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سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۱

آراى کارگرى

کارگر به دالیل متعددی ممکن اســت حاضر به ادامه کار نباشد. در شرایطی ادامه 
کار برای کارگر تحمل ناپذیر می شود و تصمیم به ترک کار می گیرد. ترک کار چه عواقبی 
برای کارگر دارد؟ چه حق و حقوقی از کارگر را ممکن است از بین ببرد و چه حقوقی از 
کارگر حتی در صورت ترک کار خدشه  ناپذیر است؟ به زبان و ادبیات حقوقی، بحث بر سر 
این اســت که آیا حقوق کارگر مثل سنوات جزء حقوق مکتسبه کارگر بوده و تزلزل ناپذیر 
است یا با اتفاق هایی مثل ترک کار از بین می رود و جزء حقوق صیانت شده کارگر نیست؟

در دستورالعمل شماره ۱۷ وزارت کار درخصوص مقررات حاکم بر ترک کار در روابط 
کارگــری، اداره کل تنظیــم و نظارت بر روابط کار، ضمن تعریف «تــرک کار» در بند «۱» 
دســتورالعمل به عنوان «فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی» 
البته با این توضیح که «برای محقق شــدن ترک کار کارگر باید قصد و نیت انجام چنین 
عمل حقوقی را داشــته باشــد؛ بنابراین در صورتی که قصد و نیت فســخ قرارداد وجود 

نداشته باشد، عمل انجام شده (حضورنداشتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود»، 
مبــادرت به وضع مقرراتی درخصوص نحوه پرداخت حق ســنوات در صورت ترک کار 
از ســوی کارگــران کرده که مورد شــکایت یکی از وکالی فعــال در زمینه حقوق کار و 
تأمین اجتماعی واقع می شــود و شاکی خواستار ابطال دستورالعملی می شود که طبق 
آن دســتورالعمل «در صورت ترک کار از ســوی کارگر، حقوق و مزایایی از قبیل سنوات 
ایام کارکرد به او تعلق نمی گیرد». بر  اســاس دســتورالعمل مذکــور، با توجه به اینکه 
قانون گــذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته اســت، اگــر کارگر مبادرت به 
تــرک کار کند، مزایای پایان کار (فقط حق ســنوات) به او تعلق نخواهد گرفت؛ بنابراین 
شناسایی «ترک کار» در این دســتورالعمل به عنوان یکی از مصادیق خاتمه قرارداد کار 
بدون پیش بینی چنین امری در متن قرارداد مغایر مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات 
مرجع صادرکننده دستورالعمل بوده و عالوه  بر  این، طبق ماده ۲۷ قانون کار، ترک کار و 
به عبارتی کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محوله و تعطیلی خدمت در خالل 
ساعات موظف کاری از سوی کارگر، از مصادیق تخلف انضباطی کارگر می تواند قلمداد 
شود که در این صورت، کارفرما باید با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و حق سنوات 
مذکــور در ماده ۲۷، پس از اخذ نظر مثبت مراجع مذکــور در این ماده، قرارداد خود را 
فسخ کند؛ پس شناسایی ترک کار از سوی کارگر به عنوان یکی از مصادیق خاتمه قرارداد 
کار به طور مستقل و وضع حق سنوات به طور خاص در چنین حالتی طبق دستورالعمل 

وزارت کار مغایر حکم مذکور در ماده ۲۷ قانون کار به نظر می رسد. بنا بر بند پنجم این 
دستورالعمل که می گفت: «چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، 
مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود»، چون موجب تضییع حق 
ســنوات قراردادهای موقت پایان یافته موضوع بند (د) ماده ۲۱ می شود، مغایر ماده ۲۴ 
قانــون کار بوده و بخش نامه تاب تحمل در برابر قانون را نــدارد و نمی تواند در مقابل 
قانون قد علم کند. رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدالل مذکور، در اجرای ماده 
۸۶ قانون تشکیالت و آیین  دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به 

موضوع را به هیئت  عمومی ارجاع می دهد.
موضوع: حقوق کارگر در صورت ترک کار

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱۲/۱۳۹۵
شماره دادنامه: ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷-کالسه پرونده: ۱۰۵۵/۹۴، ۳۸۰/۹۴، ۳۵۹/۹۴-

مرجع رسیدگی: هیئت  عمومی دیوان عدالت اداری
در نهایت دســتورالعملی که حق ســنوات کارگر را در صورت ترک کار زائل می کرد، 
باطل شــد. شاکی پرونده در اســتداللش برای ابطال این دســتورالعمل در دفاعیاتش 
به خوبی وجوه اجتماعی این مســئله حقوقی را باز کرده و نوشته است: «سنوات پایان 
کار مزایایی اســت که بابت ســال های سپری شــده از زندگی کارگر در کارگاه بوده و باید 
به عنوان سرمایه ای هنگام قطع همکاری در اختیار کارگر قرار گیرد و حق سنوات مربوط 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

شــاکری- سوســن زرد ۹- روز جشــن- تخلص هوشــنگ 
ابتهاج- مأمور تشــریفات عصر صفوی ۱۰- رمانی نوشــته 
رضا امیرخانی- بخش انتهایی پرچم گل- لندهور و بدقواره
۱۱- مهم بودن- رمزها- میلی لیتر ۱۲- وســط- روشــنی و 

پرتو- پایان و آخر ۱۳- ارادتمند و دوستدار- گروه انسان ها- 
محبــت ۱۴- گــذرگاه- عارضــه ای در دســتگاه گوارش- 
تبعیت کردن ۱۵- خونخوار مغول- گیاهی زینتی که گل های 

آن خاصیت آرام بخشی دارد - از دل پرسوز برآید افقی: 
 ۱- نرم افزاری برای کار های گرافیکی- به کار بســتن-  
قســمتی از پــا ۲- زمیــن- بازیگر نقــش اول فیلم مرد 
بارانی که جایزه اســکار گرفت ۳- دفاع آخر در ورزش- 
کمند- مســابقه اتومبیل رانی در مسیر مستقیم ۴- قدم 
یکپا- دختر کورش هخامنشــی- خانه ساحلی ۵- رهبر 
و پیشــوا- بخت و اقبال- تشخیص دادن ۶- در آن ... که 
بمیرم در آرزوی تو باشــم- قانع شــده- ایراد ۷- نوعی 
نان قطور- ســمت چپ میــدان جنگ- صــدای زنبور 
۸- دارای اخالق و رفتار خشــک- از باشگاه های فوتبال 
انگلستان- ســتاره فوتبال آرژانتینی ۹- نوعی باالپوش- 
خیال و گمان- هر بخش از مسابقه بسکتبال ۱۰- رشد- 
بی اعتنا به قید و بندها- سلسله کریم خان ۱۱- شتابنده- 
تباه کننده-  ســازی عربــی ۱۲- بزرگ تر- زن نــازا- پول 
ژاپن ۱۳- مکمل رنگ نارنجی- گوشــت بی اســتخوان- 
سرپرست جامعه  اسالمی ۱۴- نقطه تقسیم بین اقیانوس 
اطلــس و اقیانوس هند- اطراف کــره زمین را فراگرفته 
اســت ۱۵- پروردگار- عصرانه ســنتی قزوینی ها- بازار 

قدیمی و معروف میدان نقش جهان
عمودی: 

پیشــی گرفتن خــودرو-  تایــر  چهــارم-  نــت   -۱
۲- رسم کردن- شناکردن- پرتابه جنگی ۳- دست نماز- 
جان هــا- جمع مزیــت ۴- رایگان و مجانی- ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت- خــودرأی ۵- ویرایش- 
اشتباه لفظی یا رفتاری- حماقت ۶- کفش- نهی کننده- 
سنگ مرمر ۷- ازدســت دادن تعادل روانی- دردمندی- 
پیشــوندی در دســتگاه یکاهای بین المللــی به معنی 
میلیــون ۸- گوشــت آذری- داســتانی نوشــته احمد 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۷۴      طراح: بیژن گورانی
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  حل جدول ۴۲۷۳

   سودوکو سخت  ۳۲۷۰   

   سودوکو ساده  ۳۲۷۰   

از در دفتر که وارد می شود، حدودا ۵۰، ۶۰ساله به نظر می رسد و 
از خطوط عمیق پیشانی و پینه های دستانش معلوم است تا اینجای 
راه برایش خیلی سخت گذشته. می گوید: «۲۵سال زحمت کشیدم، 
بعد بهم گفتن برو! اخراجی!» خانم وکیل یعنی من این همه زحمت 
کشــیدم، هیچی بهم تعلق نمی گیره!؟ کارگرهــا یعنی از کارمندها 

کمترن؟ حق و حقوق من چی می شه؟
ســؤال می کنم: این ســال ها که کار کردی آیا هر ســال سنوات 
گرفتــی؟ متعجب و گنگ نگاهــم می کند و می پرســد: «صلوات؟ 
صلوات چیه؟» از کالمش بغضم می گیرد! این برای من طنز نیست! 
زهرخند اســت! این قدر حقوق کارگران تضییع شده و هرجا که ردی 
از موبایل و اینترنت و شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی نبوده، این 
قشــر زحمتکش از حقوق واقعی و قانونی خود بی اطالع مانده اند 
و محروم شــده اند! این قدر کلمات به گوششان نخورده و نمی دانند 
چــه حقی دارند و کارفرما در مقابل آنها چه تکالیفی دارد و این قدر 
به بهانه های مختلف حقوقشان پایمال شده که کلمه «سنوات» به 
گوششان جدید اســت. در این یادداشت بنا دارم به این مبحث پر از 

ابهام و سؤال بپردازم.
مبنای قانونی سنوات یا مزایای پایان کار

مطابق مــاده ۲۴ قانون کار «در صورت خاتمه قــرارداد کار، کار 
معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف اســت بــه کارگری که مطابق 
قرارداد، یک ســال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال 
ســابقه، اعــم از متوالی یا متناوب بر اســاس آخرین حقوق مبلغی 
معادل یــک ماه حقوق به عنوان مزایای پایــان کار به وی پرداخت 
نماید». عرفا به این مبلغ در حقوق کار «ســنوات» گفته می شــود؛ 
یعنی کلمه ســنوات در متن قانون عینا به کار نرفته است و در ماده 
مذکور به عنوان «مزایای پایان کار» از آن یاد شــده و این ماده مبنای 

قانونی حقی است که کارگران باید از آن برخوردار شوند.
چه کسانی مستحق دریافت سنوات هستند؟

همه افراد مشــمول قانــون کار که با کارفرمــای خود (مطابق 
ماده دو و ســه قانون کار) رابطه مزدی و در نتیجه رابطه کارگری و 
کارفرمایی دارند، اعم از پاره وقت، تمام وقت، ســاعتی، مدت معین، 

کار معین، قرارداد موقت یا دائم به تناســب مدت کارکرد ســنوات 
تعلق می گیرد و حتما نیازی نیســت که یک سال آنها کامال پر شود. 
الزم به توضیح اســت که حتی کارگران فصلی هم مشمول دریافت 
ســنوات می شــوند و نمی توان فصلی بودن کار آنها را دلیل بر عدم 
اســتفاده از حق مزبور دانست. برابر رأی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری (و اصالحی آن) حق ســنوات کارگران 
کار موقــت، به مأخذ هر ســال در پایان قــرارداد کار یک ماه آخرین 
حقوق محاســبه می شــود و چنانچه قرارداد کار یک ساله یا کمتر از 
آن باشــد، با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه 
کارفرما از بابت پرداخت حق ســنوات بری می شــود. میزان سنوات 
برای افرادی که به صورت ســاعتی یــا پاره وقت فعالیت می کنند، با 
محاســبه میانگین دریافتــی در ۹۰ روز کاری کــه منتهی به خاتمه 
همکاری شده است، همچنین طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی 
که هیئت حل اختالف، اخراج کارگر را موجه تشــخیص دهد، کارگر 
اخراجی مشمول اخذ حق ســنوات به میزان مندرج در ماه ۲۷ این 

قانون خواهد بود.
سنوات بر چه اساسی محاسبه و پرداخت می شود؟

مدت ها بین هیئت های رسیدگی در اداره کار درباره نحوه محاسبه 
سنوات بحث بود و آرای مختلفی با مبنای محاسباتی مختلف صادر 
می شد که موجب طرح دعاوی بسیاری در دیوان عدالت اداری علیه 
ادارات کار شد و در نهایت این مرجع با صدور رأی رویه یکسانی را در 

همه ادارات کار ایجاد کرد.
مطابق ماده ۳۵ قانون یادشده «مزد عبارت است از وجوه نقدی 
یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت 
می شــود». همچنین در ماده ۳۶ قانون کار آمده است: «مزد ثابت، 
عبارت اســت از مجموع مزد شــغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع 
شغل».در تبصره یک این ماده آمده است: «در کارگاه هایی که دارای 
طرح طبقه بندی و ارزیابی مشــاغل نیســتند، منظور از مزایای ثابت 
پرداختی به تبع شــغل، مزایایی است که بر  حسب ماهیت شغل یا 
محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد 
از قبیل مزایای ســختی کار، مزایای سرپرســتی، فوق العاده شغل و 
غیره». در تبصره ۲ درخصــوص کارگاه های دارای طرح طبقه بندی 
مشــاغل چنین بیان شده است: «در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی 
مشــاغل به مرحله اجرا درآمده اســت، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را 

تشکیل می دهد».
حال سؤالی که برای کارگران پیش می آید این است که آیا مزایای 
رفاهی و انگیزشــی جزء مزد ثابت و مزد مبنا محســوب می شود که 

تبصره ســه ماده ۳۶ به صراحت پاسخ داده است «مزایای رفاهی و 
انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مســکن، خواربار و کمک عائله مندی، 
پاداش افزایش تولید و ســود ســاالنه جــزء مزد ثابــت و  مزد مبنا 
محسوب نمی شود». در نتیجه و به صورت خالصه: «سنوات شامل 
مزد و آیتم هایی از مزد اســت که به تبع شــغل به یک کارگر تعلق 
می گیرد و مزایای رفاهی و انگیزشــی جزء مزد ثابت و مبنا محسوب 

نمی شود».
نحوه تسویه سنوات

معموال کارفرمایان به سه صورت سنوات را به کارگران پرداخت 
می کنند که بنا دارم در این یادداشت همه آنها را شرح دهم: در پایان 
هر سال شمسی: در سال های اخیر بیشتر کارفرمایان در پایان سال و 
پیش از فرارســیدن سال نو شمسی مبلغ سنوات کارگر را پرداخت و 
از وی رسید تسویه حساب دریافت می کنند. این روش بین کارفرمایان 
بیشــتر مرســوم اســت. در زمان خاتمه همکاری: در سال های دور 
کارفرمایان ســنوات را نگه می داشــتند و موقع خداحافظی کارگر از 
کارگاه و زمانی که همکاری وی برای همیشه با کارفرما قطع می شد، 

به وی پرداخت می کردند.
به صورت مستتر در مزد ماهانه: در این روش کارفرما در قرارداد با 
کارگر توافق می کند که در پایان هر ماه به میزان یک دوازدهم از سهم 
عیدی و سنوات وی را همراه با حقوق ماهانه پرداخت کند و در این 
حالت پس از پایان هر ماه و با دریافت حقوق ماهانه و مزایای رفاهی 
و یک دوازدهم از عیدی و ســنوات، کارگر دیگر هیچ طلبی از کارفرما 
ندارد و تنها بحث ذخیره مرخصی وی می ماند که باید در پایان سال 
تعیین تکلیف شــود. گفتنی است کارفرما حتی اگر این مطلب را در 
قرارداد قید کند که ســنوات هر ماه همراه با حقوق ماهانه پرداخت 
می شود و این مبلغ را پرداخت نکند یا پرداختی به کارگر حداقل های 
قانونی را پوشش ندهد، باز هم این بدهی بر ذمه کارفرماست و وی 
مکلف است همه مطالبات قانونی کارگر را طبق قانون پرداخت کند.
نکته مهم و حائز اهمیت این اســت که کارگرانی که به صورت 
دائم مشــغول به کار هســتند و در پایان هر سال ســنوات دریافت 
می کنند، ایــن مبلغ برای آنها علی الحســاب تلقی شــده و باید در 
زمان خاتمه همکاری مبلغ مابه التفاوتی به ایشــان پرداخت شود. 
درخصوص کارگرانی که دارای قرارداد موقت هســتند و در پایان هر 
سال شمسی سنوات دریافت می  کنند، این تسویه حساب قطعی تلقی 
شــده و این دســته از کارگران نمی توانند در زمــان خاتمه همکاری 
ادعای مابه التفاوت ســنوات کنند. ضمنا پرداخت ســنوات به مدت 
قرارداد فرد ارتباطی ندارد و کارگر بر اساس میزان سابقه کاری خود 

و ایامی که کارکرد داشته است، سنوات می گیرد.
ترک کار  و  سنوات

متأسفانه در سال های گذشته این امر ناپسند بین کارفرمایان باب 
شده بود که کارگر را به مرخصی می فرستادند و بعد طی نامه ای به 
اداره کار و ســازمان تأمین اجتماعی اعالم می کردند که «کارگر ترک 
کار کرده اســت». کارگر از همه جا بی خبــر در اداره کار طرح دعوی 
می کرد که مطالباتش را دریافت کند و با کارفرمایی مواجه می شــد 
کــه پیروزمندانه نامه ترک کار را در دســت می چرخاند و می گفت: 
«چون ترک کار کردی به تو ســنوات تعلق نمی گیرد». با اوج گرفتن 
تعداد چنین پرونده هایی، دیوان عدالت اداری وارد عمل شــد و این 
مســئله را هم تعیین تکلیف کرد. با رأی این مرجع، به همه کارگران 
مشــمول قانون کار به تناسب کارکرد سنوات تعلق می گیرد. افرادی 
که ترک کار کرده اند، سنوات خود و همچنین سایر مطالبات خویش 
را تــا آخرین روز کارکرد می توانند مطالبــه کنند و ترک کار آنها مانع 
از دریافت ســنوات و به طورکلی مطالبات اعــم از ضمن و پایان کار 
نیست. همان طور که افرادای که ترک کار کرده اند می توانند سنوات 
دریافت کنند، این مطلب شــامل حال افرادی که استعفا داده اند نیز 

می شود.
تغییر مدیر کارگاه و پرداخت سنوات

در صورتی که در یک کارگاه مدیریت تغییر کند، این موضوع تأثیری 
در سنوات پرداختی نخواهد داشت و کارفرمای جدید موظف است 
سنوات مشخص شــده را به تمام کارگران پرداخت کند و نمی تواند 
با اســتناد به تغییر مدیریت ســنوات کارگران را نپردازد. در پایان به 

نظر ذمی رسد مفید باشد به چند سؤال پرتکرار کارگری درباره سنوات 
پاسخ دهم.

۱۰ سال پیش از کار اخراج شده ام، آیا می توانم سنواتم را بگیرم؟ 
آیا مثل مهریه ســنوات به روز محاسبه می شــود؟ مطالبات کارگری 
مشمول مرور زمان نمی شود و شخص هر زمان که بخواهد می تواند 
طــرح دعوی کند؛ حتی اگر فوت هم کنــد ورثه وی می توانند اقدام 
کنند. اما کارگران باید بدانند سنوات مثل مهریه نیست که به نرخ روز 
محاســبه شود. کارگری که ۱۰ ســال پیش از کار اخراج شده به نرخ 
مزد ثابت همان ســالی که اخراج شــده برایش محاسبه و دادنامه 

صادر می شود. 
کارفرما طبق قانون، پس از اخــراج یا اتمام قرارداد تا چه مدت 
فرصت دارد مبلغ تسویه حســاب کارگر را پرداخت کند؟متأســفانه 
قانــون در ایــن خصوص مقــرره ای نــدارد و مدتی بــرای کارفرما 
درخصوص مهلت تسویه حساب قانونی تعیین نشده است. پیشنهاد 
بنده این است که اگر ظرف دو تا سه ماه تسویه حساب پرداخت نشد، 
کارگران از طریق سامانه جامع روابط کار اقدام به تنظیم دادخواست 

کنند.
کارفرما ســنواتم را پرداخت نکرده اما از من رســید امضا گرفته 

است که پرداخت کرده، آیا می توانم پیگیری کنم؟
بله! این اقدام مستلزم طرح دادخواست در اداره کار است. طبق 
قانون آیین دادرسی کار و همچنین رأی دیوان عدالت اداری، «کارفرما 
مکلف اســت اســناد واریزی خود را به اداره کار ارائه دهد و صرف 

امضای تسویه حساب اثبات کننده پرداخت سنوات نیست».

حقوق دان و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی
مریم زنده دل

به حقوقی اســت که در نتیجه از زحمات ســال های قبلی کارکرد ایجاد شده است و با «ترک کار» باعث تضییع «حق سنوات» نمی شود
ترک کار تضییع نمی شود؛ چرا که بابت جبران سال هایی است که کارگران نیروی جوانی 
و تجربه کاری خود را در توسعه کارگاه صرف کرده اند. حق سنوات خدمت در پایان کار 
برای جبران بخشــی از استهالک جسمی و روحی کارگر پرداخت می شود؛ زیرا کارگر در 
طول مدت کار در کارگاه، از نیروی کار، جوانی و تخصص خود در راســتای ســودآوری 
و افزایش ســرمایه کارفرما هزینه کرده اســت و این مزایا باید در زمان قطع رابطه کاری 

پرداخت شود تا به پشتوانه آن کارگران بتوانند از عهده مخارج سالمندی برآیند».
در نتیجه اینکه به فرض ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل قانونی که سالب حق سنوات 
کارگر باشد، در هیچ یک از مقررات قانون کار مالحظه نمی شود؛ بنابراین حق سنوات حق 
مکتســب و قانونی کارگر است و ترک کار موجب تضییع حق مکتسب ناشی از اشتغال 
در ایام گذشته نمی شود. از آنجایی که در موارد مشکوک رعایت اصل الزم االتباع بوده و 
اعمال استثنا نمی توان کرد و با توجه به اینکه قانون گذار اصل را بر پرداخت حق سنوات 
دانســته و موارد مستثنا را ذکر نکرده است، وزارت کار ملزم است اصل را جاری کرده و 
نمی تواند مصادیقی از پرداخت نشــدن حق سنوات را که جزء استثنائات است، به عنوان 

اصل بگذارد.
در نهایت اینکه امروز و در حال حاضر اگر ســؤال شــود که در صورت ترک کار کارگر 
حق سنوات او از بین می رود؟ در پاسخ قاطعانه، مستند و مستندل باید گفت: «به فرض 
ترک کار از ناحیه کارگر، دلیل قانونی ای که ســالب حق سنوات کارگر باشد، در هیچ یک 
از مقررات قانون کار مالحظه نمی شــود. پس به استناد رأی وحدت رویه دیوان عدالت 
اداری، حق ســنوات حق مکتسب و قانونی کارگر اســت و ترک کار موجب تضییع حق 

مکتسب ناشی از اشتغال در ایام گذشته نمی شود».

پژوهشگر و مشاور حقوق کار
فرشاد  اسماعیلی
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