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 محمد رستمی، مرتضی رستمی

 چکیده 

(، آرای مراجع حل اختالف کار 1369مصوب ) قانون کار 166 ۀ موجب ماددر نظام حقوقی ایران به
کلی اجرای    فرایندباید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه  

های مالی، تعیین اجرای محکومیت  ۀقانون اجرای احکام مدنی و قانون نحو  ازجملهاین آرا در قوانین  
طوری هایی همراه است؛ بهشده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش

کنونی که با استفاده از ۀ  مقالنماید.  که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکالتی مواجه می 
ابهامات و چالش این  به بررسی  این دارد روش توصیفی و تحلیلی  بر  پرداخته است داللت    که  ها 

در   موجود  موضوع   ترینمهماجرای    فرایندابهامات  با  آرای  از  اعم  کار  اختالف  حل  مراجع  آرای 
  ی با موضوع محکومیت غیرمالی شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی( و آرا )  محکومیت مالی

پیدایش رویهرأی    مانند) به کار کارگر( موجب  در واحدهای اجرای احکام  بازگشت  های مختلف 
هایی همراه است که برخی  مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش

اعم از اعسار یا ورشکستگی(، امتناع  ) عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرماها آن  از
 .اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه تأمین و امتناع سازمانرأی  کارفرما از اجرای
 قطعی، حقوق و مزایا، بازگشت به کار، اجرای احکام مدنیرأی  کارگر، کارفرما،   واژگان کلیدی:

 
  تهران، ایرانتهران دانشگاه دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ،یعموم  حقوق یدکتر ، 

rostami300@yahoo.com   

  نویسندۀ  ، تهران، ایران  یخوارزم   دانشگاه   دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی،  ،یخصوص   حقوق  یدکتر  یدانشجو(
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 مقدمه
فات ناشی از کار، مراجع خاصی ایجاد شده  امروزه در بسیاری از کشورها برای رسیدگی به اختال

اختالف کار شامل مراجع حل  نیز  ایران  در  تشخیصهیئت  است.  وبه)  های  بدوی(    عنوان مرجع 
(، 1369)  قانون کار  157  ۀماد  موجببهعنوان مرجع تجدیدنظر(،  به)  های حل اختالف کارهیئت
 دار رسیدگی به اختالفات فردی ناشی از کار میان کارگر و کارفرما هستند.  عهده

از     ۀ هاست. ماد های اجرای آرای آنسازوکار قضایی،  مهم در مورد این مراجع شبه  مسائلیکی 
آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف کار،  دارد: »قانون کار در این خصوص مقرر می   166
.« در راستای این  جرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شداالالزم 

قانون    166  ۀ های تشخیص و حل اختالف موضوع مادهیئت  طرز اجرای آرای قطعی نامهآیینماده، »
های تشخیص و حل اختالف،  هیئت  دارد: ترتیب اجرای آرای قطعی( بیان می1370مصوب  )  کار«
واحد اجرای احکام   ۀوسیلاحکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری بوده و به تابع
 1شود. قضایی محل وقوع کارگاه به اجرا گذاشته می ۀ حوز

اجرای آرا در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری در قوانینی چون قانون اجرای   فراینداگرچه  
(، تبیین شده است با این  1394)  های مالیاجرای محکومیت  ۀ( و قانون نحو1356)  احکام مدنی

ابهامات و چالش با  آرای مراجع حل اختالف کار در برخی موارد  هایی همراه است؛  حال اجرای 
این  به که  بروز  طوری  موجب  تاکنون  میان  نظراختالفموضوع  فراوان  پیدایش  دانحقوق های  و  ان 

های موجود ممکن است  های مختلف، میان قضات شده است. از آنجایی که ابهامات و چالشرویه
محکوم به)  کارگر با  عنوان  خود  حقوق  به  دستیابی  در  را  کار(  اختالف  حل  مراجع  آرای  بیشتر  له 

 رسد. بررسی این موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل، ضروری به نظر میدشواری مواجه نماید 
تحلیلی و بر اساس مطالعات    ـ  کنونی با استفاده از روش توصیفی  ۀبا توجه به این موضوع، مقال

اجرای آرای مراجع حل اختالف کار در نظام قضایی    هایها و چالشفرایندای به بررسی  کتابخانه
های اجرای آرای مراجع حل اختالف کار بررسی و پس از فرایندپردازد. در این راستا ابتدا  ایران می

 های اجرای این آراء توضیح داده خواهد شد.آن، چالش

 
شود  آرایی که پس از صدور از سوی مراجع حل اختالف کار جهت اجرا به دادگستری ارسال میاین آرا اعم است از  .  1

( از سوی شعب دیوان صادر  1392قانون دیوان عدالت اداری )  63  ۀیا به دنبال اعتراض و طی نمودن فرایند مقرر در ماد
شود تا از  و رفاه اجتماعی مربوطه ارسال می شده باشد. در فرض اخیر نیز رای ماهوی دیوان، ابتدا به اداره تعاون، کار  

 آن طریق جهت اجرا به دادگستری ارسال شود. 
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 اجرای آرای مراجع حل اختالف کار فرایند .۱
های مالی و بندی کلی به آرای با موضوع محکومیت ک تقسیم آرای مراجع حل اختالف کار در ی 

تقسیم می  از اجرای)  شوند کهغیرمالی  استنکاف کارفرما  اداررأی    در فرض  از سوی  آن  ارسال   ۀ و 
 به شرح زیر است. ها آن اجرای هر یک از فرایندتعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگستری(، 

 های مالی آرای با موضوع محکومیت .۱-۱
نزد شعب دیوان عدالت اداری( داللت بر  )  بررسی آرای مورد اعتراض مراجع حل اختالف کار

آن دارد در میان آرای صادره از سوی این مراجع، آرای با موضوع پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای  
رسانی دیوان عدالت : پایگاه اطالعکن)  های مالی هستندکارگر بیشترین آرای با موضوع محکومیت 

 شود. اجرای این آرا پرداخته می فراینداداری(. به همین جهت در این قسمت به بررسی 
 کارگر ۀ حق بیم .۱-۱-۱

در خصوص 1کارگر است   ۀمراجع حل اختالف کار، پرداخت حق بیمرأی    در مواردی که موضوع
دیدگ  فرایند دارد؛  وجود  دیدگاه  دو  آرا  این  قااجرای  نخست،  بیمئاه  حق  میزان  است:  آن  بر    ۀل 

طور دقیق، مشخص مرجع حل اختالف کار بهرأی  پرداخت از سوی کارفرما و مدت آن باید در قابل
( و پس از  قضائیه  ۀحقوقی قو کل  اداره    6/3/1394، مورخ  94/7/ 590  ۀ مشورتی شمار  ۀنظری)  شود

  تأمین   اجرای احکام مدنی باید مراتب را به سازمانارسال پرونده جهت اجرا به دادگستری، واحد  
تعیین شده از سوی مراجع حل اختالف  )  اجتماعی، اعالم نماید تا سازمان نسبت به دریافت حق بیمه

برای وصول حق بیمه از کارفرما،    دارصالحیتکار( از کارفرما اقدام کند. از نظر این گروه، مرجع  
 نه واحد اجرای احکام مدنی دادگستری. اجتماعی خواهد بود  تأمین سازمان

زمانی که کارفرما  ۀ اما دیدگاه دوم، معتقد است: مراجع حل اختالف کار، تنها صالحیت تعیین باز 
پرداخت از سوی قابل   ۀ باشد را دارند و مجاز به تعیین میزان حق بیم مکلف به پرداخت حق بیمه می 

جاللی و قبادی، )   اجتماعی است   تأمین   ی سازمان باشند و این امر در صالحیت انحصار کارفرما نمی 
اجتماعی، صورت   تأمین   حق بیمه باید بر اساس قانون   ۀ(؛ زیرا تعیین و محاسب 323-324:  1395

نیز به   تأمین   پذیرد و سازمان  عنوان تنها مجری قانون مذکور دارای اختیارات قانونی در این اجتماعی 
 ف کار باید از سوی اجرای احکام دادگستری به سازمان مراجع حل اختال رأی    زمینه است؛ بنابراین 

 ۀاجتماعی ارسال شود و سازمان با اختیارات قانونی که به وی داده شده است نسبت به محاسب   تأمین 

 
های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان کارگاه »  دارد:قانون کار مقرر می  148  ۀماد  .1

 .« نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند
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(. بیشتر قضات حاضر در برخی 31:  1391جوان جعفری و دیگران،  )   حق بیمه و دریافت آن اقدام نماید 
سامانه )   انداجتماعی دانسته   تأمین   قضایی نیز تعیین حق بیمه را از وظایف اداری سازمان   های از نشست 

 و  1384/ 4/ 6های قضایی دادگستری شهرستان تبریز، مورخ  نشست   های قضایی، صورتجلسه نشست 
برخی از آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری،   موجب به (.  1398/ 5/ 10شهرستان نوشهر مورخ  

قانون کار، حق الزام کارفرما  148 ۀ حق بیمه صرفًا بر اساس ماد درخصوص  ل اختالف کار »مراجع ح
مراجع   ۀپرداخت حق بیمه و کیفیت موضوع بر عهد   ۀ به پرداخت حق بیمه را دارند و تعیین میزان و نحو 

، شعبه 1392/ 2/ 23، مورخ  9209970902000405  ۀ ک: آرای شمارن )   حل اختالف کار نیست« 
دیو   20 شمار بدوی  و  اداری  عدالت  مورخ  9109970901803369  ۀ ان  شعب 1391/ 9/ 19،   18  ۀ، 

 (.قضائیه دسترسی در پایگاه اینترنتی بانک آرای قوه  قابل بدوی دیوان عدالت اداری،  
می نظر  صرف به  زیرا  است؛  سازگارتر  حقوقی  موازین  با  نظر  این  استداللرسد  از  های  نظر 

باید عالوه بر حق بیمه، متفرعات حق بیمه که شامل جرایم عدم پرداخت  ان این نظر، کارفرما  دارطرف 
اجتماعی پرداخت نماید و هیچ مرجعی    تأمین  حق بیمه و دیرکرد پرداخت آن است را نیز به سازمان

این سازمان جز  مبالغ  اجتماعی وصول   تأمین  ۀ ادار  ۀیا شعب)  به  تعیین  بیمه(، صالحیت  حق  کننده 
اند: چنانچه  به پرداخت حق بیمه، بیان داشتهرأی    اجرای  فراینددرخصوص    گروه،   این  مزبور را ندارد.

توانند علیه(، خود حاضر به پرداخت حق بیمه باشد هر یک از کارگر یا کارفرما میمحکوم )  کارفرما
مرجع حل اختالف کار از آن اداره درخواست نماید  رأی    ئۀ اجتماعی و با ارا   تأمین  ۀ با مراجعه به ادار

بیمه   حق  پرداخت  از  کارفرما  که  صورتی  در  اما  کند.  کارفرما وصول  از  و  محاسبه  را  بیمه  حق  تا 
خودداری نماید در این صورت، با  رأی    اجتماعی از ترتیب اثر دادن به  تأمینۀ  خودداری کند یا ادار

جاللی  )  شودیجهت اجرا به دادگستری ارسال مرأی    تعاون، کار و رفاه اجتماعی،   ۀ اعالم کارگر به ادار
قبادی،   می328:  1395و  کارفرما  علیه  اجراییه  صدور  به  مبادرت  دادگاه،  آن،  از  پس  و  (.  نماید 

مذکور نیز مکلف است بر اساس   ۀ کند. اداراجتماعی ارسال می تأمینۀ رونوشتی از اجراییه را به ادار
 ت« کند.  مزبور عمل نموده و حق بیمه را »محاسبه« و از کارفرما »دریاف ۀاجرایی

اجتماعی باید به دستور  تأمین  از نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این فرض، سازمان
واحد اجرای احکام دادگستری میزان حق بیمه و متفرعات آن را تعیین نماید و به واحد اجرای احکام  

گستری از کارفرما  دادگستری اعالم نماید تا حق بیمه و متفرعات آن توسط واحد اجرای احکام داد
سازمان حساب  به  و  شود  تأمین  دریافت  واریز  مورخ 97597  ۀ شمار  ۀبخشنام)  اجتماعی   ،

بنابراین    31/5/1395 اجتماعی(.  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خدمت  جبران  و  کار  روابط  مدیرکل 
اعی  اجتم تأمین برخالف نظر نویسندگانی که »محاسبه« و »وصول« حق بیمه را از تکالیف سازمان
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مرجع  می  است:  معتقد  وزارتخانه  این  اجرای   دارصالحیتدانند،  واحد  بیمه،  حق  برای »وصول« 
 اجتماعی.   تأمین احکام مدنی دادگستری است، نه سازمان

که    طوریدر حال حاضر در نظام قضایی ایران نیز در این خصوص، اختالف رویه وجود دارد؛ به 
سازمان به  را  بیمه  حق  »محاسبه«  تنها  مدنی،  احکام  اجرای  واحدهای  از  اجتماعی   تأمین  برخی 

واگذار کرده و پس از محاسبه و اعالم این سازمان، خود مبادرت به وصول آن از کارفرما و واریز آن  
حساب سازمان می  تأمین  به  ماجتماعی  احکام  اجرای  واحدهای  از  دیگر  برخی  اما  دنی،  نمایند. 

های  سامانه نشست)  نماینداجتماعی واگذار می  تأمین  کلی به سازمانه  محاسبه و وصول حق بیمه را ب
سومی نیز   ۀ(. البته روی1398/ 14/8نشست قضایی شهرستان اصفهان، مورخ    ۀقضایی، صورتجلس

در این خصوص مشاهده شده است؛ بدین صورت که دوایر اجرای احکام مدنی، کارفرما را مکلف  
 تأمین اند تا کارگر این مبلغ را به حساب سازمانبه پرداخت حق بیمه به حساب شخص کارگر نموده

مرجع حل اختالف کار محسوب و طبق  رأی    لهاجتماعی واریز نماید؛ از آن جهت که کارگر، محکوم 
 له داده شود.به باید به محکوم قواعد اجرای احکام مدنی، محکوم 

تواند  بهتری می  نحوبهتر بوده و  نخست، صحیح  ۀهای موجود، رویویهرسد در میان ربه نظر می
کارگر اقتدار  محکوم )  حقوق  از  برخورداری  ضمن  دادگستری  سازمان  زیرا  نماید؛  تضمین  را  له( 

تر و بیشتری برای وصول حق  مؤثراجتماعی ابزارهای قانونی    تأمین  حاکمیتی، در مقایسه با سازمان
در نتیجه احتمال دستیابی کارگر به حقوق 1به مالی( در اختیار دارد؛از محکوم عنوان مصداقی  به)  بیمه

 اجتماعی واگذار گردد.   تأمین خود، بیشتر از فرضی است که »وصول« حق بیمه به سازمان
اجتماعی، ممکن است موجب نادیده   تأمین   عالوه بر این واگذاری »وصول« حق بیمه به سازمان 

این قانون و مقرره، اجرای احکام   موجب به اجرایی آن باشد؛ زیرا  ۀ نامآیین قانون کار و  166 ۀگرفتن ماد 
به  بیمه  حق  وصول  و  است  دادگستری  احکام  اجرای  صالحیت  در  کار  اختالف  حل  عنوان مراجع 

شود که در واقع زمینه حق بیمه( محسوب می در  )   مراجع حل اختالف کاررأی    اجرای  ۀ مرحل  ترین مهم 
اجتماعی برای   تأمین   ی، تحقق یافته است؛ حال آنکه با پذیرش صالحیت سازمان أ با انجام آن، اجرای ر 

هر دو اقدام »محاسبه« و »وصول«، اجرای احکام مدنی سهم و نقشی در اجرای این آرا نخواهد داشت 
 انونی واحد اجرای احکام مدنی است. ای برخالف تکلیف قو بدین جهت چنین رویه 

اجتماعی   تأمین  در صورتی که سازمان  که  توان وارد نمود آن استدوم می  ۀانتقاد دیگری که به روی

 
های  اجرای محکومیت  ۀ( و قانون نحو1356ای که در قانون اجرای احکام مدنی )مصوب  اختیارات قانونی مانند    .1

 به به مقام قضایی، داده شده است. ( برای وصول محکوم1394مالی )مصوب 
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اعتقاد به تبانی کارگر و کارفرما جهت طرح دعوا در مراجع حل اختالف    دلیلبه  ازجمله)  به هر علت 
کار( از وصول حق بیمه امتناع و یا تعلل عمدی نماید کارگر را در دستیابی به حق خود با دشواری  

 نماید. مواجه می 
 شده تعیین  ۀتری وارد است؛ زیرا ممکن است کارفرما، حق بیمسوم نیز انتقادات جدی  ۀبه روی

 تأمین  به( را به حساب کارگر، واریز نماید اما کارگر از واریز آن به حساب سازمانعنوان محکوم به)
مرجع حل اختالف کار  رأی  عالوه بر اینکه به معنای عدم اجرای   مسئلهاجتماعی، امتناع نماید. این 

ب است  مرجع حل اختالف کار در مورد پرداخت حق بیمه زمانی اجراشده محسورأی    زیرا )  است
سو، موجب اشتغال اجتماعی واریز شود(، از یک  تأمین  که حق بیمه در نهایت به حساب سازمان

 تأمین   و از دیگر سو، چالشی برای سازمانرأی    اجرای احکام مدنی جهت اجرای این  ۀمجدد دایر
 شود.  اجتماعی در وصول این حق بیمه از کارگر تبدیل می

 حقوق و مزایای کارگر .۱-۱-2
اجرای    فرایندمراجع حل اختالف کار، حقوق و مزایای کارگر باشد،  رأی    واردی که موضوعدر م

 1های مالی خواهد بود.اجرای محکومیت   ۀاین آرا بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و نیز قانون نحو
حال،  این  محکومیت درخصوص    با  قبیل  این  دارد؛ اجرای  وجود  ابهام  موارد  برخی  در  مالی  های 

پیش می   هازجمل ابهامات، زمانی  پیمانکار کار میاین  برای  )  کند وآید که کارگر  به هر دلیل( رأی 
شود در صورت عدم امکان  مطرح می  سؤالاجرا نیست. در این موارد، این  قابلنسبت به پیمانکار  

 توان آن را نسبت به صاحب کار اجرا نمود؟پیمانکار آیا می نسبت بهرأی  اجرای
در    2قانون کار  13  ۀماد  2و    1های  در این خصوص برخی از قضات بر این باورند بر اساس تبصره 

مرجع حل اختالف کار را نسبت به وی  رأی    توانکار، مرتکب تخلف شود، میصورتی که صاحب
قانون    13  ۀتواند پس از صدور اجراییه به استناد ماد له( میکوم مح)  اجرا نمود. در این موارد، کارگر

مطالبات  )  دهندهو توقیف اموال مقاطعهرأی    کار از واحد اجرای احکام دادگستری، تقاضای اجرای

 
 ( 1394های مالی )مصوب قانون نحوه اجرای محکومیت 27 ۀک: مادن .1

باشند بدهی  مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف میرد: »دا قانون کار بیان می  13  ۀماد  1  ۀتبصر  .2
کار،   انجام  حسن  ضمانت  جمله  من  پیمانکار،  مطالبات  محل  از  قانونی  مراجع  رای  برابر  را  کارگران  به  پیمانکاران 

 « پرداخت نمایند. 
چنانچه مقاطعه دهنده  »  دارد: قانون کار بیان شده است که مقرر می  13  ۀماد  2  ۀاجرای این تبصره در تبصرضمانت

روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند،   45برخالف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از  
 .« به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود مکلف
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دهنده را  های ذیل آن، مقاطعهقانون کار و تبصره   13  ۀدهنده( را بنماید؛ زیرا مادکار از مقاطعهمقاطعه
قبال دیو قانی که مقاطعهدر  به کارگران خود دارد،  پرداخت دیون مقام میمئکار  شناسند و در مورد 

دهنده و تکلیف وی به ولیت مقاطعهئکار به کارگران از محل ضمانت حسن انجام کار، مسمقاطعه
اند؛ بنابراین، چنانچه آرای قطعی  عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره را پذیرفته  لحاظبهپرداخت بدهی  

از )  دهندهعلیه مقاطعهرأی    اعمال نباشد؛ اجرایقابلکار  مراجع حل اختالف کار به طرفیت مقاطعه
است قانونی  منع  فاقد  کار(،  صاحب  از  پیمانکار  مطالبات  نشست)  محل  قضایی،  سامانه  های 

 (.15/6/1397قضایی دادگستری شهرستان داراب، مورخ  صورتجلسه نشست
نماید اما با موازین حقوقی  اگرچه پذیرش این رویکرد، دستیابی کارگران به حقوقشان را تسهیل می

نمی نظر  به  سازگار  مقاطعهچندان  آنکه  وجود  با  زیرا  به  رسد؛  مکلف  تخلف،  صورت  در  دهنده 
 ۀاز ماد)  اما این بدین معنا نیست که در فرض تخلف ویکار به کارگر است  پرداخت دیون مقاطعه

بتوان  13 کار(،  نمود؛  رأی    قانون  اجرا  وی  مورد  در  را  کار  اختالف  حل  وی   دلیلبه مرجع  آنکه 
اجرا باشد؛ بلکه شخص  قابلنسبت به وی  رأی    مرجع حل اختالف کار نبوده است تا رأی    علیهمحکوم 

دهنده در  طور مستقل دعوای خود را علیه مقاطعهارگر باید بهشود. در این موارد ک ثالث، محسوب می
از محل  ) پرداخت دیون پیمانکار به کارگر 13 ۀماد 1 ۀ محاکم عمومی دادگستری مطرح نماید. تبصر

ی مراجع  أ ضمانت حسن انجام کار( را منوط به »ر  ازجملهکار    ۀدهنده از مقاطع مطالبات مقاطعه
از مراجع قانونی در اینجا، همان مراجع قضایی دادگستری است؛ از قانونی«، نموده است و منظور  

مقاطعه علیه  کارگر  دعوای  به  رسیدگی  صالحیت  کار  اختالف  حل  مراجع  که  جهت  را آن  دهنده 
های مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد پذیرش  ندارند. این موضوع در یکی از مقرره 

 13  ۀدهنده به وظایف مقرر در مادن دستورالعمل، در صورتی که مقاطعهای  موجببهقرار گرفته است.  
قانون    13  ۀماد  2  ۀقانون کار عمل ننماید، در برابر کارگر ضامن بوده و مرجع صالح برای اجرای تبصر

صادره از سوی مراجع حل اختالف کار  رأی    کار، محاکم دادگستری هستند. بنابراین در صورتی که
را رعایت نکرده باشد کارگر باید    13  ۀدهنده نیز مقررات ماداجرا نباشد و پیمانقابلعلیه پیمانکار،  

  12/4/1387، مورخ  5  ۀ ردستورالعمل شما)  برای اعمال ماده مذکور به محاکم دادگستری مراجعه کند
مرجع حل اختالف  رأی    اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( و

 اجرا نیست. قابلحتی در فرض تخلف( نسبت به صاحب کار، ) کار در هیچ صورت 
های مالی اجرای آرای مراجع حل اختالف کار با موضوع محکومیت  فرایند در نظام حقوقی ایران، 

ها( باشند، تا همچون شهرداری )  ات عمومی غیردولتی مؤسسی، دولت یا  أ علیه ر در مواردی که محکوم 
حدی متفاوت است. در این موارد پس از ابالغ اجراییه به وزارتخانه، سازمان دولتی یا شهرداری مربوطه، 
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همان سال وجود   ۀ به مالی از محل اعتبارات بودج د مزبور امکان پرداخت محکوم چنانچه برای واح 
 تأدیه داشته باشد، الزم است نسبت به پرداخت آن اقدام نماید؛ در غیر اینصورت، یعنی عدم امکان  

(. در چنین حالتی، واحد 232:  1394موحدیان،  )   شود متوقف می   به، عملیات اجرایی موقتاً محکوم 
سال بعد خود،  ۀ مرجع حل اختالف کار را در بودج رأی    به مندرج در یا شهرداری باید محکوم دولتی و  

 ها تا پایان سال بعد از زمان صدور عملیات اجرایی مزبور در مورد شهرداری   رو این از بینی نماید؛  پیش 
 شود ف می قطعی، متوق رأی    سال و نیم پس از زمان صدور قطعی و در مورد واحدهای دولتی تا یک رأی  

 .( قضائیهحقوقی قوه کل اداره   1/1381/ 25، مورخ  7/ 513  ۀ مشورتی شمار   ۀ نظری ) 
 های غیرمالی آرای با موضوع محکومیت .۱-2

آرای با    ترینمهمدر میان آرای مراجع حل اختالف کار، آرای با موضوع بازگشت به کار کارگر  
مراجع حل اختالف کار مبنی بر بازگشت به  رأی    با صدور  های غیرمالی هستند.موضوع محکومیت 

یا اعمال در حکم اخراج(، )  کار کارگر آن چند فرض متصور  درخصوص    در فرض اخراج  اجرای 
دهد  ی، کارگر را به همان کار سابق خود بازگشت میأ است؛ در فرض نخست، کارفرما، پس از ابالغ ر

گردد. در فرض اجراشده محسوب میرأی    ، نماید. در این صورت با بازگشت به کار کارگریا ابقا می
ی، کارگر تمایلی برای بازگشت به کار ندارد. در  أ دوم، با وجود اعالم آمادگی کارفرما برای اجرای ر

به کارفرما    ی، مراتب عدم تمایل بازگشت به کار را کتباً أ این فرض، وی باید بالفاصله بعد از ابالغ ر
  21 ۀ دستورالعمل شمار ) تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تسلیم نمایداعالم و رونوشت آن را نیز به اداره 

صورت    معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(. در این  16/9/1390روابط کار، مورخ  
سنوات خدمت( ) قانون کار، تنها مستحق دریافت مزایای پایان کار 165 ۀماد ۀکارگر بر اساس تبصر

و بدین منظور باید نسبت به تقدیم دادخواست   1خرین مزد و حقوق خواهد بود روز آ  45برای هر سال  
مدیرکل روابط کار و    20/2/1394، مورخ  26786  ۀشمار  ۀبخشنام)  تشخیص اقدام نماید  هیئت   به

امتناع  رأی    جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(. اما در فرض سوم، کارفرما از اجرای
اینمی  در  ادار  نماید.  به  اعالم کارگر  به صرف  و درخواست ۀ  صورت  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار 

 از طریق این اداره جهت اجرا به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. رأی  اجرای رای،
وجود دارد که این اختالف تا حد زیادی  نظر اختالف در فرض سوم،  رأی    اجرای   ۀ در خصوص شیو 

اند: آرای مراجع شود. برخی از قضات بر این عقیده به ماهیت این نوع محکومیت غیرمالی مربوط می 

 
قانون کار، کارفرما   165 ۀنماید به موجب مادنی زمانی که کارگر بازگشت به کار را قبول میاما در فرض نخست، یع .1

 السعی ایام تعلیق وی )از تاریخ اخراج تا تاریخ بازگشت به کار( است. مکلف به پرداخت حق
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حل اختالف کار در مورد الزام کارفرما به بازگشت به کار کارگر جنبه اعالمی دارد؛ در نتیجه اجرای آن 
 گذارد را به موقع اجرا می رأی    ه از طریق اعالم کتبی به کارفرما، نیازی به صدور اجراییه ندارد و دادگا 

 (.1381/ 5/ 7های قضایی، صورتجلسه نشست قضایی دادگستری شهرستان یزد، مورخ  سامانه نشست ) 
برخی دیگر بر این نظرند: بازگشت به کار کارگر جزو مصادیق محکومیت به انجام عمل    قابلدر م

روز    10شود و کارفرما ظرف  صادره، اجراییه صادر  رأی    ت بر اساسمعین است؛ در نتیجه، الزم اس
از تاریخ ابالغ اجراییه فرصت دارد کارگر را مشغول به کار کند. از نظر این گروه، این عمل از نوع  

این اقدام باید    چراکهباشد؛  پذیر نمیبه توسط اشخاص دیگری امکانمواردی است که انجام محکوم 
کارگیری  توان تصور کرد که کارگر توسط اشخاص ثالث بهفرما صورت گیرد و نمیاز سوی کار صرفاً 
 (.  80: 1388مرادی، ) شود

امتناع نماید،  رأی    شود آن است چنانچه کارفرما از اجرایتی که در اینجا مطرح می سؤاالیکی از  
 تکلیف چیست؟ 

از   انجام عمل معین می دارطرف برخی  به  را محکومیت  به کار  بازگشت  دانند، در  ان نظری که 
اجرا به کارگاه مورد نظر اعزام    مأموراند: در این صورت، کارگر در معیت  بیان داشته  سؤالپاسخ به این  

(. اما برخی از قضات  229:  1394موحدیان،  )  شودشود و مراتب صورتجلسه میو به کار گمارده می
مادمعتقدند به  تمسک  موارد،  این  در  کارفرما  الزام  طریق  تنها  مدنی   515  ۀ:  دادرسی  آیین    قانون 

قاعدمی  1( 1379) اجرای  در  و  آن  مطابق  از    ۀباشد که  ناشی  تسبیب، خسارت  انجام    تأخیرفقهی 
میقابلتعهد،   نشست)  باشدمطالبه  دادگستری  سامانه  قضایی  نشست  صورتجلسه  قضایی،  های 

 (.4/7/1381، مورخ شهرستان تهران
که ماهیت بازگشت )  رسد نظر گروه دوم در میان نظرات راجع به ماهیت بازگشت به کار، به نظر می

قانون اجرای   4  ۀماد  موجببهداند( با قوانین موجود سازگارتر باشد؛ زیرا  به کار را انجام عمل معین می
مدنی،  داشته »  احکام  اعالمی  جنبه  دادگاه  حکم  که  مواردی  طرف    در  از  عملی  انجام  مستلزم  و 

« مفهوم مخالف این عبارت آن است در مواردی که  شود...علیه نیست... اجراییه صادر نمیمحکوم 
علیه باشد باید اجراییه صادر شود؛ فرض بازگشت  حکم دادگاه مستلزم انجام عملی از طرف محکوم 

 
ی دادرسی و یا  خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناقانون آیین دادرسی مدنی،»  515  ۀبه موجب ماد  .1
یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت  طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد  به

تسلیم خواسته یا تاخیر  لحاظ عدم  المثل را به  به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت 
 .« و تسبیب از خوانده مطالبه نماید تسلیم آن از باب اتالف
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کارفرما است و آن را نباید یک حکم اعالمی دانست؛  به کار کارگر نیز مستلزم انجام اقدام از طرف  
دادگاه از مفاد الزامی و اجرایی  رأی    گردد ووضعیت خاصی اعالم می  زیرا »در حکم اعالمی، صرفاً 

بیشتر موارد، صرف صدور حکم اعالمی، ذی در  به حق خود می برخوردار نیست و  را   رساندحق 
حک ) اما  سند(.  بطالن  و  اصالت  اعالم  الزام  مانند  بیانگر  آن  مدلول  که  است  حکمی  اجرایی  م 

میمحکوم  عملی  انجام  بر  به  11:  1392مهاجری،  )  باشد«علیه  کارفرما  محکومیت  فرض  در   )
 دلیلبهاجرایی دارد نه اعالمی؛    ۀمرجع حل اختالف کار، جنبرأی    بازگشت به کار، مدلول و منطوق

مرجع حل  رأی  برد وغال و بیکاری به سر میآنکه کارگری که اخراج شده است در وضعیت عدم اشت 
اشتغال   وضعیت  یعنی  جدید،  حقوقی  وضعیت  موجد  کار،  به  وی  بازگشت  بر  مبنی  کار  اختالف 

اعالمی  رأی    توان یکوضعیت حقوقی جدیدی است را نمی  ۀیی که ایجادکنندأ خواهد شد؛ در نتیجه ر
ی(،  أ بدون اقدام کارفرما در اجرای ر)  بازگشت به کاررأی    صرف دانست. عالوه بر این، صرف صدور

 رساند. کارگر را به حق خود نمی
 های اجرای آرای مراجع حل اختالف کار چالش .2

توان ابهام در آرای مراجع  های اجرای آرای مراجع حل اختالف کار در ایران را میچالش  ترینمهم
اجتماعی از   تأمین  تناع سازمانحل اختالف کار، عدم استطاعت مالی کارفرما، امتناع کارفرما، ام

 در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد.  تفکیکبهدانست که در این بخش رأی  اجرای
 ابهام در آرای مراجع حل اختالف کار .2-۱ 

در  ازجمله ابهام  مواجه شود  آن  با  مدنی ممکن است  احکام  اجرای  قاضی  رأی    مشکالتی که 
عمدتاً  که  است  کار  اختالف  حل  می  مرجع  آن  اجرای  از  (.  86:  1398خدابخشی،  )  شودمانع 

از:    ترینمهم عبارتند  کار،  اختالف  حل  مراجع  آرای  در  ابهام  زمان  1مصادیق  مدت  تعیین  عدم   .
محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه، بدون تعیین مدت زمانی که باید    یعنی،)  پرداخت حق بیمه

 عنوان مثال، دربه)  . تعارض در مدت زمان پرداخت حق بیمه2شده است(؛  حق بیمه پرداخت می
شود:رأی   بیان  بیم  صادره  حق  پرداخت  به  مکلف  تاریخ    ۀکارفرما  از  تاریخ    1/6/1390کارگر  تا 

ی، مانند مواردی که کارگر نزد یک  أ علیه ر. ابهام در محکوم 3است(؛  به مدت سه ماه    1/12/1390
کارفرمایی، تشخیص  ـ    کارگری   ۀرابطدرخصوص    شرکت تجاری یا پیمانکار مشغول به کار است و

 کارگر از پیمانکار و تعیین کارفرمای واقعی، ابهام به وجود آید. 
مراجع حل اختالف کار، ابهام یا  أی ر شود: چنانچه درمطرح می سؤال در فروض بیان شده، این 

 طوری که اجرای آن را دشوار یا ناممکن سازد، تکلیف چیست؟اجمال وجود داشته باشد به
قانون اجرای احکام    27ۀ  ها، ماد در پاسخ باید گفت: در مورد ابهام آرای صادره از سوی دادگاه
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همچنین اختالفات مربوط به اجرای  اختالفات راجع به مفاد حکم  »  دارد:(، مقرر می 1356)  مدنی
که حکم را صادر کرده رسیدگی به حادث شود در دادگاهی  احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم 

رفع ابهام توسط »دادگاه« سخن گفته و از دیگر  ۀسو، در زمین.« با توجه به این ماده که از یکشودمی
پیش آید اگر   سؤالشوند، ممکن است این  نمی  سو، مراجع حل اختالف کار، »دادگاه«، محسوب

ابهام در با  از دادگاهی که رأی    قاضی اجرای احکام مدنی  آیا  مراجع حل اختالف کار مواجه شود 
عنوان به)  را بخواهد یا از مرجع حل اختالف کاررأی    شود باید رفع ابهام ازحکم زیر نظر آن اجرا می

 ی(؟ أ ر ۀمرجع صادرکنند
مبهم باشد، رفع ابهام رأی    در فرضی که » است:    در این زمینه بیان داشته   قضائیه   ۀ قو   حقوقی   کل  اداره 

یعنی مراجع حل اختالف کار است و اجرای احکام رأی    مرجع صادر کننده   ۀ عهد به مذکور  رأی    از 
از مرجع مذکور تقاضای رفع ابهام نماید و اگر   تواند دادگستری پس از صدور اجراییه از ناحیه دادگاه می 

مشورتی  ۀ نظری )  « از دادگاه صادرکننده اجراییه رفع ابهام بخواهد، دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد 
قوه  کل  اداره    1394/ 3/ 6مورخ    ، 7/ 94/ 590ۀ  شمار  نظری قضائیه حقوقی  در  نهاد  این  همچنین   ۀ(. 

در مورد حق بیمه   مرجع حل اختالف کار رأی    چنانچه »   مشورتی دیگر چنین اظهارنظر نموده است: 
رأی   ۀرفع ابهام به مرجع صادرکنند   کارگر، مبهم و ناقص باشد، اجرای دادگستری باید پرونده را جهت

 (.قضائیه حقوقی قوه  کل  اداره   1383/ 7/ 23، مورخ  7/ 5443 ۀ مشورتی شمار   ۀ نظری )   « اعاده نماید 
  ۀ ای احکام مدنی نیز پذیرفته شده است؛ با این حال، رویاین نظر از سوی بسیاری از قضات اجر

مدنی احکام  اجرای  واحدهای  حال  درخصوص    عملی  در  زیرا  است؛  متفاوت  حدی  تا  موضوع، 
اجرایی جهت رفع ابهام به مرجع    ۀمشورتی مقرر شده است(، پروند  ۀبرخالف آنچه در نظری)  حاضر

شود؛ بلکه قاضی اجرای احکام مدنی، موارد مبهم را  ی، ارسال نمیأ ر  ۀحل اختالف کار صادرکنند
صادرکنند اختالف  حل  مرجع  میرأی    ۀ از  استعالم  نشست)   نمایدقطعی،  قضایی،  سامانه  های 

نین در مواردی که  (. همچ7/5/1381صورتجلسه نشست قضایی دادگستری شهرستان یزد، مورخ  
خود را رأی    قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان خود در ماهیت دعوا ورود کرده و  63  ۀطبق ماد

اختالف کار میرأی    جایگزین در رمرجع حل  ابهام  در فرض  مادأکنند،  اساس  بر  قانون   15  ۀی، 
عدا  دیوان  از  باید  ابهام  رفع  اداری،  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  اداریتشکیالت   ۀشعب)  لت 

 قطعی(، درخواست شود.رأی  صادرکننده
 عدم استطاعت مالی کارفرما .2-2 

قسمت  این  در  که  است  کارفرما  ورشکستگی  و  اعسار  شامل:  کارفرما،  مالی  استطاعت  عدم 
 شود.می عنوان چالش بررسیبه
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 اعسار کارفرما  .2-2-۱ 
موضوع که  مواردی  کار،  رأی    در  اختالف  حل  بهمرجع  کارفرما  است  مالی  عنوان محکومیت 

ان، با  دانحقوقبه را بنماید. از نظر بیشتر  علیه ممکن است ادعای اعسار از پرداخت محکوم محکوم 
ماد به  نحو  13  ۀتوجه  محکومیت  ۀقانون  مالیاجرای  دعوای    1های  به  رسیدگی  برای  صالح  مرجع 

باشد و کارفرما باید  اجراییه می  ۀه صادرکنندبه آرای مراجع حل اختالف کار، دادگااعسار از محکوم 
نماید این مرجع مطرح  در  به طرفیت کارگر  را  اعسار خود  ؛ 367:  1398/1شمس،  )  دادخواست 

 (. 42: 1397پور و مهاجری، کاظم
درخصوص   کارگر است   ۀ مرجع حل اختالف کار، حق بیمرأی    با این حال در مواردی که موضوع 

دادخواست اعسار خود را به طرفیت چه کسی تقدیم نماید، ابهام وجود دارد؛   که کارفرما باید   مسئله این  
رأی  موجب به سو، بر اساس قواعد آیین دادرسی مدنی، دعوای اعسار باید علیه شخصی که  زیرا از یک 

باید به او داده شود، مطرح گردد و از دیگر سو، در این موارد، کارفرما باید حق بیمه را   به دادگاه، محکوم 
مطرح شده است در این موارد،   سؤال اجتماعی پرداخت نماید. به همین جهت، این    تأمین   به سازمان 

 اجتماعی مطرح شود یا به طرفیت کارگر؟  تأمین   دعوای اعسار باید به طرفیت سازمان
مرجع حل اختالف کار، پرداخت حق  رأی    بهید گفت: حتی در فرضی که محکوم در پاسخ با

بیمه باشد، کارفرما مکلف به طرح دعوای اعسار از پرداخت حق بیمه به طرفیت کارگر است؛ زیرا 
اجتماعی پرداخت نماید اما سازمان تنها نقش یک    تأمین  اگرچه کارفرما باید حق بیمه را به سازمان

را در وصول حق بیمه داشته و مالک یا منتفع نهایی وصول حق بیمه، شخص کارگر  واسطه یا عامل  
ای که  عنوان صندوق بیمهاجتماعی به  تأمین  دریافتی به حساب سازمان  ۀآنکه حق بیم  دلیلبهاست؛  

 شود تا در نهایت وی از مزایای آن برخوردار گردد. کارگر عضو آن است واریز می
 ورشکستگی کارفرما  .2-2-2 

در مورد    هاست که عمدتاً یکی دیگر از موارد عدم استطاعت مالی کارفرمایان، ورشکستگی آن
بدون تردید، صرف تقدیم دادخواست 2شود. های تجاری، مطرح میشخص حقیقی تاجر یا شرکت

ت حکم أورشکستگی،  صدور  زمان  تا  و  ندارد  کار  اختالف  حل  مراجع  آرای  اجرای  در  ثیری 

 
به  دعوای اعسار در مورد محکوم»   دارد: ( بیان می1394های مالی )مصوب  اجرای محکومیت  ۀقانون نحو  13  ۀماد.  1

 «. شودله اقامه میدر دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم

ماد  .2 موجب  محکومیت  15  ۀبه  اجرای  نحوه  )مصوب  قانون  مالی  و  »  (، 1394های  تجار  از  اعسار  دادخواست 
شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی  اشخاص حقوقی پذیرفته نمی 

 «. خود را درخواست کنند 
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این رأی    اجرای  ۀشود. اما زمانی که در مرحلانجام میرأی    الزم برای اجرای  فرایندورشکستگی، تمام  
ها و موانعی همراه خواهد بود.  با محدودیترأی    مراجع، حکم ورشکستگی، صادر شده باشد اجرای

حکم ورشکستگی،    موجببهل شد؛ نخست، چنانچه  ئید میان دو حالت تفکیک قادر این موارد با
اساس بر  صورت،  این  در  است،  بوده  اجراییه  صدور  از  پیش  توقف،  تاریخ  شود  رأی    مشخص 

( عملیات اجرایی بعد  28/3/1370مورخ  )  دیوان عالی کشورهیئت عمومی    561  ۀشمار  ۀرویوحدت
؛ در نتیجه کارگر برای وصول مطالبات خود باید منتظر تصمیم  از توقف، باطل و بالاثر خواهد بود

 مدیر تصفیه بماند. 
صورت  اما چنانچه تاریخ توقف، پس از صدور اجراییه باشد، در این صورت، اجرای حکم به

  ۀ بایست منتظر تصفیجمعی خواهد بود و بستانکار در این حکم در جمعی از غرما قرار گرفته و می
مطرح    سؤال(. در این فرض، این  131:  1396مقدادی و نکوجوی،  )  ر تصفیه باشداموال از سوی مدی 

شود: با توجه به اینکه دیون کارفرما به کارگر جزو دیون ممتاز است آیا برای کارگر، حق تقدم در  می 
 وصول طلب وجود دارد؟ 

از نظر برخی از نویسندگان، دیون تاجر ورشکسته فقط بر اساس مقررات راجع به ورشکستگی باید 
عنوان طلب ممتاز باید پرداخت شود و مقدم داشتن طلبکاری بر طلبکاران دیگر و شناسایی طلبی به 

هایی در نظر عام برای بستانکاران اولویت   نحو به مبتنی بر آن مقررات باشد؛ در نتیجه اگر در مقرراتی  
جمعی موضوعی   ۀ باشد؛ زیرا تصفی اجرا نمی قابل گرفته شده باشد، در مقام تصفیه امور تاجر ورشکسته  

بر »ممتاز«   تأکید   (. عالوه بر این، صرف 54:  1391ایزانلو و میرشکاری،  )   فردی است  ۀمتفاوت از تصفی 
بی  تقدم بودن طلب،  ناقض حق  امتیاز تصریح شود،  اعمال  ترتیب  نیست« آنکه  قانونی   های مصرح 

 ۀروی وحدت اند: با توجه به آرای  ( برخی از قضات موافق با این نظر نیز بیان داشته 616:  1398شمس،  ) 
کشور  212و    3271  ۀ شمار  عالی  قانون   1دیوان  که  آنجایی  قانون   تأمین   از  و  کار  قانون  اجتماعی، 

 
قانون   5۸چون موافق ماده  »  دارد:دیوان عالی کشور بیان می  19/10/1339، مورخ  3271  ۀ شمار  ۀی وحدت رویأ ر  .1

امور تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه 
شده و از بستانکارانی که از اموال یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین  

شود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحاً  اند قیدی دیده نمی متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تامین کرده 
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در    ۲۶۹استثناء نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده  

 « ... باشدق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی فو
 ۱۳۱۸قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب  » :  8/1350/ 6، مورخ  212ۀ  شمار   ۀ ی وحدت رویأ همچنین به موجب ر 
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تصفیه   ۀ توانند ناقض قانون ادار ی است، نمی های عاد های مستقیم، قوانین عام و مربوط به مدیون مالیات 
قا آنان،  نظر  از  باشد.  است،  خاص  قانون  از طلبکاران ئ که  بعضی  برای  امتیاز  و  ممتازه  ل شدن حق 

ورشکسته، امری استثنایی و خالف اصل تساوی بستانکاران است؛ در نتیجه تا زمانی که قید صریح 
تصفیه خودداری شود. عالوه بر این   ۀ مذکور در قانون ادار   قانون نباشد باید از تسری آن به غیرطلبکاران 

را مشمول ها  آن   اجتماعی و قانون کار، خصوصیت دیگری ندارند تا   تأمین   موارد، طلبکاران موضوع قانون 
 ۀقرار گرفتن در طبق )   عالی کشوردیوان  هیئت عمومی    212  ۀ شمار   ۀروی وحدت رأی    مندرج در   ۀ قاعد

پنجم و در ردیف سایر بستانکاران( ندانیم؛ بنابراین، در حال حاضر، بستانکاران با حق رجحان همان 
ماد در  که  هستند  ادار   58  ۀ کسانی  است   1تصفیه   ۀ قانون  شده  نشست )  ذکر  قضایی، سامانه  های 

 (.1380/ 9/ 13قضایی دادگستری شهرستان تبریز، مورخ    صورتجلسه نشست 
نماید از چند جهت، ن را در دستیابی به حقوق خود با دشواری مواجه می این رویکرد که کارگرا 

دیوان   212و    3271ۀ  شمار  ۀ رویوحدت رسد استناد به آرای  انتقاد است؛ نخست آنکه، به نظر می قابل 
یک  از  زیرا  نباشد؛  صحیح  چندان  ممتاز  دیون  به  آن  مفاد  تسری  و  کشور  موضوععالی  رأی   سو، 

فقدان حق تقدم برای »بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله   3271  ۀ شمار   ۀ روی وحدت 

 
ق تقدم هر ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و ح 

راجع به وصول مالیات و جرایم آن از   ۱۳۳5مصوب   قانون مالیات بر درآمد   ۳۰طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده  
باشد نبوده و آرای شعب  اموال و دارایی عموم مودیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می 

وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در پنجم و دهم دیوان عالی کشور که  
 «. شود طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آرا تایید می 

اند نسبت به حاصل  بستانکارانی که دارای وثیقه »  دارد:( مقرر می1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی )  58  ۀماد  .1
هایی که دارای شوند. طلب می  فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده 

هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب  مانده طلبوثیقه نیست و همچنین باقی
طبقه اول: شود.  نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید مییکدیگر مقدمند و در تقسیم قات زیر بر طب

حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش   -حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف؛ ب -الف
گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف. طبقه دوم: د میدستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مز  -ماه قبل از توقف؛ ج

آنها به یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از  طلب اشخاصی که مال  عنوان والیت 
جهت والیت و یا قیمومت مدیون شده است... طبقه سوم: طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای 

قانون   ۱۲۰۶نفقه زن مطابق ماده  -اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است؛ طبقه چهارم: الفخانوادهمدیون و  
مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقالً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به    -مدنی؛ ب

 «. کارانشود؛ طبقه پنجم: سایر بستانمی مازاد جزء سایر دیون محسوب 
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اند« بوده و در مورد فقدان تقدم دیون ممتاز طلبکاران چیزی نگفته است. از دیگر سو، کرده   تأمین   دادگاه 
ماد   212  ۀ شمار  ۀ رویوحدت رأی    موضوع  بر  ناظر  درآمد   30  ۀکه  بر  مالیات  و 1(1335)   قانون  بوده 

بحث حق تقدم است؛ به عبارت   دارد نیز صرفاً 2های مستقیمقانون مالیات   160  ۀ کمی مشابه با مادح 
ی، دیوان ضمن رد ادعای وزارت دارایی مبنی بر ممتاز بودن مطالبات مالیاتی، حق تقدم أ دیگر در این ر 

متعلق به آن از بازرگان ورشکسته آن را نپذیرفته است و »وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم  
پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته« و برای این نهاد نسبت به سایر اشخاص،   ۀ در طبق 

ل نشده است. بدون تردید طلبکار دارای حق تقدم و طلبکاری که دین وی جزو دیون  ئ حق تقدمی قا 
شوند اما ممتاز موجب پیدایش حق تقدم می ممتاز است همواره به یک معنی نیستند؛ زیرا اگرچه دیون 

بر اساس اهداف خاصی   گذار قانون داشتن هر حق تقدمی به معنای ممتاز بودن دین نیست؛ در واقع،  
ل شده است؛ ئ حق تقدم قا ها  آن   دیون ممتاز محسوب نموده و برای   عنوان به طور صریح، برخی دیون را  به 

توان از مفاد آرای متاز بودن« نداده است. در نتیجه نمی طور صریح وصف »م اما به هر حق تقدمی، به 
 مذکور برای قرار دادن کارگر در ردیف بستانکاران عادی بهره گرفت.  ۀ روی وحدت 

دوم آنکه، در کنار هم قرار دادن یا قیاس حق تقدم ناشی از ممتاز بودن مطالبات کارگر با حق  
نظر از اینکه در  رسد؛ زیرا صرف ح به نظر نمیهای مستقیم، چندان صحیتقدم موضوع قانون مالیات 

مالیات به  أ های مستقیم منشقانون  تقدم،  دانسته نشده است،  این حق  صراحت »ممتاز بودن« دین 
های مستقیم،  حق تقدم ناشی از ممتاز بودن مطالبات کارگر با حق تقدم موضوع قانون مالیات  ۀفلسف

حمایتی داشته و بر مبنای   ۀحق تقدم ناشی از ممتاز بودن مطالبات کارگر، جنب چراکهمتفاوت است؛ 
های مستقیم، چنین  حمایت از کارگر وضع شده است؛ حال آنکه حق تقدم موضوع قانون مالیات

ل شده است ئدارایی( قا)  با چنین حق تقدمی که برای وزارت اقتصاد  گذارقانون نایی ندارد؛ یعنی  مب
در واقع،   به دولت، رویکرد حمایتی نداشته است.  با ممتاز شمردن طلب برخی    گذارقانوننسبت 

بابت )  پذیر جامعهعنوان گروه آسیباشخاص به   مانند طلب کارگر از کارفرما، طلب زن از شوهر 
را در جریان رقابت میان طلبکاران قرار  ها  آن  نفقه و طلب محجور از ولی یا قیم خود(، خواسته است 

 
( که در حال حاضر )بصراحت 1335قانون مالیات بر درآمد و امالک مزروعی و مستغالت و حق تمبر )  30  ۀماد  .1

در موقع وصول مالیات و جرایم  » داشت:(، نسخ شده است، بیان می1396قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور، مصوب 
 «. ایی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشتآن از درآمد و اموال مودیان یا ضامن آنها وزارت دار

سازمان امور مالیاتی کشور » با اصالحات بعدی(، 1366های مستقیم )مصوب قانون مالیات 160 ۀبه موجب ماد .2
استثنای صاحبان برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسووالن پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به 

 «. نسبت به مال مورد وثیقه و مالیات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشتحقوق 
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  ترین مهمرا تضمین نماید. بنابراین حمایت از طلبکار که  ها  آن   نداده و بدین ترتیب، وصول طلب
در قانون  ( در حق تقدم مقرر  41-42:  1391ایزانلو و میرشکاری،  )  مبنای توجیه طلب ممتاز است

های مستقیم وجود ندارد؛ بر این اساس، باید حق تقدم کارگر را فراتر از حق تقدم مقرر در مالیات
از قوانین سابق نیز بهره  های مستقیم دانست. برای تقویت این نظر میقانون مالیات توان از برخی 

مزد کارگران در عداد داشت: »( در این زمینه بیان می 1337)  قانون کار  24  ۀعنوان مثال، مادگرفت؛ به
 «.و پرداخت شود تأمین دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی

توان گفت: در فرض  از مجموع آنچه در مورد عدم استطاعت مالی کارفرما بیان شده است، می
موجود   قوانین  ایران  حقوقی  نظام  در  کارفرما  ورشکستگی  یا  نحو  جملهازاعسار  اجرای   ۀقانون 

به کارگران همانند سایر محکوم محکومیت و  سازوکارنگرد و  لهم میهای مالی  قانونی خاص  های 
حال آنکه امروزه چنین    1پذیر جامعه وجود ندارد. گروه آسیب   عنوانبه ی در جهت حمایت از آنان  مؤثر

در راستای حمایت از کارگران مورد توجه قرار گرفته و عدم   المللهایی در نظام حقوق بینسازوکار
عنوان یکی از موجبات به خطر افتادن مطالبات کارگران دانسته شده است.  استطاعت مالی کارفرما به

راجع به حمایت از مطالبات    ۀنام مقاوله)  المللی کارسازمان بین  173  ۀ شمار  ۀنامدر این زمینه، مقاوله
در حمایت از مطالبات کارگران تعیین نموده    سازوکارناتوانی مالی کارفرما(، دو    کارگران در صورت 

  ۀ مؤسسل شدن حق تقدم برای مطالبات کارگر و دیگری، تضمین مطالبات توسط یک  ئاست؛ یکی، قا
دارد: نامه مقرر میمقاوله  5  ۀحق تقدم برای مطالبات کارگر(، ماد)   مورد نخستدرخصوص    ثالث.

امتیازدر صورت اعس» حق تقدم( )  ار کارفرما مطالبات کارگران ناشی از کار باید به وسیله داشتن 
  ۀوسیلتضمین پرداخت مطالبات کارگر به)  مورد دوم درخصوص    «. همچنینمورد حمایت قرار گیرد 

پرداخت مطالبات ناشی از کار کارگران باید به وسیله  »  دارد:نامه بیان می مقاوله  9  ۀ(، مادهمؤسسیک  
اعسار کارفرما، امکان پرداخت آن،   لحاظبهتضمین شود، در صورتی که  2کننده ه تضمینمؤسسیک 

باشد نداشته  وجود  این  ILO, 1992: art. 5 & 9)  «مطالبات  تواند یک  کننده میتضمین  ۀمؤسس ( 
ای باشد؛ بنابراین در نظام حقوقی ایران، الزم است با اصالح قوانین و مقررات، تضمین  بیمه ۀمؤسس

 
های تجاری، استیفای بدهی شرکت از بابت حقوق و مزایای کارگران از عالوه بر این در فرض ورشکستگی شرکت  .  1

سهام  یا  مدیران  مقررات  اموال  طبق  سو،  یک  از  زیرا  ندارد؛  وجود  شرکت  اشخاص داران  شخصیت  تجارت،  قانون 
ها نیز جدای از یکدیگر است و از دیگر سو، کارفرمای کارگران، داران و اموال آنحقوقی، مستقل از شخصیت سهام

اداره    30/8/1380، مورخ  8420/7  ۀ مشورتی شمار  ۀداران یا اعضای هیات مدیره شرکت )نظری شرکت است نه سهام 
 حقوقی قوه قضاییه(. کل 

2. Guarantee institution 
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 دیون کارفرمای معسر یا ورشکسته نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
 یأ امتناع کارفرما از اجرای ر  .2-۳ 

کار، امتناع  از اجرای آرای مراجع حل اختالف   در برخی موارد، کارفرمایان به دالیل متعدد عمداً 
نماید. در طوری که این موضوع، کارگر را دستیابی به حقوق خود با چالش مواجه می نمایند؛ بهمی 

ر موضوع  چنانچه  صورت،  باشد  أاین  مالی  محکومیت  حقوقی،  اجرا ضمانت  ترینمهمی،  ی 
یعنی توقیف اموال و ) های مالیاجرای محکومیت ۀقانون نحو 3و   1های مقرر در مواد اجراضمانت

مرجع حل اختالف کار  رأی    بهمحکوم   ۀتأدی  تأخیرحبس محکوم علیه( و نیز محکومیت به خسارت  
دادگاه جانب  میاز  دادگستری  عمومی  باشدهای  مورخ 757  ۀ شمار  ۀرویوحدترای  )  تواند   ،

غیرمالی  هیئت  29/1/1396 محکومیت  در  کشور(.  عالی  دیوان  به  )  عمومی  بازگشت  کار  مانند 
باشد. در می  اجراضمانت  ترینمهمیا عدم اجرای تعهد،    تأخیرخسارت از باب    ۀکارگر( نیز مطالب

بر   امتناع کارفرما عالوه  ایران،  مدنی،  اجرا ضمانتنظام حقوقی  قانون کار،   180  ۀماد  موجببهی 
 باشد.نقدی( نیز می ۀیعنی پرداخت جریم) ی کیفری اجرا ضمانتدارای 

ی آرای مراجع حل اختالف کار، عالوه بر کارفرمایان خصوصی در مورد کارفرمای  امتناع از اجرا 
تواند مطرح باشد؛ بر این اساس،  ها( نیز میمانند شهرداری)  ات عمومی غیردولتیمؤسسدولتی و  

مس بودجه ئچنانچه  اعتبار  در صورت وجود  بوده است  یا شهردار که موظف  دولتی  از )  ایول  اعم 
  یۀتأدقطعی( نسبت به  رأی    های بعد از صدوراعتبار در سال  تأمین  همان سال یا پس از  ۀاعتبار بودج

به اقدام نماید بدون جهت از اجرای آن استنکاف نماید، در صورت اثبات موضوع در دادگاه  محکوم 
پرداخت    ۀقانون نحو)  شودسال، محکوم میصالح به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک

و قانون راجع به منع توقیف اموال    1365و توقیف اموال دولتی، مصوب    تأمین  دولت و عدم   بهمحکوم 
 (. 1361ها، مصوب منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری

با  )  مراجع حل اختالف کار توسط سازمان دادگستری   یاگرچه در نظام حقوقی ایران، اجرای آرا 
اخت در  نهاد  این  قانونی که  ابزارهای  به  تواند در  ترین شیوه است و کارگر مییار دارد( مناسبتوجه 

های عام استفاده نماید؛ اجرا ضمانتعنوان  های فوق بهاجراضمانتراستای دستیابی به حقوق خود از  
واقعیت اعمال  اما  که  است  آن  بیانگر  موجود  فاقد  اجراضمانتهای  موارد  بسیاری  در  مدنی  های 

نماید.  هایی مواجه میرا در دستیابی به حقوق خود با دشواری  مناسب بوده و در عمل کارگر  کارآیی
پیش مستلزم  کارگران،  خاص  اساس، وضعیت  حمایتی  سازوکاربینی  بر همین    موجب به  مؤثرهای 

 (. 327: 1398بادینی و اسعدی، ) باشدقوانین خاص می 
خاص  سازوکار از    ویژهبههای  برخی  در  امروزه  است  مالی  نوع  از  محکومیت  که  مواردی  در 
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 ۀهای حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. در انگلستان چنانچه کارفرما از اجرای آرای دربردارندنظام 
وجود دارد که کارگر    1به( امتناع نماید یک نظام مسیرسریعپرداخت محکوم )  های مالیمحکومیت

استفادمی  آن  از  میتواند  کارگر  نظام،  این  اساس  بر  نماید.  از  ه  عالی  مأمورتواند  دیوان   2اجرای 
 ,After the employment tribunal hearing)  به اقدام نماید درخواست نماید تا برای دریافت محکوم 

این رفتار جریمه شود و    دلیلبهتواند درخواست نماید تا کارفرمایش  (. عالوه بر این کارگر می2020
او برای عموم منتشر شود. در این صورت خوانده یک اخطار دریافت خواهد کرد تا ظرف مدت  نام  
محکوم   28 اخطار  روز  یک  نماید،  قصور  پرداخت  در  همچنان  کارفرما  اگر  کند.  پرداخت  را  به 

جریمه به دولت پرداخت   عنوانبهصادر خواهد شد که بر اساس آن کارفرما باید مبلغی را    3مجازات 
برای  Employment Tribunals Act 1996)  نماید دولت  توسط  وی  نام  است  ممکن  همچنین   .)

موقع  های بهافزایش میزان پرداخت  4ها منتشر شود. هدف از اعالم ناماطالع عموم در یکی از روزنامه
دادگاهمحکوم  آرای  بازدارن به  یک  ایجاد  طریق  از  کار  پرداخت    دۀهای  که  کارفرمایی  برای  جدید 

 (. UK Department for business, energy & industrial strategy, 2018: 1-2) باشدکند، مینمی
 ی أاجتماعی از اجرای ر  تأمین امتناع سازمان .2-4 

اجتماعی از   تأمین  های اجرای آرای مراجع حل اختالف کار، امتناع سازمانیکی دیگر از چالش
مصادیق مورد    ترینمهمباشد.  اعم از محاسبه یا وصول( می)  برخی از آرای مربوط به حق بیمهاجرای  

ادعای این سازمان که تاکنون موجب اجتناب از اجرای آرای مراجع حل اختالف کار شده است،  
 عبارتند از: 
 نتأمی  ای: از نظر سازمانهای بیمهحل اختالف کار در تعیین خأل  هیئت  عدم صالحیتالف(  

  طرز تنظیم لیست و دستمزد  ۀنامآییناجتماعی و    تأمین  قانون  101و    39اجتماعی، با توجه به مواد  
ای، خارج از صالحیت مراجع  بیمه  اجتماعی(، احراز مدت خأل  تأمین  شورای عالی  1354مصوب  )

، مورخ  29133  ۀبخشنام)  اجتماعی است  تأمین  حل اختالف کار بوده و تنها در صالحیت سازمان
 ؛ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی( 30/4/1388

رمحکوم   ب( پیمانأ علیه  برای  کارگر  که  زمانی  یعنی  نباشد؛  واقعی  کارفرمای  یا  )  کاری، 
عنوان کارفرما تلقی و به پرداخت حق بیمه محکوم  ی، صاحب کار بهأ کند، در رکار( کار میمقاطعه

 ؛ نمایداجتماعی را در مطالبه حق بیمه دچار مشکل می تأمین شده باشد که این امر سازمان

 
1. Fast track system 
2. High Court Enforcement Officer 
3. Penalty notice 
4. Naming 
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سهم    ای برخی کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمههای بیمهنادیده گرفته شدن معافیتج(  
در فرض طرح  )  سهم کارفرمایی  ۀکارفرمایی؛ مانند محکومیت مالک خودرو به پرداخت حق بیم

اجتماعی، این اشخاص به استناد »قانون بیمه اجتماعی    تأمین  خودرو(: از نظر سازمان  ۀدعوای رانند
اخت  اجتماعی با پرد   تأمین  (، مشمول مقررات1379)  بار و مسافر بین شهری«  ونقلحملرانندگان  

بخشی از حق بیمه از طرف دولت هستند؛ به همین جهت، صدور حکم به پرداخت حق بیمه توسط 
عمومی دیوان   هیئت  19/3/1393مورخ    438-437  ۀ ی شمار أ ر)   این کارفرمایان مبنای قانونی ندارد 

 عدالت اداری(؛ 
کارگری    ۀفقدان رابط  رغمعلیمرجع حل اختالف کار که  رأی    لهعلیه و محکوم تبانی محکوم   د(

یی مبنی بر الزام محکوم علیه به پرداخت حق بیمه  أ غیرمعتبر ر  ۀو کارفرمایی، آن مرجع بر اساس ادل
است نموده  شمارأ ر)  صادر  مورخ  9109970901803663  ۀ ی  شعب 9/10/1391،  بدوی    18  ۀ، 

 دیوان عدالت اداری(؛ 
مرجع حل اختالف کار: مانند مواردی که مرجع حل اختالف کار، با  رأی    متعارض بودنهـ(  

زمانی    ۀ به پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای یک بازرأی    فرض اشتغال شخص در کارگاه معین، 
زمانی در کارگاه    ۀ ی در آن بازحضور و  دلیلبهمشخص داده باشد؛ حال آنکه حق بیمه سهم کارفرمایی  

عمومی دیوان    هیئت  19/3/1393، مورخ  438-437  ۀ ی شمارأ ر)  پرداخت شده باشد  دیگر، قبالً 
 عدالت اداری(.

اجتماعی، از    تأمین  اند: چنانچه سازماندر خصوص موارد فوق، برخی از نویسندگان بیان داشته
مرا  نماید،  امتناع  کار  اختالف  حل  مراجع  آرای  دادگاهاجرای  یا  کار  اختالف  حل  کیفری  جع  های 

نظر  ای نماید؛ زیرا صرف توانند این سازمان را مکلف به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق بیمهنمی
 تأمین  مانع از آن است که بتوان سازمانرأی  در این زمینه، اصل نسبی بودن اثر گذارقانوناز سکوت 

 (.237: 1394نعیمی و پرتو، ) ی نمودااجتماعی را ملزم به پذیرش سوابق بیمه
نیز سازمان اجرای    تأمین  در عمل  اینکه  به  توجه  با  بوده است  عقیده  این  بر  اجتماعی همواره 

ت  گونهاین از جهت ایجاد سابقه و تحقق شرایط    ویژه به)  ثیر مستقیم بر منابع مالی سازمان دارد أآرا 
از حمایت بر سازمان  هایبرخورداری  ناحق  به  را  بار مالی گزافی  اجتماعی که    تأمین  بلندمدت(، 

بیمه جامعه  به  متعلق  آن  و  اموال  ناعادالنه  درآمد  کسب  موجب  و  نموده  تحمیل  است  شدگان 
شود. به همین جهت سازمان در موارد متعدد بیان ای می برداری ناروا از منابع این صندوق بیمهبهره 

که در دعوای کارگر و کارفرما در مراجع حل اختالف کار، حضور ندارد آرای   داشته است: از آنجایی
رابط حد  در  کار  اختالف  حل  کارفرما    ۀمراجع  و  کارگر  میان  سازمان  مؤثرفردی  بر  و   تأمین   بوده 
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امین   عنوانبهنماید؛ در نتیجه سازمان باید  اجتماعی که اساسًا طرف دعوا نبوده است تکلیفی بار نمی
اجتماعی    تأمین  اموال عمومی، رسیدگی خاص خود را در جهت احراز شرایط مقرر در قانونو حافظ  

  1(.6/1400/ 6اجتماعی،  تأمین به نقل از: پایگاه اطالع رسانی سازمان) انجام دهد
اجتماعی که کارگران را در دسترسی به حقوق خود   تأمین  اتخاذ چنین رویکردی از سوی سازمان

عمومی و شعب    هیئت  طوری که، در نظام قضایی ایران پذیرفته نشده است؛ به نمایددچار چالش می 
، مورخ 853  ۀ شمار  ۀرویوحدتی  أ ر)  انددیوان تاکنون بارها امتناع سازمان را برخالف قانون دانسته

،  18/11/1391، مورخ  9109970901502298  ۀ دیوان عدالت اداری و آرای شمار  11/12/1387
، 25/8/1393، مورخ 9309970955401340های  دالت اداری و شماره بدوی دیوان ع  15  ۀشعب

مورخ  9309970955401459و   شعب15/9/1393،  در    4  ۀ،  اداری(.  دیوان عدالت  تجدیدنظر 
 ۱۶۶مطابق ماده  »  عمومی دیوان عدالت اداری در برخی از آرا مقرر نموده است:  هیئت  همین راستا

اجتماعی فقط   تأمین هایباشد؛ کمیتهاالجرا میکار الزم قانون کار، آرای قطعی مراجع حل اختالف 
دارند و حق  را  مزبور  آرای  بررسی  اختالف کار صالحیت  حل  مراجع  آرای  اجرای  نحوه  از حیث 

آرای مزبور را ندارند و مکلف به اجرای آرای مزبور هستند و درخصوص    رسیدگی شکلی یا ماهوی
کنند؛ زیرا    توانند به بهانه عدم احراز اشتغال از اجرای آرای مراجع حل اختالف کار خوددارینمی

بوده و غیر از دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت و    االجرا الزم آرای مراجع حل اختالف  
،  438-437ۀ  آرای شمار)  «دعوا، مرجع دیگری صالحیت ورود به آن و رسیدگی و بررسی را ندارد

 عمومی دیوان عدالت اداری(. هیئت 26/1/1386مورخ  30-29 ۀ و شمار 19/3/1393مورخ 
مرجع حل اختالف کار تمکین ننماید و  رأی    اجتماعی نسبت به اجرای  تأمین  نانچه سازمانچ

ر  دلیلبه با  بیمهأ مخالفت  امکان احتساب سوابق  تواند  ای« صادر کند، کارگر میی، گواهی »عدم 
  ۀ شمار   ۀرویوحدت ی  أ ر)  دعوای خود را نسبت به این سازمان در دیوان عدالت اداری مطرح نماید

به    25/8/1395، مورخ  563 الزام  باید دعوای  این موارد کارگر  در  اداری(؛ در واقع  دیوان عدالت 
  حل اختالف کار را به طرفیت سازمان   هیئترأی    ای تعیین شده درپذیرش و احتساب سوابق بیمه

 (. 89: 1399رستمی و اکبری، ) اجتماعی مطرح کند تأمین

 
الزم به ذکر است سازمان تامین اجتماعی، جهت تطبیق آرای مراجع حل اختالف کار با قوانین تامین اجتماعی اقدام    .1

ای با عنوان »کمیته بررسی و احتساب سوابق معاونت فنی و درآمد تامین اجتماعی«، نموده است.  به تشکیل کمیته
را ملزم به تبعیت از بسیاری از آرای مراجع حل اختالف کار    های این کمیته، سازمان خودطوری که به دنبال بررسی به

 ندانسته است. 
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اجتماعی    تأمین  در صورتی که ادعای سازمانکه  آن است  ماند  ای که در اینجا مبهم میمسئله
فوق   ۀگانحق بیمه با یکی از موارد پنج ۀمرجع حل اختالف کار در زمینرأی  منطبق با واقعیت بوده و

 منطبق باشد، راه حل قانونی برای دستیابی این سازمان به حقوق خود چیست؟
اینکه   به  توجه  با  موارد  این  در  تردید  مورخ    37  ۀ شمار   ۀرویوحدترأی    بموجبهبدون 

قانون اساسی را تنها    173عمومی دیوان عدالت اداری که لفظ »مردم« در اصل    هیئت  10/7/1367
برای سازمان دانسته،  به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی  امکان    تأمین  ناظر  اجتماعی 

ود ندارد. به همین جهت  اعتراض نسبت به آرای مراجع حل اختالف کار در دیوان عدالت اداری وج
اند؛ بدین مرجع حل اختالف کار را مطرح نمودهرأی  برخی از نویسندگان، تقدیم دادخواست ابطال

ابتنای صالحیت عام مراجع قضایی دادگستری در  اجتماعی می  تأمین  صورت که سازمان با  تواند 
در مواردی که موضوع    مرجع حل اختالف کار را بدهد و یارأی    دادگاه حقوقی، دادخواست ابطال

ابطال و  را مطرح  بودن مستندات  بر جعلی  مبنی  دارد، شکایت کیفری خود  را رأی    وصف کیفری 
اجتماعی، در برخی    تأمین  (. با این حال در عمل سازمان189:  1386کاویانی،  )  درخواست نماید

رخواست توقف و های عمومی دادگستری ددیگری را اتخاذ کرده است؛ یعنی از دادگاه  ۀموارد روی
اجرایی به)  صادره   ۀابطال  مشخص  مبلغ  پرداخت  به  الزام  بر  استمبنی  نموده  را  بیمه(  حق   عنوان 

 (.208-209: 1381فر، سوادکوهی)
فوق، پذیرش راه حل نخست با موازین حقوقی سازگاری بیشتری دارد؛ اما   هایحلدر میان راه

درخواست توقف و ابطال اجراییه    تنهانهباشد؛ زیرا  انتقاد میقابلدعوای ابطال اجراییه(،  )  راه حل دوم
مبنای آن باشد، بلکه ابطال اجراییه، خاص مواردی باشد که  رأی    باید مسبوق به طرح دعوا نسبت به 

های  اجراییهدرخصوص    االجرا صادر شده باشد واسناد الزم درخصوص    یه از اجرای ثبت اسناداجرای
صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نتوان ادعای ابطال مطرح نمود. این نظر از سوی بیشتر مراجع 

 ایند فرقضایی نیز پذیرفته شده است؛ به طوری که در عمل در نظام قضایی ایران، در مواردی که در  
حتی در مواردی )  صادرشده از سوی دادگاه عمومی حقوقی درخواست شده است  ۀاجرا، ابطال اجرایی

محکوم  موارد،  رأی    علیهکه  بسیاری  در  است(  نموده  درخواستی  چنین  کار  اختالف  حل  مراجع 
  ۀنامداد)  اندهای حقوقی در مواجه با چنین درخواستی، قرار عدم استماع دعوا را صادر کردهدادگاه
مورخ  00138  ۀ شمار دادنام  184شعبه    16/2/91،  و  تهران  حقوقی  عمومی   ۀ شمار  ۀدادگاه 

 دادگاه تجدیدنظر استان تهران(.  56 ۀ، شعب19/10/1391، مورخ  9109970270101235
 نتیجه 

قانون کار، آرای قطعی مراجع حل اختالف کار باید از  166 ۀماد موجببهدر نظام حقوقی ایران 
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دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  واحد  در    طریق  اجرا  مقالبه  این    ۀآیند.  بررسی  با هدف  کنونی که 
های موجود در این زمینه  ابهامات و چالش  ترینمهمموضوع نگارش یافته است به بررسی و تحلیل  

اجرای    فرایندقوانین و مقررات حاکم بر    که   رای این آرا بیانگر آن است اج  فرایند  پرداخته است. بررسی
های خاص و متفاوتی برای  سازوکار  تنهانهآرای مراجع حل اختالف کار در اجرای احکام دادگستری،  

مراجع حل اختالف کار( ندارد بلکه در این زمینه دارای رأی    لهعنوان محکوم به)  تضمین حقوق کارگر
ن و  تفاسیر  ارساییابهامات  برای  را  زمینه  و  گذاشته  تاثیر  نیز  ایران  قضایی  نظام  بر  که  هایی هستند 

های  متفاوت از اجرای این آرا فراهم ساخته است. در کنار ابهامات موجود، اجرای این آرا با چالش
ماعی  اجت  تأمین  متعددی چون ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما، امتناع کارفرما یا سازمان

مواجه است. مجموعه عوامل بیان شده، موجب شده است کارگران با وجود در دست رأی    از اجرای
طوری که دستیابی  اجرای آن با مشکالتی مواجه شوند؛ به ۀهاست در مرحلیی که به نفع آنأ داشتن ر

همین جهت با   افتاده و یا در برخی موارد بسیار دشوار گردد. به  تأخیرآنان به حقوق قانونی خود به  
های موجود، اصالح قوانین و مقررات فعلی ضرورت دارد؛ زیرا قانون کار توجه به ابهامات و چالش

تنها یک ماده را به اجرای آرای مراجع حل اختالف کار در اجرای احکام دادگستری اختصاص داده 
این ماده بسیار   ۀنامآییناین ماده واگذار نموده است؛ حال آنکه    ۀنامآییناست و کیفیت اجرا را به  

اجرای آرای مراجع حل اختالف کار    ۀمستحدث در زمین  مسائلی بسیاری از  گوپاسخمختصر بوده و  
های متفاوت از قوانین از جانب مراجع حل  سو، موجب استنباطنیست؛ به طوری که این امر از یک

نیز سازمان مدنی و  از دیگر سو، سبب طرح  اجتماع   تأمین  اختالف کار، دوایر اجرای احکام  ی و 
 تأمین  های متعدد نسبت به آرای مراجع حل اختالف کار و اقدامات و تصمیمات سازمانشکایت

عنوان وزیران به  هیئت  اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده است. بنابراین در این راستا الزم است
  طرز اجرای آرای قطعی  ۀنامآیینان با عنو) قانون کار 166 ۀاجرایی ماد ۀنامآیین ۀکنندمرجع تصویب

روزرسانی  ( نسبت به اصالح، تکمیل و به1370های تشخیص و حل اختالف کار، مصوب  هیئت
اجرای آرای مراجع حل اختالف    ۀهای قانونی در زمینمذکور اقدام نماید تا بسیاری از خأل  نامهآیین

در تصویب مقرره، بسیاری   قضائیه ۀقو رئیسکار، بر طرف شود. عالوه بر این، با توجه به صالحیت 
خأل زمیناز  در  مذکور  قانونی  تصویب    ۀهای  طریق  از  کار  اختالف  حل  مراجع  آرای  اجرای 

واحد در داویر   ۀتواند به ایجاد رویبرطرف شدن بوده و می قابل  قضائیه  ۀقو  رئیسدستورالعمل مصوب  
  .نماید مؤثراجرای آرای مراجع حل اختالف کار کمک  ۀاجرای احکام مدنی در زمین
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 منابع 
 فارسی 

،  17، دوره های حقوق قضاییفصلنامه دیدگاه(، »طلب ممتاز«،  1391)میرشکاری  عباس  ایزانلو، محسن و   ▪
 .60 ماره ش

و   ▪ حسن  تضمینات1398)اسعدی  حسین  بادینی،  تطبیقی  »مطالعه  کارگر«،    (،  مزد  وصول  فصلنامه  خاص 
 .2ماره ، ش50، دوره نامه حقوق اسالمیپژوهش 

»تاملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالعه تطبیقی    (،1399) شکوهی مشهدی  بهنام  بادینی، حسن و   ▪
 .111 ماره ، شمجله حقوقی دادگستریدر حقوق فرانسه«، 

در دعاوی رأی    (، »مرجع صالح و چگونگی رسیدگی، صدور و اجرای1395)قبادی  حسین  جاللی، محمد و   ▪
ماده   ی حقوقی در نکوداشت استاد دکتر گفتارها )   حقوق جانمایه بقاع اجتماعقانون کار«،    148موضوع 

 سمت.  :تهران ،نخست اپچ، اله عراقی( سیدعزت 
دیگران ▪ و  و   (،1392)  جوان جعفری، محمدرضا  بیمه شدگان  سابقه  ادعای  به  نحوه رسیدگی  »بررسی حقوقی 

 . 39و  38  ماره ، شاجتماعی تأمین فصلنامههای حل اختالف اداره کار«، هیئت  اجرای آرای
 . 105 ماره ، شمجله حقوقی دادگستریاجرا«، قابل (،»موارد و آثار حکم قطعی غیر1398) خدابخشی، عبداله ▪
فصلنامه شناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران«،  (،»جستاری در آسیب 1399)اکبری  احسان  رستمی، ولی و   ▪

 . 1 ماره ، شمطالعات حقوق عمومی
مجله حقوقی  (،»بحثی تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی«،  1381)  سوادکوهی فر، سام ▪

 .41  ماره ، ش66، دوره دادگستری
 . کدرا :تهران، سوم اپ: قواعد عمومی، چ1، ج اجرای احکام مدنی(، 1398شمس، عبدالله ) ▪
) کاظم  ▪ مهاجری  علی  و  سیدجعفر  محکوم(،  1397پور،  از  اعسار  دادرسی  چبهآیین   :تهران  ،نخست  اپ، 

 فکرسازان. 
اجتماعی و راهکارهای   تأمین  های عدم پرداخت حق بیمه در سازماناجراضمانت»  (،1386)  کاویانی، کوروش  ▪

 . 30 ماره ، شاجتماعی تأمین  فصلنامهاصالحی«، 
فصلنامه کار و  ین دادرسی در مراجع حل اختالف قانون کار و دیوان عدالت اداری«، »آی (،1388) مرادی، بهزاد ▪

 . 117و  116 ماره ، شجامعه
اجرای احکام مدنی در ایران و فرانسه«،    مؤثر»راهکارهای    (،1396)نکوجوی  نسرین  مقدادی، محمدمهدی و   ▪

 .108  ماره ، ش4، دوره فصلنامه حقوق تطبیقی
 . نفکرسازا :تهرانچاپ هفتم، ، حقوق کار )علمی و کاربردی( (، 1394موحدیان، غالمرضا ) ▪
 . فکرسازان  :تهرانچاپ هفتم، ، 1 لد، جشرح جامع قانون اجرای احکام مدنی(، 1392مهاجری، علی ) ▪
 : هرانت  چاپ دوم،  ، حقوق تأمین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری(،  1394نعیمی، عمران و حمیدرضا پرتو ) ▪

 . دادگستر 
 ی قضاییآرا
 . بدوی دیوان عدالت اداری 18 ۀ، شعب19/9/1391، مورخ 9109970901803369 ۀ شمار دادنامۀ ▪
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 . دادگاه تجدیدنظر استان تهران 56 ۀ، شعب19/10/1391، مورخ 9109970270101235 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 . حقوقی تهراندادگاه عمومی  184شعبه   16/2/91، مورخ 00138 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 .عمومی دیوان عدالت اداری هیئت 26/1/1386مورخ    30-29 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 .عمومی دیوان عدالت اداری هیئت 19/3/1393مورخ  438-437 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 . بدوی دیوان عدالت اداری 15 ۀ، شعب18/11/1391، مورخ 9109970901502298 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 . بدوی دیوان عدالت اداری 18 ۀ، شعب9/10/1391، مورخ 9109970901803663 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 . بدوی دیوان عدالت اداری 20 ۀ، شعب23/2/1392، مورخ 9209970902000405 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 4 ۀ، شعب25/8/1393، مورخ 9309970955401340 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 . تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 4 ۀ، شعب15/9/1393، مورخ 9309970955401459 ۀ شمار دادنامۀ ▪
 . عمومی دیوان عالی کشور هیئت 3/1370/ 28، مورخ 561 ۀ ه شماررویوحدتی أ ر ▪
 . عمومی دیوان عالی کشور هیئت 1/1396/ 29، مورخ 757 ۀ ه شماررویوحدتی أ ر ▪
 . عمومی دیوان عدالت اداری هیئت 11/12/1387، مورخ 853 ۀ ه شماررویوحدتی أ ر ▪
 .دیوان عدالت اداری 8/1395/ 25، مورخ 563 ۀ ه شماررویوحدتی أ ر ▪

 های مشورتینظریه 
 . قضائیه ۀحقوقی قوکل اداره  6/3/1394، مورخ  590/94/7 ۀ مشورتی شمار ۀنظری  ▪
 . قضائیه ۀحقوقی قوکل اداره  30/8/1380، مورخ 8420/7 ۀ مشورتی شمار ۀنظری  ▪
 . قضائیه ۀحقوقی قوکل اداره  1/1381/ 25، مورخ  513/7 ۀ مشورتی شمار ۀنظری  ▪
 . قضائیه ۀحقوقی قوکل اداره  23/7/1383، مورخ 5443/7 ۀ مشورتی شمار ۀنظری  ▪
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