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 کارفرمایان وظایف و کارگران حق خصوص در کار قانون بررسی

 1سعید نعمتی -1

 علوم و تحقیقات تهرانآزاد اسالمی واحد دانشگاه ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

 2جعفر یوسف پور -2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان عضو هیات علمی ،دانشکده هنر و معماری،

 

 

 چکیده

 است شده اشاره قانونی مواد به استناد با که مذکور فصول بررسی با مقاله اين در. دارد وسیعی و فراگیر بسیار شمول دامنه کار، قانون 

 متعددی یسوالها. شد آشنا است شده اشاره آنها بهنوشته  اين در که ديگری جزئیات با قانون، اين شمول دامنه با آشنايی بر عالوه میتوانیم

 ببا اين در بیشماری ابهامات نیز کارفرمايان دارد، وجود کارگران گروه برای ابهاماتی اينکه بر عالوه که دارد وجود کار قانون خصوص در

برای مثال عناصر تشکیل دهنده يک قرارداد کار چیست يا حدود مسئولیت هر يک ذينفع و مسئول چیست يا حتی انواع قراردادهای .  دارند

با بررسی بیشتر به بررسی مسئولیت کارفرمايان پرداخته  .ی مراجع حل اختالف پرداخته شده است و سپس به بررسکار به چه صورت است 

 دو ناي مفصلتر بررسی باو منافع اين قشر ضعیف جامعه را در برابر مسئولیت کارفرمايان که اهرم قدرت را در دست دارند می پردازيم . 

 و کارگران گروه دو هر بیشتر تفاهم و ابهامات رفع موجبات است شده  سعی ،(کار روابط و عرف قراردادها، با آنها ارتباط و) کار قانون فصل

 .شود فراهم کارفرمايان

 

 کار روابط ؛ کار حقوق ؛ کارفرما ؛ کارگر ؛ کار قرارداد ؛ کار قانون:  واژه کلید 

 

 

 

  

                                                           
1 miladnmt@gmail.com 
2 Jafar.yousefpour@yahoo.com 
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 مقدمه

 با قالهم اين در. دارد وسیعی و فراگیر بسیار شمول دامنه کار، قانون که شد متوجه میتوان کار، قانون دوم و اول فصل در اجمالی بررسی با 

 ديگری یاتجزئ  با قانون، اين شمول دامنه با آشنايی بر عالوه میتوانیم( است شده اشاره قانونی مواد به استناد با که) مذکور فصول بررسی

 .شد آشنا است شده اشاره آنها به فصل دو اين در که

 تعداد  محج رفتن باال و اقتصادی پیشرفتهای به دستیابی همچنین و جمعیت افزايش و جوامع شدن صنعتی و مدرنیته به توجه با امروزه

 اين در ارفرماک صنعتی مراکز و ها کارخانه ازدياد و کار ، و کارگر بین اختالفاتی که است بديهی بنابراين  ،است افزايش به رو نیز کار نیروی

 : شويم آشنا زير مفاهیم با بايد ابتدا پس. )( گردد ايجاد راستا

 رماکارف درخواست به مزايا ساير و حقوق دريافت مقابل در عنوان هر به که است کسی کار قانون لحاظ از کارگرقانون کار ؛ ۲بر اساس ماده 

 مدير با گاهکار يک نگهبان میان تفاوتی و شوند می محسوب کارگر قانون، نظر از باشند، تعريف اين مشمول که افرادی تمامی. ؛ کند می کار

 و مديران .کند می کار مزايا ساير و حقوق دريافت مقابل در او اعتبار به و درخواست به کارگر که است شخصی نیز  کارفرما. نیست آن فنی

 تجاری ،  کارفرما درخواست به کارگر که است محلی کارگاه. شوند می محسوب کارفرما نماينده هستند، کارگاه اداره دار عهده که مسئولیتی

 مومیع اماکن صنعتی موسسات قبیل از کند می کار آنجا در او نماينده يا ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافری ، خدماتی ،

 مدت برای را کاری تولیدی مزد، دريافت قبال در کارگر آن موجب به که است شفاهی يا کتبی قرارداد از عبارت کار قرارداد. آن امثال و

 .دهد می انجام کارفرما برای موقت غیر يا موقت

 تعاریف

 خدمات ريتمدي قانون مثل خاص قوانین مشمولین استثنای به میکنند، کار آن نظاير و دستمزد و حقوق دريافت مقابل در که کسانی کلیه 

 آن نیز و یدولت ، غیر بخشهای کارکنان کلیه تعريف، اين به بنا.  میباشند کار قانون مشمول خانوادگی های کارگاه کارکنان نیز و کشوری

 ارک قانون حاکمیت دايره مشمول و میشوند محسوب کارگر نیستند، دولتی استخدامی قوانین مشمول که دولتی بخش کارکنان از عده

 قانون ، اعیاجتم تامین ، کار قوانین از عبارتند دارند نظارت کارفرما، و کارگر فیمابین روابط به دايره، اين در که قوانینی مجموعه.  میباشند

 فتهگ مقرراتی و قواعد به آمره قواعد  نظر از. هستند مشهور آمره قوانین به کار قانون مجموعه. بیکاری بیمه قانون و ، کار اسالمی شوراهای

 قواعد ينا خالف بر توانند نمی کامل رضايت با ولو طرفین ، ديگر عبارت به. است باطل و نبوده مجاز آنها برخالف توافق گونه هر که میشود

 مترک مزايايی که است نافذ شرطی به آن بعدی اصالحاتو  کار قرارداد در مندرج شروط گويد می کار قانون حقوقی اصول .بنمايند توافقی

قانون کار اشعار می  ۲)( . ماده است  شده تاکید جمعی دسته پیمانهای مورد در همچنین مورد اين. نگیرد نظر در کارگر برای قانون اين از

 به بنا ،(آنها نظاير و الزحمه حق مزايا، حقوق، مزد، از اعم) السعی حق دريافت ازاء در عنوان هر به که است حقیقی شخصی کارگر» دارد 

 «.  میکند کار کارفرما، درخواست

 کار قانون اصلی عوامل 

 قرار ونقان اين شمول دايره در مینمايد مراجعه شما منزل به نظافت برای روز يک مدت به فقط که کارگری حتی تعريف، اين از استفاده با 

 در مايیکارفر و کارگری رابطه ديگر، بیان به. میکنند پیدا اساسی نقش کارگاه، و کارفرما کارگر، اصلی عامل سه دايره، اين در. میگیرد

 باشند. شناسايی قابل فوق اساسی عامل سه که شود می ايجاد شرايطی

 کارگر

 قبیل، اين از مواردی و کارگاه نوع و کار محل کار، داد قرار مدت کار، میزان و ساعات کارگر، سمت يا شغل نوع کار، قانون تعريف به بنا

 ستخدم،م کارمند، از کارگر، واژه از استفاده بجای که میشود مشاهده بعضاً همچنین. ندارد داريم، کارگر از که تعريفی يا کیفیت در تأثیری

 دشو می استفاده ، از استفاده رسمی کارگر مثل واژههايی ، قراردادی روزمزد، ، پیمانی خدمت، خريد موقت، ، غیره و مشاور همکار، کارپذير،
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 ابطهر اين در تغییری ها، واژه اين کارفرمائی و کارگری روابط احراز صورت در و نداشته کار قانون شمول دايره در تأثیری نیز کار اين که

 –. کرد نخواهد ايجاد

 کارفرما

 کارفرما ، کار قانون  ۳ ماده تعريف به بنا. کارفرماست میکند، ايفا نقش کارفرمائی و کارگری رابطه ايجاد در که ديگری مهم و اساسی عامل

 همه و مسئوالن و مديران.  میکند کار السعی حق دريافت مقابل در او حساب به و خواست در به کارگر که است حقوقی يا حقیقی شخصی

 عین ز،نی کارگران قبال در آنان تعهدات و میشوند محسوب کارفرما نماينده هستند کارگاه از( بخشی يا تمام) امور اداره دار عهده که کسانی

( ارگرانک برای تعهدات آن آثار حفظ با) بنمايند  خود اختیارات از خارج تعهدی کارفرما، نمايندگان اگر که معنی اين به. )(  کارفرماست تعهد

 . هستند ضامن کارفرما مقابل در

  کارگاه

 شرح به) کارفرما خواست در به کارگر که محلی هر مذکور،قانون  4 ماده تعريف به بنا که است کارگاه رابطه، اين در نهايی و سوم عامل

 ضایاقت به که اماکنی و تأسیسات شامل محلها، اين . شود می محسوب کارگاه میکند، کار آنجا در( بعدی توافقات يا کار قرارداد در مندرج

 يابا وسايل ورزشگاه، آموزشگاه، حمام، درمانگاه، شیرخوارگاه، کودک، مهد تعاونیها، ، ناهارخوری نمازخانه، قبیل از) کارگاهاند به متعلق کار

  .  میشوند تلقی کارگاه جزء( غیره و ذهاب

 کار قرارداد 

 هرابط( نشود کار قانون جز) ديگری خاص قانون مشمول عامل، سه اين بین روابط صورتیکه در و عامل، سه اين وجود صورت در بنابراين 

 زوماًل قرارداد اين . میباشد کار قرارداد میکند، مشخص آنرا جزئیات و رابطه اين که آنچه قرارداد. بود خواهد احراز قابل کارفرمائی و کارگری

 با قراردادهايی( ( 5/8/8۷قانون کار مصوب ) ۷الحاقی به ماده  ۳ تبصره طبق هرچند .باشد نیز شفاهی میتواند کار قرارداد. باشد کتبی نبايد

 . شوند تنظیم کار وزارت سوی از شده تهیه فرم در و کتبی بايد روز ۳0 از بیش

 مرمست کارهای، در) قرارداد مدت کارگر، وظیفه يا شغل نوع طرفین، دقیق مشخصات:  شامل شوند ذکر کار قرارداد در است الزم که مواردی

 مزايا، و مزد میزان مرخصیها تعطیالت، کار، ساعات ، ( پرداخت خواهیم آن به بعداً که میشود تلقی نامحدود قرارداد نشود ذکر مدت اگر

 .ارک قانون الحاقی) قراردادمیباشند فسخ ی نحوه و شرايط و قرارداد، انعقاد تاريخ ، نباشد قانون مغاير که مواردی ساير و کار انجام محل

5/8/8۷) 

 کار قرارداد انواع

 مدت نظر از کار قرارداد انواع -

 : میشوند تقسیم دسته سه به قرارداد مدت نظر از کار های قرارداد 

  نامحدود مدت با قرارداد -1

 ( موقت)  محدود مدت با قرارداد -۲

  معین کار قرارداد  -۳

  کار ساعت نظر از قرارداد انواع -

  وقت تمام قرارداد 

 .  هستند کار قانون مشمول نظر هر از نیز وقت نیمه يا وقت پاره کارکنان وقت؛ پاره قرارداد
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 قرارداد مدت 

( متخصص و ماهر کارگران برایماه  ۳و  ماهيک  ماهر نیمه و ساده کارگران برای ماه يک حداکثر) را مدتی میتوان( نامحدود) کار قرارداد در

 در ().اجراست قابل نامحدود قراردادهای در فقط آزمايشی دوره مدت اين که باشید داشته توجه.  کرد پیشبینی آزمايشی دوره عنوان به و

 ورتص به شفاهاً جديد قرارداد که شود مدعی میتواند دهد، ادامه خود کار به کارگر و نشود تجديد يا تمديد موقع به موقت، قرارداد صورتیکه

 محدود مدت با قرارداد تجديد يا تمديد. ( 1۳9۲خوشوقتی ، ) است اختالف حل مراجع با تشخیص دعوا، اقامه صورت در و است نامحدود

 ذکر به الزم قرارداد در کارفرما و کارگر توافقات خصوص در. (1۳81، الهیان ، منشی زاده ) نیست قرارداد شدن دائمی موجب دفعات، به ولو

 زايايیم و نباشد قانون  مغاير که است نافذ و معتبر صورتی در آن از بعد يا کار قرارداد در کارفرما و کارگر بین توافقی گونه هر که است

 .است قانون آمره قواعد جزو موضوع اين. باشد نکرده تعیین کارگر برای قانون از کمتر

 استخدام بدو در کارگر قبال در کارفرما تکالیف

 :آيد می در استخدام به که کارگری هر

 . شود بیمه ابتدا همان از بايد - 

 ارگرک مزد  تعیین هستند مشاغل طبقهبندی طرح دارای که واحدهايی در) نباشد قانونی مزد حداقل از کمتر وقت تمام کار ازای به او مزد -

 (. شود می تعیین طرح مزد جدول به توجه با شده استخدام آن برای که شغلی اساس بر

  هشد مقرر مورد حسب قانون در که تکالیفی ساير و شود برقرار وی مورد در( اوالد حق بن، ، مسکن هزينه کمک) قانونی مزايای ساير -

 .شود رعايت

وزيان )ناصر کات است باطل و نبوده مجاز آنها خالف بر توافق گونه هر که میشود گفته مقرراتی و قواعد به آمره قواعد  ، حقوقی اصول نظر از

 از کار نقانو که کرديم اشاره همچنین. بنمايند توافقی قواعد اين برخالف نمیتوانند کامل رضايت با ولو طرفین ديگر عبارت به (،1۳94،

 : (1۳81)الهیان، منشی زاده ،  کرد اشاره زير موارد به توان می کار قانون در آمره قواعد مصاديق از. است قوانین اين  جمله

 ( 4۲ ماده)  مزد حداقل رعايت -  

 ( 148 ماده) کارگران کردن بیمه - 

 (  51 ماده)هفته در کار حداکثرساعت رعايت - 

 (49 ماده)کارگاه در مشاغل بندی طبقه طرح اجرای -

 ( ۲تبصره  95 ماده)وکرفرما کارگر کارتوسط وبهداشت فنی وضوابط مقررات رعايت -

 ( 1و تبصره  6۲ ماده)هفته در روز يک تعطیل به الزام -

 کار قرارداد خاتمه

 کارگر فوت - 

  کارگر بازنشستگی - 

 از کار برای را خود توانايی از درصد 66 از بیش کارگر اجتماعی تامین پزشکی کمیسیون نظر طبق که حالتی يعنی) کلی افتادگی کار از

 (بدهد دست
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 (نشود تجديد صريح يا ضمنی صورت به که صورتی در) قرارداد مدت اتمام - 

 است. معین کار به مربوط که قراردادهايی در کار پايان - 

  کارگر استعفای -

 (5/8/8۷ اصالحیه) است گرديده بینی پیش قراداد متن در که نحوی به قرارداد فسخ -

 قانون 9 هماد با مطابق وریافن در گسترده تغییرات لزوم و سیاسی و اجتماعی  ، اقتصادی شرايط اثر در ساختاری تغییرات و تولید کاهش -

 ( .5/8/8۷ اصالحیه) نوسازی و تسهیل

 (سنوات حق)کار پایان مزایای 

 از کمتر های قرارداد مورد در.  شود می پرداخت وی به حقوق آخرين ماه يک سال هر ازای به موقت، يا دايم از اعم کار، قرارداد پايان در

  . شود پرداخت و محاسبه بايد مزايا اين قرارداد مدت نسبت به نیز يکسال

 : (1۳81)الهیان، منشی زاده ،  است شده گرفته نظر در کارگر برای ماه يک از بیش کار پايان مزايای قانون در که مواردی

 . شود می پرداخت مـاه دو سـال هر ازای به که باشــد کار از ناشی کارافتادگی از دلیل به کارکه قرارداد خاتمه -

 که روز 45 معادل که برگردد مربوط واحد به نخواهد کارگر اما صادر اخراجی کارگر کار بازگشت به رای اختالف حل هیات صورتیکه در - 

 . شود پرداخت وی به بايد خدمت سال هر ازای به حقوق آخرين

 .است روز 45 معادل که اختالف، حل مراجع رای به بنا کارفرما توسط موجه عذر بدون تعلیق حالت رفع از پس کارگر پذيرش عدم -

 سازش يا و کارگر خريدی باز مانند)  نمايند فسخ را قرارداد و پرداخت ماه يک سالی از بیش که کنند توافق کارفرما و کارگر که مواردی - 

 به مربوط مطالبات( دلیل هر به) قراردادکار خاتمه درصورت ،(سنوات حق) کار پايان مزايای بر عالوه(  اختالف حل مراجع در طرفین

 . شود می پرداخت او ورثه به فوت درصورت و وی به کارگر استحقاقی مرخصی

 کار روابط در حق ایجاد منابع 

  ( : 1۳9۲و برای احقاق حق خود می تواند به آن ها استناد کند ) خوشوقتی ،  کنند می حق ايجاد کارگر مورد در زير موارد

 آن بعدی تغییرات و کار قرارداد مندرجات -

 آن بعدی تغییرات و کار داد قرار مفاد - 

  قانونی مصوبات - 

  ذيصالح مراجع آراء -

 نباشند. قانون مغاير که جايی تا داخلی های دستورالعمل و ضوابط -

 کارگاهی های نامه موافقت يا دسته جمعی پیمانهای -

 شرکت در جاری ورويه عرف - 

  کارگر برای شده تثبیت حقوق ساير - 
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 رویه و عرف 

 میتوان را عرف. ( 1۳9۲ ،)خوشوقتی نباشد قانون و شرع مغاير و يافته مقبولیت ، شده تکرار که است رفتاری معنای به حقوقی نظر از عرف 

 عرف داقمص برای مثالهايی. میشود تلقی حق ايجاد منابع از يکی منزله به کارگاه در جاری رويه و عرف کار، روابط در.  نامید نانوشته قانون

 :  رويه  و

  کارکنان به نهار دادن -

 کار ساعات کارتعیین ساعات جزء غذا صرف زمان احتساب -

 وقت تمام ماخذ به ومزايا حقوق پرداخت با قانونی ساعات از کمتر - 

 ( محاسبه کسر مخرج کاهش)کاری اضافه پرداخت ماخذ افزايش - 

  ديگر مشابه موارد و - 

 ذيرامکانپ  نفع ذی طرفین بین توافق حصول با آنکه بر عالوه رويه عرف در تغییر  دارد؟ وجود رويه يا عرف در تغییر امکان مواردی چه در

 محل کار اداره تأيید و کارفرما تقاضای صورت در کار قانون ۲6 ماده برطبق باشد، عرف مغاير که کار شرايط در طرفه يک تغییر اما است

 در. کنند مراجعه اختالف  حل مراجع به میتوانند باشند معترض متخذه تصمیم به کارکنان اگر نیز صورت اين در. بود خواهد امکانپذير

 شپی ترتیب به ) حق منابع موجب به که را حقوقی. است شده گذاشته اختالف حل مراجع عهده به کًال موضوع، اين تشخیص کار، قانون

 قانون  ناحیه از يکجانبه صورت به کار شرايط در تغییر. (  1۳9۲ ،)خوشوقتی میگويند کار شرايط اصطالحاً میشوند، ايجاد کارگر برای( گفته

 .است  15۷ ماده اساس بر يکطرفه، اقدام صورت در. نیست مجاز طرفین از هیچیک اختالف حل مراجع در طرح قابل موضوع کار

 مراجع ذیربط جهت حل اختالف

حال با بیان مسئولیت ها و بیان حقوق طرفین نحوه احقاق حق را در متن زير بیان می کنیم که در صورت بروز اختالف برای حل مسئله 

به کجا مراجعه شود و نحوه رسیدگی به چه صورتی خواهد بود يا حق مراجعه به مراجع حل اختالف در قانون کار يا مراجع دادگستری را 

 . (www.hvm.ir)دارند 

 مراجع حل اختالف در قانون کار –الف 

 

هیات حل اختالف)به عنوان مرجع تجديدنظر(  -۲هیات تشخیص)به عنوان مراجع بدوی(  -1درقانون کار مراجع حل اختالف به دو دسته 

اختالف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثال در استان تقسیم شده است: در هر استان چندين هیات تشخیص و حل 

، جنوب شرق( در ش ، شمال شرق ،جنوب غرب شمال غرب ، شرق ، تهران رسیدگی به عهده چندين هیأت است. )شمال، جنوب، غرب

و مزايا، مرخصی و...کارگر می بايست در  صورت بروز اختالف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق

صورت عدم حل موضوع از طريق سازش مستقیم بین کارفرما و کرگر و يا مذاکره با شوراهای اسالمی مستقر در کارگاه و در صورتی که 

 .دعوی مراجعه نمايد شورای اسالمی کار در واحدی نباشد از طريق انجمن صنفی کارگران و کارفرما بايد به اداره کار مربوطه جهت طرح

 

 

 مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

 

شانی کارگا     ست. به عنوان مثال چنانچه ن شده ا  هکارگر برای طرح دعوی بايد به اداره کاری مراجعه نمايد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع 

شد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب  پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می  .مراجعه نمايد در منطقه ای در جنوب غرب تهران با
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شده را حداکثر در         صر اختالف بوجود آمده و همچنین حقوق و مزايای احتمالی پرداخت ن شرح مخت ست خود را با  صفحه   ۲تواند درخوا

 .نوشته آن را ثبت نموده و به اداره کار ارايه نمايد

طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص ديگری را به عنوان نماينده معرفی نمايد تا به جای او  چنانچه کارگر شخصا نتواند امور مربوط به

به اين منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نمايد.  .طرح دعوی نمايد

ف قطعا بايد با ارايه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافیايی، ادارات کار و مراجع حل بديهی است حضور نماينده کارگر در مراجع حل اختال

اختالف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری يا وکیل کاری صورت پذيرد و مراجع حل اختالف مکلف به پذيرفتن وکالتنامه 

طای نمايندگی و وکالت به طرق ديگر کامال برای مراجع تشخیص و دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهد بود مگر آنکه اع

 ( .1۳94) عظیمی ،  حل اختالف محرز و مسلم گردد

  .رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختالف هیچ هزينه ای ندارد و رايگان می باشدالزم به ذکر است که 

کارگر و کارفرما ابالغ می شود. طرفین می بايست در وقت مقرر  پس از تقديم دادخواست وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به

در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمايند هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین 

ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نمايد. در مواردی که برای احراز صالحیت 

های تشخیص حل ا ختالف برای روشن شدن حقیقت پرونده را جهت بررسی های الزم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نمايد و در 

و کارشناسان انجمن ها و جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی مالک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین 

شوراهای اسالمی واحدهای تولیدی، صنعتی يا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطالعات آنان را در خصوص موضوع 

 ( .1۳94د ) عظیمی ، استماع نماين

 

يکی از طرفین به آن اعتراض داشته  روز پس از ابالغ آن الزم االجرا می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور 15رای هیاتهای تشخیص 

باشد می تواند اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختالف تقديم نمايد رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و الزم االجرا می باشد آرای 

اعتراض  .ت اداری استصادره از مراجع تشخیص و يا حل اختالف اداره کا و امور اجتماعی علیرغم قطعیت آنها قابل اعتراض در ديوان عدل

به رای مراجع تشخیص يا شورای حل اختالف مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اينکه مرجع قضايی مذکور دستوری داير بر توقف عملیات 

 . ( www.hvm.ir)اجرايی صادر و اعالم نمايد

 ب ( مراجع دادگستری

 دادگستریمحاکم 

اين محاکم با شکايت کارگر در موضوعاتی که حتما می بايست در مراجع قضايی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می 

نمايند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت ديه و خسارت می بايست در محاکم 

يا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاههای جزايی رسیدگی و رای صادر می شود زيرا دادگستری رسیدگی شود و 

 .اينگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعا از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گرديده است

 اجرای احکام دادگستری

ری عالوه بر اجرای آرای صادره از دادگاههای دادگستری آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختالف را نیز اجرای احکام دادگست

اجرا می نمايد. بدين صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر عین رای به 

داره دادگستری بر اساس رای صادره اجرايیه صادر و به کارفرما ابالغ می شود اگر رای مبنی بر دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در ا

روز از دريافت برگه اجرايیه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و  10بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما ظرف 
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ما باشد ظرف يک ماه از ابالغ اجرايیه می بايست طلب کارگر را تاديه نمايد در غیر اين اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفر

 .صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنمايد

 روش تحقیق 

الب شد . به اين صورت که ابتدا مطاين نوشته با روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است و ابزار استفاده شده ابزار کتابخانه ای می با

 مرتبط چه به صورت چاپی يا اينترنتی جمع آوری شده و سپس موارد مورد نیاز به صورت يک نوشته جامع در کنار هم قرار گرفته است .

 نتیجه گیری  

ا ئولیت کارفرما در قبال کارگر بجمع آوری شده از نص قانونی و تحلیل بر آنان می باشد  به بررسی مسبا توجه به مطالب فوق الذکر که 

ی متوجه به قرارداد کار يا قانون کار در صورت نبود قراردادی که حداقل های اين قانون را رعايت کند پرداخته ايم . با مطالعه اين نوشته 

نند نی که نقض قانون می کتوان به اين پی برد که قانون از قشر ضعیف جامعه يعنی کارگران حمايت کرده است که بازيچه دست کارفرمايا

 نشوند و هر کارگری صرفا با مطالعه متن قانون يا نوشته هايی همچون اين نوشتار از حقوق خود می تواند آگاه شود .
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