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مجتهدی2

چکیده
پرداخت حق سنوات در زمان خاتمة قرارداد کار به عنهوان یکه از امتیهازات کهاررران از سها
 7331وارد نظام حقوق ایران شده است ،ب طوری ک در پایهان قهرارداد کهار از طهر کارفرمها
مبلغ ب صورت کل و یکجا ب کاررر پرداخت م شود .در این مقال ماهیت حقهوق و کهارویژة
حق سنوات ب روش توصیف  -تحلیل بررس و معلوم شهد که ماهیهت ایهن نههاد حقهوق بها
هیچیک از تأسیسات حقوق موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیت خاص و مستقل دارد
و کارویژة آن نیز کمک ب امنیت شغل کاررران و حمایت مال از آنان در صورت بیکاری است.
اما با وجود سایر تدابیر حقوق مثل منع اخراج ناموج برای حمایت از امنیت شهغل کهاررران،
حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید ب عنهوان وسهیل ای بهرای حمایهت
مال و درآمدی کاررران در زمان بیکاری و بازنشستگ از طریق ایجهاد صهندو ویهژه اسهتفاده
شود .صندو مزبور م تواند ب عنوان مکمل بیمة بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگ عمل
کرده و برخ مشکالت مال جویندران کار و بازنشستگان را جبران کند.
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مقدمه
حق سنوات ب صورت پرداخت دفعة واحدة مبلغ پو ب کاررران در هنگام اخراج یا تهر کهار
ب عنوان راهکاری برای حمایت از آنها در بسیاری از کشورها متداو است .مقدار مبلغ پرداخت
نیز ب طو مدت خدمت و آخرین حقو یا مزد دریافت کاررر بستگ دارد .در برخ کشهورها
مثل آمریکا ،رواج و پیدایش پرداخت حق سنوات ب کهاررران در زمهان خاتمهة قهرارداد جنبهة
اختیاری دارد و بیشتر ب وسیلة قراردادهای جمع کار تنظیم م شود و برخ کارفرمایان نیز از
این راهکار برای مدیریت نیروی انسان مؤسسة تحت ادارة خود استفاده م کننهد .در مقابهل در
بسیاری از کشورهای دیگر نیز ،پرداخت حق سنوات اجباری بهوده و شهرایط آن نیهز به وسهیلة
قوانین معین شده است .راه رفت م شود حق سنوات بسیار پیشتر از ظهور بیم های اجتماع
عموم وجود داشت است و حت ب نوع شکل اولیة بیمة بیکاری و بازنشستگ تلق م شهود.
در حقو ایران نیز از زمان تصویب قانون کار سا  ،7331اجرای اجباری برنامة پرداخهت حهق
سنوات شروع شده و قانون کار سا  7333نیهز ضهمن تأییهد آن دامنهة شهمو و میهزان آن را
رسترش داده است .با اینک شش ده از زمان ورود این نهاد ب نظام حقوق کشورمان رذشت ،
اما هنوز در ادبیات حقوق ما ،بسیاری از جنب های حقوق آن مانند طبیعت ،کارکرد و شهرایط
بهرهمندی و ارتباط آن با دیگر برنام های حمایت و تأمین اجتمهاع به خهوب بررسه نشهده
است .ازاینرو این سؤا قابل طرح است ک جایگاه و نقش حمایت حق سهنوات در روابهط کهار
چیست؟ پژوهش حاضر ب روش توصیف  -تحلیل در پ پاسخ ب پرسشههای مزبهور اسهت و
عالوهبر بیان شرایط و موارد بهرهمندی کهاررران از حهق سهنوات به تجزیه وتحلیهل ماهیهت و
کارکرد آن نیز خواهد پرداخت.
ضرورت انجام این پژوهش نیز از آنجا ناش م شود ک حمایت از کاررران در زمان بیکهاری
و قطع درآمد از دغدغ های بسیاری از کشورها از جمل کشور ماست و باید دید ک این نهاد چ
نقش در حمایت از امنیت شغل و درآمدی کهاررران مه توانهد داشهت باشهد .از سهوی دیگهر،
چگون م توان از این نهاد برای تنظیم روابط کهاررر و کارفرمها در جههت افهزایش بههره وری از
نیروی انسان استفاده کرد .هد این تحقیق نیز افزودن بر غنای ادبیات حقوق در حوزة روابط
کار و صنعت و ارائة راهکاری برای افزایش کارای حق سنوات به موقهع بیکهاری و بازنشسهتگ
ب عنوان طرح کمک برای برنام های بیمة بیکاری و بازنشستگ است.
مطالب این تحقیق ط دو بخش مطهرح مه شهود بخهش او به ارائهة مفههوم و شهرایط
بهرهمندی از حق سنوات و منشأ تهاریخ آن مه پهردازد و در بخهش دوم نیهز دربهارة ماهیهت
حقوق حق سنوات و کارکرد حمایت آن از کاررران بحث خواهد شد.
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مفاهیم و مبانی حق سنوات
در این بخش دربارة مفهوم و تعریف حق سنوات ،شرایط بهرهمنهدی ،منطهق اقتصهادی و منشهأ
تاریخ و تحوالت این نهاد حقوق بحث م شود.

 .1مفهوم و شرایط بهرهمندی
حق سنوات ب مبالغ اطال م شود ک در تمام صور پایان قهرارداد کهار از سهوی کارفرمها به
کاررر ب صورت یکجا پرداخت م شود .این مبلغ عالوه بر مبالغ اسهت که تحهت عنهوان مهزد،
حقو و مزایا ب کاررر پرداخت م شود و در محاسبة میزان آن نیز طو سنوات خدمت کهاررر
و آخرین مزد دریافت وی مال عمل قرار م ریرد .همچنهین ایهن پرداخهت از پرداخهت ههای
تأمین اجتماع یا کمک های نهادهای عموم ب بیکاران متفاوت است و تکلیهف پرداخهت نیهز
مستقیماً بر عهدة کارفرماست .بدین ترتیب حق سنوات دارای س ویژر عمده است :اوالً ،تعههد
ب پرداخت آن قانوناً بر عهدة کارفرماست ثانیاً زمان پرداخت آن در موقهع خاتمهة قهرارداد کهار
است و ثالثاً ،ضابطة تعیین میزان آن آخرین مزد کاررر و طو مدت کار برای آن کارفرماست.
نهاد حقوق حق سنوات با تصویب قانون کار سا  7331وارد نظام حقوق ایران شد (مهادة
 )33و در قانون کار مصوب سا  7333نیز ضمن تأیید بر قلمهرو اجرایه آن افهزوده شهد و بها
تکمیل برخ نواقص آن از سوی رویة قضای  ،امروزه م توان رفت که در تمهام مهوارد خاتمهة
قرارداد کار ،اعم از ارادی و غیرارادی ،کاررر استحقا دریافت حق سنوات را دارد ک شرایط آن
ط مباحث آت مطرح خواهد شد .شایان ذکر آنک در این قانون برای اشاره ب ایهن مفههوم دو
اصطالح «حق سنوات» و «مزایای پایان کار» ب کار رفت است .بررس مواد قانون و رویة قضای
نشان م دهد ک این دو اصطالح ب معنای واحدی اشاره دارند و تفاوت در آثار حقوق و شرایط
بهرهمندی ندارند .عدم شایستگ استفاده از الفاظ و اصطالحات مختلف برای معنا و مفهوم واحد
مقتض آن است ک اصطالح واحدی از سوی مقنن در تدوین مقررات ب کار ررفت شود .از آنجا
ک اصطالح مزایای پایان کار ابهام دارد و م تواند به پرداخته هها و مزایهای بیمهة بیکهاری ،از
کارافتادر و بازنشستگ نیز اطال شود و همچنین با توج ب تهداو بیشهتر اصهطالح «حهق
سنوات» در عر و رویة قضای  ،همین اصطالح در این تحقیق انتخاب و ب کار ررفت شد.
همچنین اصطالح حق سنوات متفاوت از پایة سنوات اسهت .اصهطالح «پایهة سهنوات » به
مبالغ اشاره دارد ک عالوه بر حداقل دستمزد تعیین شده ب کاررران دارای بهیش از یهک سها
سابقة کار در کارراه معین پرداخت م شود .بدین ترتیب ک در کارراههای فاقد طرح طبق بندی
مشاغل ،مبلغ پایة سنوات ب طور ثابت ب تمام کاررران دارای بیش یک سا سابقة کار پرداخت
م شود ک مقدار آن نیز در جریان تعیین حداقل مزد ،از سوی شورای عال کار معین م شهود.
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اما در خصوص کارراه های دارای طرح طبق بندی مشاغل هر سهال براسها دسهتورالعمل ادارة
کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت برای رروههای بیستران نهرخههای
متفاوت برحسب سابقة خدمت تعیین و جهت اجرا ابالغ م شود (الهیان .)93 :7332 ،به ایهن
ترتیب ،پایة سنوات ب عنوان مکمل مزد و در جریهان دورة کهار پرداخهت مه شهود ،وله حهق
سنوات مربوط ب اختتام دورة کار و قطع روابط کاررر و کارفرماست.
حق سنوات در برخ کشورها مستقیماً ناش از حکم قهانون اسهت و حالهت اجبهاری دارد،
نظیر وضعیت ک در حقو ایران و ترکی وجود دارد .اما در برخ کشورها اجبهار قهانون بهرای
حق سنوات وجود ندارد و مسئل ب توافق کاررر و کارفرما ب خصوص قرارداد جمع کار وابست
است ،چنین وضعیت در حقو آمریکا مشاهده م شهود .به طهور کله دو شهرط عمهده بهرای
بهرهمندی از حق سنوات وجود دارد :شرط او  ،ضرورت ط دورة انتظار است .بدینترتیب که
پیش از سپری شدن حداقل مدت معین ،امکان بهرهمندی از حق سنوات وجود نهدارد .چنانکه
در حقو فرانس و ترکی حق سنوات حداقل بها داشهتن یهک سها سهابق به وجهود مه آیهد
) .(Limoncioglu, 2010:48همچنین در حقو ایران براسا مادة  33قانون کار مصهوب سها
 7331کاررر اخراج با حداقل یک سا کار متوال یا متناوب امکان بهرهمندی از حق سهنوات
را داشت .قانون کار مصوب سا  7333نیز ط مادة  29شرط حداقل یک سها سهابقة کهار را
پیشبین کرده بود و ازاینرو کاررران ک سابقة کار آنها ب یک سا نم رسید ،از حق سنوات
محروم م شدند .اما ب موجب تبصرة  9الحاق ب مادة  1قانون مزبور کارفرمایان موظف انهد به
کاررران موقت نیز ب نسبت مدت کارکرد مزایهای پایهان کهار بپردازنهد .بنهابراین شهرط وجهود
حداقل سابقة کار نزد کارفرمای معین ،امری معقو است ،اما طهو مهدت آن به ههد مقهنن
بستگ دارد ازاین رو ارر مقنن قصد ایجاد ثبات در روابط کار را داشت باشد ،باید طو حهداقل
مدت الزم برای بهره مندی از حق سنوات را افزایش دهد و ارر در پ ایجاد تحر در بازار کهار
باشد ،م تواند حداقل مدت مزبور را کاهش دهد.
شرط دوم بهره مندی از حق سنوات قطع رابطة کار است .در این میان برخ کشهورها مثهل
ایتالیا بدون تمایز میان علل مختلف منجر ب خاتمة قرارداد کار ،در هر صورت کاررر را مستحق
دریافت حق سنوات م دانند .اما در برخ کشورها مثل ترکی پرداخت حق سنوات محهدود به
اخراج غیرموج شهده اسهت و در فهر اخهراج موجه کهاررر از ایهن حهق محهروم مه شهود
) .(Limonciuoglu, 2010: 54حقو ایران نیز در این خصوص متمایل ب رویه او اسهت و در
تمام فرو خاتم قرارداد کار کاررر را مستحق دریافت حق سنوات مه دانهد (رنجبهر:7333 ،
 31رفیع .)393 :7332 ،
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 .2منشأ تاریخی حق سنوات و تحوالت آن
درحال ک سایر نهادهای حمایت کاررران مانند بیمة بیکاری منشأ تاریخ روشهن و مسهتندی
دارد ،چنین امری در خصوص نهاد حقوق حق سنوات صاد نیست و تاریخچة چندان روشهن
از نحوة پیدایش و رسترش آن در دست نیست .با این حا س عامل تهاریخ زیهر در ظههور و
رسترش این نهاد تأثیر داشت اند :جنبش تدوین قوانین کار ،بازسازی صنایع و پیشرفت فنهاوری
و باالخره ظهور دولتهای رفاه ک ب ترتیب بررس م شود.

 .1 .2تدوین قوانین کار
اولین ریش های حق سنوات را م توان در جریان تدوین قوانین کار مالحظ کرد .تدوین قوانین
کار نیز از آغاز سدة  73با تصویب «قانون کارخان های انگلستان» آغاز شد که اغلهب متکه بهر
منطق لیبرال و تعاد قراردادی بود .چنین روی ای در سایر کشورهای اروپای غرب نیهز دنبها
شد .از مهمترین ویژر های این قوانین آن بود ک هر یک از طرفین قرارداد م توانسهت در ههر
زمان قرارداد را فسخ کند ،اما در مقابل طر دیگهر مه توانسهت از بابهت نقهت تعههد ،جبهران
خسارات وارده را مطالب کند .چنین رویکردی بهرای حمایهت کهاررران کهاف نبهود و ازایهنرو
مشاهده م شود ک ط قرن بیستم قانونگذاران در روابط کار و استخدام مداخالت رسهتردهای
را انجام دادند ک از مهمترین آنها حمایت از کاررران در برابر اخراج بود ،ب طوریک کارفرمایان
از اخراج غیرموج منع شدند و در موارد موج بودن نیز اخراج ،مشروط ب ابالغ اخطار اولی به
کاررر چند روز پیش از اجرای کردن تصمیم ب اخراج بود .در صورت عهدم رعایهت ایهن شهرط
کارفرمایان مجبور ب پرداخت مبلغ بودند ک شهکل اولیهة حهق سهنوات را تشهکیل مه دههد.
بدینترتیب کمکم کارفرمایان ترجیح دادند ب جای صدور و ابالغ اولیة تصمیم اخهراج ،مسهتقیماً
ب اخراج کاررر مبادرت ورزند و در مقابل مزد فاصلة زمان مابین اخطار تها اخهراج را بپردازنهد.
بدینترتیب اخراج بدون دورة انتظار با پرداخت مزد آن دوره تحقق م یافت و تکرار این امهر به
مرور یک از علل رسترش حق سنوات در روابط کار شد .در واقهع در ایهن مرحله منهع اخهراج
ناموج هنوز متداو نشده بود و حمایت از کاررران ب صورت الزام کارفرمایان ب ابالغ پیشاپیش
تصمیم ب فسخ قرارداد و رذشت مدت زمان معین قبل از عمل شدن اخراج کاررر بهود تها وی
فرصت جستوجوی کار جدید را داشت باشد ،ولیکن کارفرمایان ترجیح م دادند کاررر را فهوراً
اخراج کنند و در عو مزد مدت مزبور را بالعو بپردازند و همین امهر خهود زمینه ای بهرای
پیدایش حق سنوات ب وجود آورد.

 .2 .2بازسازی صنعتی
دومین عامل ک در ظهور و رسترش حق سنوات نقش داشت  ،پیشرفتهای فنهاوری در اواخهر
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قرن نوزدهم و در پ آن بحران اقتصادی شدید دههة  7332مهیالدی اسهت .بهدینترتیهب که
پیشرفت فناوری ،تغییر الگوی تولید کاال و خدمات را موجب شده ک این امر نیهز بهر بهازار کهار
تأثیرات عمیق داشت است .این امر موجب جایگزین هرچ بیشتر ماشین ب جای انسان شهد و
نیاز ب کاررر را کاهش داد .عالوهبر این بحران اقتصادی نیز موجب افزایش تعداد بیکهاران شهده
ک واکنش شدید آنها را در پ داشت است .تر از افتادن این کهاررران ناراضه و بیکهاران در
دامن سوسیالیستها ،دولتها را مجبور ب تدوین راهکارههای حمهایت ماننهد غرامهت اخهراج و
اخطار پیش از اخراج کرده است.
یک از بخشهای اقتصادی ک کاررران آن از پیشرفت فنهاوری تهأثیر زیهادی پذیرفته انهد،
صنعت راهآهن است .نخستین موارد طرح مسئلة امنیت شغل مربوط ب صنعت راهآهن بهوده و
در این بخش این مسئل ب شدت مطرح بوده است ،ب طوریک ط سا ههای  7312تها 7332
در فرانس تعدادی زیادی از دعاوی اخراج کاررران راهآهن در دادراهها مطرح و ب صدور آرایه
منجر شده است ک م تواند ب عنوان نقطة شروع برای حق سنوات تلق شود .قضیة کهاررران
راهآهن فرانس مسئلة جدیدی را همراه با پیشرفتهای فناوری ب وجود آورده بود .کاررران ایهن
بخش کاررران ماهر و باتخصص ویژه بودند ک در فر اخراج قادر به ورود به صهنعت دیگهر
نبودند .از سوی دیگر ،ب دلیهل عهدم تکمیهل سهنوات خهدمت مسهتحق بههرهمنهدی از مزایهای
بازنشستگ نیز نم شدند .پرداخت حق سنوات برای جبران همین محرومیت از این مزایا بهوده
است .البت از سا  7332بهرای جلهوریری از نقهت حقهو کهاررران به وسهیلة صهندو ههای
بازنشستگ و کارفرمایان ،ضرورت تأیید اولیة اخراج ب وسیلة محهاکم پذیرفته شهد و در فهر
توجی ناکاف برای اخراج خسارت محرومیت از حقو بازنشستگ ب صورت الهزام به پرداخهت
حق سنوات مطرح م شد (.)Holzmann, 2012: 19

 .8 .2ظهور و گسترش دولت رفاه
ناکارامدی اقتصاد بازار در تأمین عدالت اجتماع  ،بحرانهای اقتصادی شدید و تحوالت سیاسه و
اجتماع پس از دوران جنگ جهان دوم ،ب ظهور الگوی جدیدی از دولت تحت عنوان دولت رفاه
منجر شد ک نوع عقبنشین از بسیاری از اصو و منویات لیبرالیسم بود و لزوم مداخلهة دولهت
را برای جبران ناکام های اقتصاد بازار در ایجاد تعاد و تثبیت اقتصادی و عهدالت اجتمهاع  ،الزم
و حقان م شمرد .در واقع دولت رفاه ب عنوان شهکل از دولهت مهدرن در پاسهخ به بحهرانههای
اقتصادی و مال ب وجود آمهده اسهت .بحهران دههة  7332آمریکها که پهس از ایهن کشهور کلیهة
کشورهای اروپای را نیز درنوردید ،موج از رکود ،بیکاری و ورشکستگ مؤسسات اقتصهادی را بها
خود ب ارمغان آورد ک «دست نامرئ » اقتصاددانان لیبرا از درمان آن عاجز مانده بود.
بسط الگوی دولت رفاه با رسترش برنام های تأمین اجتماع و حمایت از کاررران در برابهر
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مخاطرات مختلف اقتصادی ،شغل و درآمدی همراه بود .یک از ابعاد تأمین اجتماع حمایت از
کاررر بیکارشده در قالب بیمة بیکاری بود .در کنار این حمایت ،ب خصهوص در کشهورهای که
دانش و توان اقتصادی و فن الزم برای ادارة صندو بیمهة بیکهاری را نداشهتند ،حهق سهنوات
ب عنوان فرمو جایگزین بیمة بیکاری رسترش یافت .امروزه هم ارتباط معکوس بین رستردر
حق سنوات و برنام های حمایت تأمین اجتماع دیده م شود .ب طوریک در کشهورهای که
نظام تأمین اجتماع پیشرفت ای دارند ،طرح پرداخت حق سنوات از سوی کارفرما نیز ب حاشی
رانده شده و برعکس در کشورهای ک نظام تأمین اجتماع جامع ندارند ،نههاد حهق سهنوات
ب عنوان جایگزین از رستردر شایان توجه برخوردار است .چنانک در سطح کشورهای عضهو
سازمان همکاری اقتصادی و توسع مانند اسپانیا و پرتغا برنامة حق سنوات رستردهای دارنهد،
ول در کشورهای آلمان و فرانس موارد و میزان پرداخت حق سنوات محدود اسهت و در مقابهل
نظام تأمین اجتماع مناسب ب خصوص در زمینة بیمة بیکهاری دارنهد .البته حهق سهنوات در
کشورهای ک نظام تأمین اجتماع خطرهای بیکاری را از طریق بیمة بیکاری جبران م کنهد،
هنوز ب شکل ضعیفتری حفظ شده است ک علت این امر را نیز مقاومت اتحادی های کاررری و
تلق حق سنوات ب عنوان حق مکتسب در برابر خطرهای بیکاری است ،و ب نوع آن را مکمهل
سایر برنام های حمایت بیکاران م دانند (.)Pissardes, 2001:143

ماهیت حقوقی و کارکرد حق سنوات
در بخش او این نوشتار مفهوم و مبان حق سنوات بررسه شهد .در ایهن بخهش نیهز ماهیهت
حقوق  ،کارکردهای آن در تنظیم روابط کار و ارتباط آن با دیگر نهادههای حقهو کهار بررسه
خواهد شد.

 .1ماهیت حقوقی
با توصیف ک از حق سنوات در ط مباحث قبل ارائ شد ،باید ب این سؤا جواب داد که آیها
این نهاد با یک از نهادهای حقوق موجود در نظام حقوق قابل تطبیهق اسهت و تهابع آثهار آن
است یا اینک نهاد جدیدی با آثار حقهوق متفهاوت اسهت .محققهان پاسهخههای متفهاوت ارائه
کردهاند ک در این قسمت ب طرح و تحلیل آنها پرداخت م شود.

 .1 .1ماهیت مزدی
براسا این دیدراه با ارائة تعریف موسع از مفههوم دسهتمزد ،حهق سهنوات نیهز داخهل در آن
مفهوم قرار م ریرد و جزئ از اقالم حقو محسوب م شود .از نظر حامیان این نظر ههر آنچه
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در مقابل کار برای کاررر طبق قانون پرداخت م شود ،ماهیت مهزدی دارد .در ایهن میهان حهق
سنوات نیز ک ب عنوان امتیاز مال ب نفع کاررران پیشبین شده ،داخل در مفههوم اجهرت یها
مزد است .اما پرداخت این قسمت از حقو مقید ب شروط خاص بوده و ب زمان خاتمة قهرارداد
محو شده است .این نظری مدتها از سوی دکترین و رویة قضای فرانس پذیرفته شهده بهود
) .(Narmanlioglu, 1973: 325اما این دیدراه با ایرادات همراه است او اینک ارر حق سنوات
ماهیت مزدی داشت باشد ،نحوة خاتمة قرارداد کهار نبایهد در پرداخهت آن تهأثیر داشهت باشهد.
درحال ک با مطالعة تطبیق معلوم م شود در بسهیاری از کشهورها از جمله ترکیه  ،آلمهان و
فرانس  ،پرداخت حق سنوات فقط در فر اخراج غیرموج موضوعیت پیدا م کنهد و بها تهر
اختیاری کار از سوی کاررر یا اخراج موج وی ،پرداخت حق سهنوات منتفه اسهت .در حقهو
ایران نیز قبل از صدور رأی وحدت رویة شماره ههای  7391،7393،7393مهورخ 7331/72/71
هیأت عموم دیوان عدالت اداری ،مدت ها رویة قضای از صدور حکم ب پرداخت حهق سهنوات
ب کاررری ک تر کار م کرد ،امتناع داشت .روشن است ک ارر حق سهنوات ماهیهت مهزدی
م داشت ،صدور چنین احکام ب وج م نمود ،زیهرا محرومیهت کهاررر از مهزد و سهلب حهق
مکتسب او بدون دلیل موج نامشروع و غیرقانون است .دوم اینکه  ،پهذیرش چنهین دیهدراه
مستلزم تغییر در تعریف مزد و حقو کاررر است ک ط مواد  39تا  33قانون کار مطرح شهده
است ،زیرا حت مزد ب معن عام آن ک در قانون کار ب حقالسع تعبیر شده ،مربوط ب زمهان
اعتبار قرارداد کار و اجرای آن است .درحال که حهق سهنوات فقهط در فهر خاتمهة قهرارداد
موضوعیت پیدا م کند .سوم اینک ارر حق سنوات ماهیتاً مزد و جزئ از آن باشد ،باید برای هر
سا ب مأخذ حقو کاررر در آن سا محاسب شود ،درحال ک حق سنوات بر مبنهای آخهرین
دستمزد کاررر در زمان خاتمة قرارداد محاسب م شود .چهارم اینک ارر حهق سهنوات ماهیهت
مزدی داشت باشد ،مشمو درآمد بر مالیات و کسور مالیات اسهت ،درحهال که در بسهیاری از
کشورها این پرداخت مشمو مالیات نم شود.

 .2 .1ماهیت غرامتی
براسا این دیدراه حق سنوات در عمل و تئوری نوع غرامت یا جبهران خسهارت اسهت .ایهن
مسئولیت مبتن بر نظریة خطر یا مسئولیت بدون تقصیر است ،زیرا با اخراج یها از دسهت دادن
شغل ،کاررری ک ط مدت متمادی در کارراه مشهغو به کهار بهوده ،بها خطهر فرسهودر
جسمان و روح روب رو بوده و بعد از اخراج نیز یافتن شغل جدید مستلزم هزینه ههای زیهادی
است .ازاینروی ب اقتضای حق و عدالت کارفرمها بایهد مبهالغ را به چنهین کهاررر متضهرری
بپردازد .پذیرش اولیة حق سنوات در نظام حقوق انگلستان نیز با همین مالحظه و محرومیهت
کاررر از یهک حهق مکتسهب بهوده اسهت ( .)Mesher, 1978:119; Rycroft, 2001: 2131ایهن
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دیدراه مبنای حقوق توجی کنندة حق سنوات را قواعد مسئولیت مدن دانست است .بنهابراین
قضاوت در خصوص آن منوط ب بررس شرایط مسئولیت مدن است .طرفداران این نظری برای
توجی نظر خویش قائل ب آن هستند ک اخراج کاررر موجب نقت حقو وی و اضرار از جهت
یافتن شغل جدید ،از دست دادن ارشدیت در کاررهاه و به تبهع آن محرومیهت از پایهة سهنوات
است ،زیرا ب فر یافتن کار جدید نیز ،کاررر ب دلیل عدم سابق در آن کارراه پایهة سهنوات و
پرداختهای مربوط ب آن را از دست م دهد و مهارت کسبشده در شهغل سهابق نیهز ممکهن
است برای وی بالاستفاده بماند ) .(Folk, 1969: 12در کنار این امور ،انجام تعههدات مربهوط به
قرارداد کار ط زمان موجب فرسودر جسم و روح مه شهود و حهق سهنوات نیهز غرامهت
قانون برای جبران مجموع این خسارات است.
این نظری نیز قابل انتقاد بوده و ایرادات چنهدی بهر آن وارد اسهت ،زیهرا الزمهة تلقه حهق
سنوات ب عنوان غرامت آن است ک قائل به مسهئولیت مهدن کارفرمها باشهیم و ایهن امهر نیهز
مستلزم جمع شرایط خاص آن است .اوالً اصل در مسئولیت مدن بر اثبهات تقصهیر اسهت و بها
اثبات تقصیر کارفرما نیز جبران خسارت مبنای دیگری پیدا م کند و به حهق سهنوات مهرتبط
نیست .از سوی دیگر ،نظریة خطر نیز در این مورد کاررشا نیست ،زیرا آثار منف اخراج همیش
منسوب ب کارفرما نیست و کاررر نیز در ایجاد آن نقش دارد ثانیهاً ،تحقهق مسهئولیت مهدن و
ب تبع آن الزام ب پرداخت خسهارت مسهتلزم اثبهات رابطهة سهببیت میهان فعهل و ضهرر اسهت.
درحال ک در پرداخت حق سنوات چنین امری شرط نیست .چنانکه در حقهو ایهران فهارغ از
علت خاتمة قرارداد در هر حا حق سنوات باید پرداخت شود ثالثاً ،خسارت ناش از مسهئولیت
مدن مستلزم ارزیاب خسارت وارده از سوی دادراه و سپس صدور حکم مبن بر الزام ب جبران
آن است .درحال ک میزان حق سنوات قابل پرداخت بدون توج ب وجود ضرر ناشه از خاتمهة
قرارداد ،از سوی مقنن تعیین شده است.

 .8 .1ماهیت تشویقی (پاداش پایان کار)
براسا این دیدراه حق سنوات تدبیری برای تکریم کاررری است ک صادقان طه سها ههای
متمادی در کارراه فعالیت کرده است ( .)Earthman, 2002: 37در سایة این تدبیر کهاررر به
عدم تغییر کار تشویق م شود و کارفرما نیز م تواند از وجود کاررران ماهر و متخصص ب مدت
طوالن بهرهمند شود .این امر ب خصوص در مورد قوانین کشورهای ک شرط بهرهمندی از حق
سنوات را داشتن حداقل س تا پنج سا خدمت در کارراه معین م دانند ،صاد است ،زیهرا در
چنین شرایط کاررر خروج از کارراه را قبل از تحقق حداقل زمان انتظار الزم برای بهرهمنهدی
از حق سنوات ب ضرر خود م داند و ازاینرو سع در رعایت تعهدات قانون و قراردادی خویش
ب منظور استمرار روابط کار خواهد داشت .در این میان با افزایش مههارت موجهب ارتقهای بههره
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وری م شود و منافع کارفرما را نیز تأمین م کند .نمونة چنین روی ای در مقررات کهار اتهریش
قبل از اصالحات سا  2222مالحظ م شد ک شهرط بههرهمنهدی از حهق سهنوات را داشهتن
حداقل س سا سابقة کار در کارراه معین قرار داده بود ک البته به دالیهل دیگهری از جمله
تأمین عدالت و پرداخت حق سنوات این حکم نسخ شد (.)Hofer, 2007: 42
در نقد این توجی م توان رفت ک ارر حق سنوات ب کاررری پرداخهت شهود که مطهابق
قوانین بیمة اجتماع سنوات الزم برای بازنشستگ را تکمیل کرده یا در اثر حادثة ناش از کار،
دچار ازکارافتادر شده ،تلق این پرداخت ب عنوان پاداش پایان کار م تواند صاد باشد ،اما در
مورد نظامهای حقوق ک پرداخت حهق سهنوات محهدود به قسهم خاصه از خاتمهة قهرارداد
نم شود ،این تحلیل کارساز نیست .همین مسئل در خصوص نظام کنهون حقهو ایهران نیهز
صاد است ،زیرا همچنان ک رفت شد ،حداقل مدت الزم برای استحقا حق سنوات برابر مادة
 29قانون کار یک سا بود ک با اصالح آن ب وسیلة قانون رفهع موانهع تولیهد و سهرمای رهذاری
مصوب  7339و الحا تبصرهای ب مادة  1قانون کار ،کاررران اخراج برای خدمت کمتر از یک
سا نیز ب تناسب مدت کار امکان بهرهمندی از حق سنوات را دارند .ازاینرو مثالً کهاررر دارای
س ماه خدمت نیز استحقا چنین پرداخت را ب تناسهب دارد .از سهوی دیگهر ،پرداخهت حهق
سنوات برخال رویة بسیاری از کشورهای دیگر در تمام حاالت خاتمة قرارداد کار ،اعم از اینک
کاررر در اخراج مقصر باشد یا ن  ،الزام است .روشن است لزوم پرداخت حق سهنوات در فهر
اخراج موج مانع از آن است ک این نهاد ب لحاظ حقوق نوع پاداش پایان کار تلق شود.

 .4 .1نهاد حقوقی مستقل

1

با توج ب اینک حق سنوات با سایر نهادهای حقوق موجود ب شرح فو قابل تطبیهق نیسهت،
م توان قائل ب آن شد ک این نهاد ،نهادی خاص و مستقل با شرایط و آثار حقوق ویهژة خهود
است .بدینترتیب در شرایط معین امتیازی را ب نفع کاررر و تعهدات را بر دوش کارفرمها قهرار
م دهد .ازاینرو این نهاد حقوق در نظامههای حقهوق مختلهف تحهت عنهاوین متفهاوت ،آثهار
حقوق متفاوت را نیز تولید کرده و در بیشتر اوقات تابع تغییرات سریع و رستردهای بوده است
) .(Bowers,1990: 255-256ب این ترتیب با توج ب عهدم انطبها حهق سهنوات بها نهادههای
حقوق دیگر ،این نهاد دارای ماهیت خاص خود است ک طه زمهان در اثهر عوامهل مهذکور در
سطور قبل ایجاد و با تدبیر مقنن ،توافقهای جمع اتحادی های کهاررری و کارفرمهای تکامهل
یافت و کارکردهای متفاوت را در کشورهای مختلف پذیرفت است.

1. Sui Generis
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 .2کارکردهای حقوقی
با توج ب اینک حق سنوات دارای ماهیت ویژهای است و قابلیت انطبا مطلق با ههیچکهدام از
نهادهای حقوق موجود در نظامهای حقوق را ندارد ،باید دید که ایهن نههاد در په بهرآوردن
کدام هد حقوق است .به عبهارت دیگهر ،کهارویژة آن در چهارچوب روابهط کهاررر و کارفرمها
چیست؟ بررس تطبیق و تاریخ این نهاد ما را به دو کهارویژة عمهده یعنه افهزایش امنیهت
شغل و ارتقای عدالت اجتماع برای این نهاد رهنمون م سازد ک ب ترتیب بررس م شوند.

 .1 .2افزایش امنیت شغلی
یک از محورهای اساس حقو کار و تنظیم روابط کهاررر و کارفرمها در همهة کشهورها ،بحهث
اخراج یا خاتم دادن ب قرارداد کار از سوی کارفرماست .مدتهای مدیدی تحهت تهأثیر مکتهب
کالسیک اقتصادی ،اصل آزادی قراردادها تقدیس م شد و مداخلة دولهت در روابهط کهار امهری
ناموج و خطا تعبیر م شد ،زیرا از نظر اینان بهترین وسیل بهرای تضهمین عهدالت ،قهراردادی
است ک بر پایة اصل حاکمیت اراده و در سایة اصل آزادی قراردادها منعقد شهده اسهت و آنچه
طرفین مورد توافق قرار دادهاند ،عادالن ترین روش است .بر پایة همین تفکر نیز دولت در روابهط
کاررر و کارفرما مداخل ای نداشت و هر کدام از طرفین م توانست هر وقت خواست ،قهرارداد را
فسخ کند .اما این امر در عمل ب سود کارفرمایان و ب ضرر کاررران بهود ،زیهرا کارفرمها پهس از
فسخ قرارداد کار برای یافتن کاررر جدید مشهکل نداشهت ،زیهرا خیهل عظیمه از بیکهاران در
انتظار استخدام بودند ،اما این امر برای کاررر وضعیت نابهنجاری ب وجود م آورد و یافتن شهغل
جدید بسیار مشکل بود (مهر .)33 :7391 ،ازاینرو تفکر حمایت از کاررران مطرح شد و علمای
حقو در پ راهحلهای حقوق برای جلوریری از فسخ قرارداد کار یا محدود کهردن مهوارد آن
بودند .بدینترتیب در ابتدای امر براسا توافقهای جمع و سهپس به حکهم قهانون ضهرورت
اخطار قبل برای پایان دادن ب قرارداد کار ب رسمیت شناخت شد و ازاینرو کاررر باید پیش از
خاتمة کار مراتب استعفای خود را ب کارفرما اعالم م داشهت .متقهابالً کارفرمها نیهز در صهورت
تمایل ب فسخ قرارداد کار ،باید ط مهلت معین ک برحسب شهرایط کهاررر و نهوع کهار فهر
م کرد ،اخطاری ای را صادر م کرد و پس از اتمام آن مدت ب فسخ قرارداد کار دست م زد .در
این فاصل کاررر قادر بود ب جستوجوی کار جدید بپردازد و در عین حا منبع درآمد خویش
را نیز از دست نم داد .این تدبیر نیز برای حمایت از امنیت شغل کاررران کاف نبهود و صهرفاً
امر اخراج را برای مدت کوتاه ب تأخیر م انداخت .راهحلهای دیگری مثل پرداخت خسهارت
در برابر اخراج بدون رعایت مهلت و اخطاریة اخراج مطرح شد .در نهایت برای تکمیل حمایت از
کاررران نظریة سوء استفاده از حق مطرح شد ک اخراج بدون دلیل کاررر نوع سوء استفاده از
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حق است و ازاینرو از کاررر باید جبران خسارت شود و بهترین شهیوة جبهران نیهز بازرردانهدن
کاررر ب کار و الزام کارفرما ب پذیرش مجدد او بود .در همین زمین توصی نامهة شهمارة  773و
مقاول نامة شمارة  713سازمان بینالملل کار صادر شدند که شهاهبیهت آنهها نیهز منهع اخهراج
غیرموج کاررران و لزوم توجی آن ب وسیلة سوءرفتار ،ناتوان کاررر یا شرایط اقتصادی و فنه
کارراه بود (عراق و رنجبران.)731-222:7337 ،
مطالعة تطبیق نشان م دهد ک کشورها در برابر اخراج کاررران دو روی را اتخاذ کردهانهد
برخ ب تبعیت از مقاول نامة شمارة  713مزبور اخراج غیرموج کاررران را غیرقانون دانست و
در فر شکایت کاررر ،مرجع قضاوت حکم ب بازرشت ب کار م کند نظیر چنین رویه ای در
حقو آلمان مشاهده م شود ک اخراج بدون دلیل یا بدون رعایت آیین و تشهریفات خهاص آن
فاقد اثر است و در پ شکایت کاررر در فقدان سوء رفتار ،کاهش توانهای یها وضهعیت نامسهاعد
اقتصادی کارراه ،حکم ب بازرشت ب کار داده م شود ،اما ارر مرجهع رسهیدر به شهکایت بها
وجود غیرموج بودن اخراج ،بازرشت ب کار را ب صالح نداند ،م تواند حکم به پرداخهت حهق
سنوات ب سود کاررر کند .عالوهبر این در مواردی ک ب دلیل اقتصادی و فن ب تعدیل نیهروی
انسان نیاز باشد ،پس از مشاوره با نهاد کاررری کارراه و با پرداخت حق سهنوات مهورد توافهق،
اخراج عمل م شود .مالحظ م شود ک در این کشور حق سنوات ب عنهوان عهامل در جههت
تقویت امنیت شغل کاررران ب کار ررفت شده است ( Berkowitz, 2006: 95; Collins, 2012:
 .)864اررچ انتقادهای نیز از سوی اقتصاددانان ب این امر وارد شده ک پرداخت حهق سهنوات
ب ترتیب مذکور ب خصوص در زمانهای رکود اقتصادی م تواند قدرت رقابتپهذیری مؤسسهات
اقتصادی آلمان را تضعیف کند ( .)Bothfeld, 2006: 50اما رویة دیگری ک از مطالعهة تطبیقه
حقو کشورها دانست م شود ،رویة کشورهای است که هنهوز به مقاوله نامهة  713سهازمان
بینالملل کار نپیوست و همچنان طرفدار مش لیبرال در روابط کارند ک قائل به آن هسهتند
ک این روابط باید در چارچوب آزادی قراردادها تنظیم شود و محدود ساختن اختیار کارفرما در
اخراج کاررران مانع مدیریت مطلوب واحهد اقتصهادی مه شهود ) .(Malo, 2001: 75همچنهین
استدال شده برای تعاد در روابط کار نیز از آنجا ک کاررر هر زمان م تواند ب کهار خهود به
اختیار پایان دهد ،باید این حق برای کارفرما نیز شناخت شود ک چنانکه به کهاررر احتیهاج
نداشت ،نسبت ب اخراج یا فسخ قرارداد وی اقدام کند.
این رویکرد نتایج غیرعادالن ای م تواند ب دنبا داشت باشد ،ازاینرو با تغییهر مقهررات شهاهد
تعدیل آن هستیم .شاهد مثا چنین رویکردی را م توان در حقو آمریکا مشهاهده کهرد .در ایهن
کشور ،درصورت ک در قرارداد کار شرط خاص در مورد نحوة اخراج و آثار آن نشده باشد یا کاررر
جزء کاررران اتحادیة کاررری طر قرارداد با کارفرما مبن بهر عهدم اخهراج بهدون دلیهل نباشهد،
کارفرما م تواند بدون لزوم اخطار قبل یا الزام ب بازرشت ب کهار ،کهاررر را اخهراج کنهد .چنهین
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رویکردی با انتقادات جدی مواج شده و بحثههای دامنه داری میهان مخالفهان و موافقهان آزادی
فسخ قرارداد از سوی کارفرما مطرح شده است .از جمله مههمتهرین دالیله که به نفهع اختیهار
کارفرمایان برای فسخ بدون دلیل قرارداد کار ذکر شده ،مسئلة مهدیریت واحهد اقتصهادی ،افهزایش
بهرهوری و ایجاد تعاد در رابطة او با کاررر است ،زیرا وقت کاررر ههر موقهع آزادی تهر کهار را
داشت باشد متقابالً باید کارفرما نیز آزادی فسخ قرارداد و اخهراج او را داشهت باشهد (Rothlstein,
) .1987: 738همچنین استدال شده ک امنیت شغل شدید سبب کاهش تمایل کارفرمایان بهرای
استخدام کاررر و انعطا ناپذیری نیروی کار و کاهش مزد آنها م شود ).(David, 2006: 211
بدین ترتیب در حقو کشورهای ک مقنن در پ حمایهت امنیهت شهغل کهاررران اسهت،
ابزارهای را نیز برای تضمین آن تدار دیده ک شامل الهزام به بازرشهت به کهار و پرداخهت
غرامت و حق سنوات است .الزام ب پرداخت حق سهنوات در فرضه که کهاررر مقصهر نیسهت،
م تواند ب صورت نسب برای تضمین امنیت شغل کاررران مؤثر باشد .ازاینرو مالحظ م شود
در کشورهای ک انعطا پذیری بهازار کهار را در اولویهت نخسهت قهرار دادهانهد ،امنیهت شهغل
کاررران سطح پایین دارد و طرحهای حق سنوات اجباری را نپذیرفت اند.

 .2 .2ارتقای عدالت اجتماعی
ب منظور تأمین رفاه و عدالت اجتماع  ،دولتهای مدرن امروزی س رون برنامة عموم را برای
حمایت اتباع خویش ب خصوص رروههای آسیبپذیر ب اجرا م رذارند .این برنام ها شامل سه
حوزة بیم ای ،حوزة حمایت و توانبخش و باالخره حوزة امدادی است .خدمات حهوزة نخسهت
یعن بیم های اجتماع مشارکت است و تأمین مال آن بها مشهارکت کهاررران ،کارفرمایهان و
دولت انجام م پذیرد ،اما در خصوص دو حوزه دیگر مشارکت مطرح نبوده و تأمین مهال آن از
طر دولت و نهادهای عموم غیردولت و غیرانتفاع مثل اوقا و خیری ها صهورت مه ریهرد
(نعیم و پرتو 31-13:7333 ،مجتهدی.)97-91:7333 ،
در این میان افراد بیکار و کاررران اخراج م توانند از دو نوع او از برنام های حمایت مزبور
بهرهمند شوند .بدینترتیب ک شخص ک سابقة کهار داشهت و حهق بیمه ههای بیمهة بیکهاری او
پرداخت شده ،م تواند در شرایط معین از مزایای بیمة بیکاری ک از جمل مسهتمریههای موقهت
بیم های تأمین اجتماع است ،بهرهمند رردد (استوارسنگری .)799 :7339 ،اما باید توج داشهت
ک طو مدت بهرهمندی از مستمری بیکاری کوتاه است و در صورت عدم توفیق کاررر بیکارشهده
در یافتن شغل جدید یا درصورت ک ب دلیل عدم سابقة پرداخت حق بیمة بیکاری ب طهور کله از
شمو قانون بیمة بیکاری خارج بوده و نتواند از محل مزایای پرداخته آن اسهتفاده کنهد ،ممکهن
است در شرایط معین از سوی نهادهای حوزة حمایت مثل کمیتة امداد مورد حمایت واقع شوند.
در کنار این س حوزة حمایت تأمین اجتماع  ،مسئولیت کارفرمایان برای تهأمین معهاش و
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جبران خسارت کاررران ب هنگام حوادث و بیماریها ،ب دلیل وضعیت اقتصادی مطلوبتهر آنهان
نسبت ب کاررران مطرح شده و با رذر از دورة سنت ب دورة صنعت و رسترش میزان و تعهداد
سوانح شغل و ب تبع آن افزایش آسیبهای روح و جسم کهاررران ابعهاد رسهتردهای یافته
است (مجتهدی .)33 :7333 ،برنام های پرداخت حق سنوات نیز در همین زمین قابل ارزیهاب
است .بدینترتیب ک همانرون ک همچنان ک پیشتر رفت شد ،حق سهنوات در فقهدان دیگهر
اشکا برنام های تأمین اجتماع ب خصوص بیمهة بیکهاری از طریهق قراردادههای جمعه کهار
ب وجود آمده است تا هزینة اخراج را برای کاررران بیکارشده تعدیل کنهد .در ابتهدا کارفرمایهان
فقط در فر عدم رعایت مقررات مربوط ب اخطار اخراج ملهزم به جبهران خسهارت کهاررران
م شدند ک بعدها قلمرو و موارد پرداخت آن رسترش یافت .در برخ کشورها ک امکان اجرای
بیمة بیکاری ب دلیل بار مال و جنب های فن آن در زمینهة مهدیریت صهندو مربوطه وجهود
نداشت  ،دولتها ب رسترش حق سنوات برای پوشش دادن خأل بیم بیکاری متمایهل شهدهانهد
) .(Holzmann, 2010: 27برای نمون در ترکی برنامة بیمة بیکاری از سا  7333تصویب و اجرا
شد .قبل از آن مدتها از حق سنوات ب عنوان جایگزین برای بیمة بیکاری استفاده شده اسهت
و سع م شد تا خأل بیمة بیکاری از این طریق پر شود .در این کشور حق سهنوات بها تصهویب
قانون کار شمارة  3223مورخ  7333در روابط کهاررر و کارفرمها پذیرفته شهد و طه سهالیان
متمادی کارویژههای متعددی مانند پاداش و تضمین امنیت شغل را بر عهده ررفته اسهت .در
این میان قانون کار شمارة  337مصوب  ،7331با توج ب بار مال سنگین آن بهر کارفرمایهان و
نیز آثار نامطلوب ک بر بازار کار داشت ،اصالح شد و مجدداً شرایط و آثهار حهق سهنوات تغییهر
یافت ،اما الغا و کنار رذاشتن آن نپذیرفت نشد .در طرح توجیه آن ب این مسئل اشهاره شهده
بود ک مادام ک برنامة بیمة بیکاری تصویب و اجرا نشده ،حق سنوات ب عنوان بد یا جهایگزین
با اصالحات تداوم خواههد داشهت ) .(Basterzi,1995: 328; Anadolulu, 2003: 241همچنهین
رفت شده هد و غر مقنن ایران در وضع مادة  33قانون کار مصوب سا  7331نیز استقرار
یک نظام جانشین برای بیمة بیکاری در غیاب آن بوده است (آشت .)297 :7311 ،
باید توج داشت با اینک بیمة بیکاری و حق سنوات هر دو ب هنگام خاتمة روابط کار مطرح
م شوند ،اما تفاوتهای عمدهای میان آنها از حیث شرایط بهرهمندی و آثار حقوق وجهود دارد
ک امکان جایگزین کامل را نم دهد .جهات افترا این دو نهاد حقوق را ب اختصهار ایهنرونه
م توان بیان داشت اوالً ،پرداخت حق سنوات از سهوی کارفرمها انجهام مه ریهرد ،درحهال که
مزایای بیمة بیکاری از سوی بیم های اجتماع پرداخت م شوند ثانیاً ،حق سنوات به صهورت
مبلغ کل و یکجا پرداخت م شود و اشتغا مجدد کاررر تأثیری در میزان نهدارد ،درحهال که
مزایای بیمة بیکاری ب صورت اقساط ماهان است و با اشتغا مجدد کاررر قطع م شود ثالثاً ،از
نظر فن و مدیریت بیمة بیکاری ب صورت مشارکت و با پرداخت حق بیم به صهندو معهین
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انجام م پذیرد ،و لیکن اغلب طرحهای حق سنوات ب صورت غیرمشارکت و ب هزینهة کارفرمها
انجام م ریرد رابعاً ،مزایای بیمة بیکاری فقط در فر بیکاری غیرارادی پرداخت م شود ،امها
حق سنوات غیر از بیکاری در فر بازنشستگ و ازکارافتادر نیز پرداخت م شود.
با توج ب تفاوتهای مزبور بیمة بیکاری ب دلیل اینک در ماهیت و بطن خود نوع تعاون برای
رفع آثار سوء اجتماع و اقتصهادی بیکهاری دارد ،به لحهاظ اقتصهادی مطلوبیهت بیشهتری دارد و
م تواند برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات ب کار ررفت شود ،اما حق سنوات ب خصهوص
در دورههای رکود اقتصادی ب دلیل فشار مضاعف ک بر واحدهای تجاری و صنعت در زمان تعدیل
نیروی انسان وارد م کند ،چندان مساعد ب نظر نم رسد .در واقهع بیمهة بیکهاری به ماننهد سهایر
رشت های بیم ای با اتکای ب آمار و اطالعات اقتصادی موجهود و بههرهریهری از قهانون احتمهاالت
ریاض ب برآورد تعهدات خویش در آینده و تعیین حق بیمة متناسب اقدام م کند ،اما حق سنوات
و مدیریت پرداخت آن با خود کارفرماست .درحال ک شرایط بهرهمنهدی و میهزان پرداخهت آن از
طر مقنن تعیین م شود ،مگر اینک قرارداد جمع کار میان کارفرمایان و اتحادی ههای کهاررری
وجود داشت باشد .در چنین شرایط حق سنوات برای کارفرما و واحد اقتصادی وی تهدیهد مهال
نامتعین تلق م شود و مطلوبیت فعالیت در شرایط بحران و رکود را کاهش م دههد .در شهرایط
رکود عالوهبر اینک واحد اقتصادی با عدم کسب سود کاف مواجه مه شهود ،بهرای تهداوم حیهات
مؤسس راه نیاز ب کاهش سطح تولید یا تعدیل نیروی انسان پیدا م شود .در چنین شرایط الزام
ب پرداخت حق سنوات ممکن است بقای واحد اقتصادی را تهدید کند.

نتیجهگیری
همچنان ک اشاره شد ،حق سنوات ب عنوان پرداخت مبلغ کل از سوی کارفرمها به کهاررر از
ابتدای قرن بیستم متداو شد .در ظهور این نهاد حقوق عوامل مختلف مانند تدوین مقهررات
کار ،الزامات صنعت شدن و رسترش الگوی دولت رفاه نقش داشت و منطهق اقتصهادی آن نیهز
توزیع هزین های بیکاری ،مدیریت منابع انسان  ،کمک ب تحر نیروی انسان و انعطا پذیری
بازار کار عنوان شده است.
در خصوص ماهیت حقوق حق سنوات با توج ب بررس ب عملآمده م توان رفت ک این
نهاد با هیچیک از نهادهای حقوق موجود قابهل انطبها کامهل نیسهت ،ازایهنرو بایهد قائهل به
استقال ماهیت حقوق برای آن شد ک شرایط و آثار حقوق ویژهای را نیهز مه طلبهد .امها در
خصوص کارویژة حق سنوات باید رفت ک در طو زمان ،این نهاد حقوق کارکردهای متفاوت
را بر دوش کشیده است ،ب طوریک در مقطع از زمان ب عنوان عهامل بهرای تضهمین امنیهت
شغل کاررران و جلوریری از بیکاری آنها از طریق تحمیل پرداخت آن ب دلیل اخراج غیرموج
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ب کار ررفت شده است .چنانک قانون کار مصوب  7331ایران نیز در همین زمین قابل ارزیهاب
است .اما بعدها با تصویب سایر تدابیر حقوق جهت حفظ امنیت شغل نظیر لزوم موجه بهودن
اخراج و الزام ب بازرشت ب کار در فقدان علت موج برای اخهراج و حته پهیشبینه غرامهت
اخراج نهاد حق سنوات دیگر کارکرد تضمین امنیت شغل را نداشت .در مرحلة بعد حق سنوات
صرفاً ب عنوان عامل برای حمایت مال کاررران بیکارشده ب کار ررفت شد و ب نوع به عنهوان
شکل ابتدای بیمة بیکاری عمل کرد ،اما شکلریری و تثبیت طرحهای بیمة بیکاری نههاد حهق
سنوات را با نوع بحران کارای مواج کرد و ب خصوص از ناحیة کارفرمایان با انتقادات مواجه
شد .مالحظ م شود ک موج از اصالحات در کارکرد این نهاد ب خصوص در کشورهای مانند
اتریش ،ایتالیا و سوئد انجام پذیرفت و کارویژههای جدیدی برای آن تعریف شده است.
در حقو ایران نیز قانون کار مصوب سا  7333با این رویکرد تنظیم شده است ک از حهق
سنوات صرفاً ب عنوان عامل حمایت مال از کاررران ب هنگام بیکهاری یها بازنشسهتگ اسهتفاده
شود ،ازاینرو م بینیم ک فارغ از علت خاتمة قرارداد کار ،کاررر مستحق دریافت حهق سهنوات
شناخت شده است و در مواردی نیز ک کاررر در خاتمة قرارداد نقش نداشت باشد ،میزان مبلهغ
پرداخت مثل مورد ازکارافتادر ناش از کار افزایش م یابد.
وضعیت فعل حق سنوات در حقهو ایهران اصهالح و تغییهرات اساسه را مه طلبهد ،زیهرا
پرداخت یک ماه حقو ب ازای هر سا خدمت در مقایس با کشورهای دیگر مبلغ باالی اسهت
و کارفرمایان از آن ب عنوان یک از ایرادات قانون کار فعل یاد م کنند .از طر دیگر ،در عمهل
نیز برخ اشکاالت اجرای مانند نحوة پرداخت ،زمان آن و اعسار و ورشکستگ کارفرما موجهود
است ک عادالن بودن آن را نیز زیر سؤا م برد .ازاینرو پیشنهاد م شود با احتهرام به اینکه
حق سنوات جزو حقو مکتسبة کاررران در ایران است و لذا سلب و نسهخ کله آن عله رغهم
وجود مقررات مربوط ب امنیت شغل و بیمة بیکاری شایست نیست ،امها اصهالح شهیوة تهأمین
مال و کارویژة آن ضروری ب نظر م رسد .بدینترتیب ب نظر م رسد تشکیل صندو ویژة حهق
سنوات مثل بیمة بیکاری ضروری است و تأمین مال این صندو نیز م تواند با مشارکت چهار
درصدی کارفرما و یک درصدی کاررر انجام ریرد .این صندو م تواند مثل سایر صهندو ههای
بازنشستگ عمل کرده و وجوه دریافت مزبور را در طرحهای صنعت و تجهاری سهرمای رهذاری
کند و تعهدات خود را در برابر کاررران ایفا نماید .تعهد این صندو نیز در برابهر کهاررران ایهن
خواهد بود ک ب صورت مکمل بیمة بازنشستگ عمل م کند و رکهن دوم نظهام بازنشسهتگ را
تشکیل خواهد داد .درصورت ک کهاررری قبهل از رسهیدن به سهن بازنشسهتگ  ،بیکهار شهود،
م تواند از بیمة بیکاری بهرهمند شود ،اما ارر با وجود اتمام مدت بههرهمنهدی از مزایهای بیمهة
بیکاری ،موفق ب اشتغا مجدد نشود ،م تواند از ذخیرة صندو حق سنوات استفاده کند.
چنین طرح از یکسو با حمایت مال هرچند محدود از بازنشستگان ،پهایین بهودن سهطح
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پرداخت ب بازنشستگان را جبران کرده و آنان را از جستوجوی کار بعد از بازنشسهتگ معها
م کند و از سوی دیگر ،درصورت ک صندو بازنشستگ اصل ب دلیل ورشکست یا قهادر به
پرداخت مستمری ب مشموالن نباشد ،بازنشستگان آن صندو از استیصا نجات پیدا م کنند.
همچنین این طرح همانرون ک اشاره شد ،م تواند ب عنوان مکمل بیمة بیکهاری عمهل کنهد و
سطح حمایت از افراد بیکارشده را تا یافتن شغل جدید افزایش دهد .چنهین نقشه بهرای حهق
سنوات ب مثابة قایق نجات برای کشت مسافربری است ک ب وقت خطر غر شدن برای نجهات
مسافران استفاده م شود .بنابراین حق سنوات باید ب سهمت تکمیهل پوشهش بیمهة بیکهاری و
بازنشستگ پیش برود و این امر نیز مستلزم بازنگری قانون و ایجاد نهادهای الزم است ،ازایهنرو
در پژوهشهای بعدی باید نحوة تشکیل و ادارة این صندو مطالع شود.
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