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها . با 
 نیپس ا ،کردهیم تیو کفش فعال فیک دیه تولدر کارگا هیمورث شاک کهنیتوجه به ا

تأمین  قانون 36به ماده  دی. در پاسخ به سوال دوم باشودیکارگاه مشمول قانون کار م
دارد: کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه یم انیمراجعه کرد که ب 1354 مصوب یاجتماع

سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق 
 .کندو مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه 

از آن عبور شده،  یو بدون استناد قانون یبه صورت اجمال يکه که در رأ يمورد بعد .3
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در صورت  یشده حت مهیبه انجام تعهدات در قبال ب یاجتماعتأمین  مسأله الزام سازمان
دارد: در یم انیب 36ماده  لیدر ذ یاجتماعتأمین  است. قانون ،توسط کارفرما مهیحق ب

مسؤول پرداخت  شخصاً  ،بیمه سهم بیمه شده خودداري کندکه کارفرما از کسر حقصورتی
اهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت آن خو

 و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 

قابل ذکر است، استناد به آراء صادر  يرأ نیا يماهو یکه در بررس يگریموضوع د .4
مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما و اداره کار و  یعنی يشده از جانب دو مرجع ادار

 هیمورد استناد قرار گرفته و پا يدو مرجع ادار نیاستان تهران است. حکم ا یامور اجتماع
االجرا بودن مرجع حل . در رابطه با اعتبار و الزماست بوده يرأ نیا يریگو اساس شکل

 انیاما ب 1استناد شده يعدالت ادار وانید یعموم أتیه ياختالف کارگر و کارفرما به رأ

                                                           
ظایف مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما در زمینه تشخیص شمول یه در خصوص وحدت رو. موضوع: رأي و1

 نده: کالسه پرو 365دادنامه: ارهشم1378 /26/10ابط اشخاص تاریخ: و یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در رو
زاده/ موضوع شکایت و ت عمومی دیوان عدالت اداري . شاکی: آقاي احمدکنگانیمرجع رسیدگی: هیأ 78/144

شعبه ششم در رسیدگی  ـدیوان عدالت اداري مقدمه: الف  14و  6, 3خواسته: اعالم تعارض آراء صادره از شعب 
شکایت آقاي عزیز محسنی به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی شیراز و بنیاد  موضوع 71/898نده کالسه به پرو

الزام بنیاد به  ـ3اعاده به کار سابق  ـ2مطالبه حق بیمه بیکاري  ـ1امور مهاجرین جنگ تحمیلی فارس به خواسته: 
عادل دو ماه حقوق به پرداخت پاداش سنوات خدمت م ـ4, 1367سال ایام خدمت قبل از 4 /5پرداخت حق بیمه 

چنین رأي صادر نموده است... رابعاً درخصوص الزام ستاد بازسازي به  31/4/1374مورخ  381شرح دادنامه شماره 
مین اجتماعی که کارفرما را مشمول ) قانون تأ36با توجه به ماده ( 1367پرداخت حق بیمه مربوط به ایام قبل از سال 

ارد تشخیص و رأي به الزام طرف شده به سازمان نموده شکایت شاکی و پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه
 شود. مین اجتماعی صادر می) به سازمان تأ1367شکایت به پرداخت حق بیمه سنوات مزبور (از بدو استخدام تا سال 

ي آقاي اله گودرزموضوع شکایت آقاي نصرت 76/929و  76/930نده کالسه شعبه سوم در رسیدگی به پرو ـب 
 1693مهدي عظیمی به طرفیت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی به خواسته مطالبه حق بیمه به شرح دادنامه شماره 

چنین رأي صادر نموده است, نظر به اینکه رابطه کارمندي شاکی با  19/3/1377مورخ  354و  14/10/1376مورخ 
تشخیص و رأي برالزام سازمان طرف شکایت به  اردباشد فلذا شکایت شاکی وسازمان طرف شکایت محرز می

 شود. مین اجتماعی صادر و اعالم میپرداخت حق بیمه سهم کارفرماي مربوط به مدت مورد مطالبه در حق سازمان تأ
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 نیا يعدالت ادار وانید یعموم أتیه يرأ ای ینشده است به موجب کدام ماده قانون
 استان تهران داده شده است.  یبه اداره کار و امور اجتماع یتیصالح نیچن

 مهیحق ب افتیاستان تهران نسبت به در یاجتماعتأمین  در انتها حکم به الزام اداره کل .5
شده است.  يو مهیمدت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق ب نیا یط هیمورث شاک

را  مهیحق ب دیباو به موجب کدام قانون  یمشخص نشده است که چه کس جانیاما در ا
کارفرما؟ اگر کارفرما  ایبه عنوان وارث ملزم به پرداخت است  هیشاک ایپرداخت کند. آ

تأمین  کارفرما ، سازمان ریکار درصورت تقص حقوق یتیپرداخت نکند طبق اصل حما
وسپس مطالبات خود را از کارفرما وصول کند مطابق  تیاز کارگر حما ابتدا دیبا یاجتماع

خود  سهم مهیب حق پرداخت کارفرما مسؤول1354 مصوب یاجتماعتأمین  قانون 36ماده 
 ایو مزا حقوق ایمزد  پرداخت در موقع است و مکلف باشدیسازمان م به شده مهیو ب
 یصورت درکند  هیتأد سازمان به افزوده خود را بر آن و سهم کندرا کسر  شده مهیب سهم

                                                           
موضوع شکایت آقاي احمد کنگانی زاده به طرفیت  76/2131نده کالسه شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرو ـج 

نوسازي مناطق جنگزده (بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) به خواسته پرداخت حق بیمه از ستاد بازسازي و 
چنین رأي صادر نموده است, نظر به اینکه شاکی از اشخاص  7/9/1377مورخ  1398کارفرما به شرح دادنامه شماره 

شکایات قضات, مشمولین قانون ) قانون دیوان عدالت اداري دایر بر اینکه رسیدگی به 11ماده (3معرفی شده در بند 
ي احدها و مؤسسات مذکور در بند یک و... نیست تا رسیدگی به شکایت واستخدام کشوري و سایر مستخدمین و

فق مقررات به مراجع ذي صالح تواند واز حیث تضییع حقوق استخدامی با دیوان باشد با اعالم اینکه شاکی می
 شود. حه فعلی نامبرده در دیوان به شرح و جهات فوق صادر میمطرومربوطه مراجعه نماید قرار رد شکایت 

آبادي و با حضور المسلمین نجفاالسالم وت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجتهیأ
ره با ي و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاورؤساي شعب بدو

 نماید. ر رأي میآراء به شرح آتی مبادرت به صدواکثریت 
 ت عمومی رأي هیأ

لیتهاي مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول ظایف و مسؤوبا عنایت به و
حدي شعبه چهاردهم دیوان در  7/9/1377مورخ  1398ابط اشخاص دادنامه شماره قانون کارو مقررات بیمه در رو

شود. این رأي به استناد قسمت اخیر که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می
مجلس شوراي اسالمی براي شعب دیوان و سایر  1/2/1378) اصالحی قانون دیوان عدالت اداري مصوب 20ماده (

 االتباع است.مراجع مربوط در موارد مشابه الزم
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 آن پرداخت کند شخصًا مسؤول يخوددار شده مهیب سهم مهیب کارفرما از کسرحق که
و  تیمسؤول رافع آن پرداخت عدم ای مهیب حق کارفرما در پرداخت ریخواهد بود تأخ

 1.نخواهد بود شده مهیب در مقابل سازمان تعهدات
به وصول  یاجتماعتأمین  به الزام سازمان یو حکم قطع يرأ نیا جۀینت و تیدرنها یول

 يشده برخالف فلسفه وجود مهیو سپس احتساب آن در سنوات پرداخت حق ب مهیحق ب
رابطه کارگر  فیطرف ضع یتیعنوان گسترش چتر حماحقوق کار و قانون کار به

قسمت از حکم  نیاست فلذا ا 1354 مصوب یاجتماعتأمین  قانون 36و ماده  ییوکارفرما
 یاجتماعتأمین  قانون 36ماده  ریدر خصوص تفس يجد یابهام دارد و هم سوال هم ز،ین

 در آن نهفته است. 1354 مصوب

 
  

                                                           
شود مکلفند می تأمین قانون این 31 مذکور در ماده ترتیب از درآمد آنها به یا قسمتی تمام که شدگانی بیمه -. تبصره1

 حق پرداخت کارفرما مسؤول در هر حال کنند ولی کارفرما تأدیه به سازمان به پرداخت خود را براي سهم بیمه حق
 مجلس شوراي اسالمی1390 /11 /18ل آمده مورخ خواهد بود و نیز در استفساریه عم بیمه
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 نتیجه:

 یثمرات گوناگون تواندیمرتبط با حقوق کار م يهاها خصوصا دادنامهو نقد دادنامه نییتب
 ینکات شکل یامر به ارمغان آورد. از جمله لزوم توجه قضات به برخ انیما ومتول يرا برا
 تیها، رعاچون مبهم نبودن عبارات دادنامه ینکات نگارش تیها مانند رعادادنامه ریدر تقر
و نامانوس را دربر دارد.  یفارس ریاستفاده نکردن از عبارات غ یالخط زبان فارسرسم
 ،توجهيشعبه بدو يرأ لینظارت و تکم ندینظر در فرا دیدقت نظر قضات تجد نیهمچن
وجه  تی، تقوییکارفرما و يکارگر روابط در کار قانون و حقوق فلسفه و گاهیبه جا
دعوا  نیطرف تیحقوق کار به جهت اهم يآراء خصوصا در دعاو یواستنباط یاستدالل

 تیاهم زیحوزه، حا نیبه ا یواعتماد عموم یروان تیکار درجهت امن نیولزوم ثبات قوان
از  یفیمورد بحث قابل توجه است ط يهامتن و نقد دادنامه نیدر ا چهآن. است يشتریب

. دینما یم راهمطلوب  تیبه وضع یکنون تیاست که ما را از وضع يو ماهو یمسائل شکل
 ییقضا آراء ریسا نسبت به یمناسب يرأ المجموع یف يرأ نیا گفت توانیم انیپا در

 دارد وجود يرأ نیا در که يانتقاد نکته نیمهمتر. است یرانیا قضات انیم درشده  صادر
 که است يرأ یاستدالل وجوه یبرخ و ياستناد وجوه شد پرداخته آن به لیتفص به و
 . شود نگاشته بهتر توانستیم
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Forcing the Government  to Calculate the Insurance for 
Employment Days 

(Explanation and criticism of the decision issued by the 58th trial and 16th 
appellate branch of the Administrative Court of Justice) 

Ali Mashadi1 
Mohamad Esmaeili2 

Abstract 
In this article, have been criticized and explained  the judgment issued 
by the 58th branch of the Court of Administrative Justice and the 
judgment issued by the 16th branch of the Court of Appeals. The subject 
of the case is the complaint of the survivor of the deceased worker from 
the social security organization of the Tehran branch regarding the 
obligation of the complaining party to include insurance for the days of 
employment according to Article 148 of the Labor Law according to 
the resolution dated 23/10/93 of the Dispute Resolution Board. This 
vote is based on the fact that the deceased worker was the supervisor 
and created livelihood problems for the survivors, as well as protecting 
the interests of the social security organization and preventing the 
creation of a general practice for employers to ignore their inherent 
responsibility and not to impose on the social security organization as a 
government organization that It is important to maintain and strengthen 
financial resources and provide broad support for the demanding target 
community. In this article, we have first discussed some formal points 
and objections in the document, and then we have examined some 
substantive points. 

KeyWords: Labor  law, Social Security, Governmental unit, Insurance, 
Employment days, Administrative Court of Justice. 
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