
 

 

 

 

 ۹۸۰۳۸۹۹و  ۹۹۰۰۳۴۰کالسه پرونده: 

و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون،   میاداره کل تنظ ۳ابطال دستورالعمل شماره ” موضوع: 

 ”۱۳۸۷؍۳؍۲۲-۲۸۱۰۵موضوع نامه شماره  کار و رفاه اجتمایع

 ۱۴۰۰ نیفرورد ۱۶: دوشنبه یرأ خی    تار 

 ۱۹۶۴ – ۱۹۶۳دادنامه:  شماره

 قانون است :  ر یمغا ر یز  حاتیروابط کار وزارت کار ، با توض ۳شماره  دستورالعمل

 وانید عمویم أتیه ۸۷۴؍۸۷کالسه پرونده   ۱۳۸۷؍۱۲؍۱۳-۸۶۱شماره  هیوحدت رو  یرأ

مول است که کارگر مش ایمیشده ا هی  ذخ مرخیص نکهیدارد: نظر به ا اشعار یم یعدالت ادار 

لکه از آن برخوردار نشده، ب ،مزد قانون   افتیا در ب قانون کار با وجود حق استفاده از مرخیص

 به کار اشتغ
ً
اشتغال به  امیا افت  یاستحقاق او به استفاده از تمام در  نیداشته، بنابرا العمال

 استحق مرخیص نیخدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است. بنابرا
 
 اق

 و نیم شود نیم یمزد نیاز عناو  برخ   ا یام از تم تیاز ماه موجب محروم ایمیدر مقاطع و ا

 ۴۳ ی   مادت ز یبه تجو  را یبرداشت و کرس نمود ز  انهیرا از مزد ماه غ  مبل ،توان به بهانه مرخیص

  مدت مرخیص یقانون کار، برا ۶۴و 
 
شود که در بردارنده تمام  مزد پرداخت یم ،استحقاق

به  د،یرصف نظر نما مرخیص اشتغال است. چنانچه کارگر از حق قانون   امیا یها افت  یدر 

 نیو در ا د ینما یم افتیشده را در  هی  ذخ قانون مذکور، مزد مرخیص ۷۱و  ۶۶داللت مواد 

  افتیو اجزاء مزد در نظر گرفته نشده و مستحق در  نیعناو  یبرا ت  یخصوص استثناء با محدود



 

 

 

 ه مزد نام دارد، یم اشتغال که امیا یها افت  یتمام در 
ً
دالت ع وانید عمویم أتیباشد. مضافا

مزد  فیدر مقام تعر  ۹۸۰۰۹۷۹ کالسه  ۱۳۹۸؍۱۱؍۲۹-۳۳۲۸با صدور دادنامه شماره  یادار 

ح برآمده است: بر مبنا نیبد قانون کار، مالک محاسبه و پرداخت حق  ۳۱و  ۲۴مواد  یشر

 اد یقانون  ۳۵و  ۳۴مقرر در مواد  نیسنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناو 

مقرر  نیمه عناو ه املکارگر تحت هر نام که ش  یها افت  یتمام در  نی. بنابراد ی  گ  شده را دربر یم

شود و از آنجا که مالک محاسبه مانده  یم دهیحقوق نام ا یباشد مزد  قانون کار یم ۳۴درماده 

 مزد تمام اجزا و عنارص  افتیان را از در استثناء کارگر  جاد یتوان با ا مزد بوده لذا نیم ،مرخیص

 ”شده محروم نمود.  هی  ذخ مرخیص یبرا

 

عدالت  وانید ی   با حضور معاون ۱۳۹۹؍۱۲؍۱۹ خی    در تار  یعدالت ادار  وانید عمویم أتیه

ا ب شد و پس از بحث و برریس لیتشک وانیو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د یادار 

ح ز  تیاکی    مبادرت کرده است.  یبه صدور رأ ر یآراء به شر

 عمویم أتیه یرأ

 ا یدر صورت فسخ : » ۱۳۶۹مصوب سال  رانیا اسالیم یقانون کار جمهور  ۷۱اساس ماده  بر 

  ا یخاتمه قرارداد کار 
 

  بازنشستگ
 

اه مطالبات مربوط به کارگ  لیتعط ا یکارگر و   کیل  و از کارافتادگ

  مدت مرخیص
 
و بنا « دشو  فوت او به ورثه او پرداخت یمو در صورت  یکارگر به و   استحقاق

  قانون مذکور، مرخیص ۶۴به حکم مقرر در ماده 
 
به مزد آنها محاس یکارگران بر مبنا  استحقاق

  ا ی یوجوه نقد» قانون کار مزد عبارت است از:  ۳۵به موجب ماده  نکهیگردد. نظر به ا  یم

 



 

 

 

وحدت  یو مطابق رأ« شود.  اخت یممجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرد ا یو  ینقدی  غ

 : یعدالت ادار  وانید عمویم أتیه ۱۳۸۷؍۱۲؍۱۳-۸۶۱شماره  هیرو 

 است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخیص ایمیشده، ا هی  ذخ مرخیص» 

 به کار اشتغال داشته است، بنابرا مزد قانون   افتیبا در 
ً
 نیاز آن برخوردار نشده بلکه عمال

ت به خدمت بر اساس قانون کار و مقررا الاشتغ امیا افت  یاز تمام در  استحقاق او به استفاده

و  میاداره کل تنظ ۳، لذا بنا به مراتب فوق دستورالعمل شماره «مربوط به آن محرز است

 که پرداخت آنها مستلزم حضور در محل کار است  ن  ایآن مزا ینظارت بر روابط کار که بر مبنا

شده کارگران خارج شده است، خالف  هی  ذخ ل عنوان مطالبات مربوط به مرخیصاز شمو 

 یی   و آ التیقانون تشک ۸۸و ماده  ۱۲ماده  ۱بوده و مستند به بند  ار یقانون و خارج از اخت

 شود./  ابطال یم ۱۳۹۲مصوب سال  یعدالت ادار  وانید دادریس

 یعدالت ادار  وانید عمویم أتیه – یرامند یدرز  احمد 

 یعدالت ادار  وانید ن  قضا اونمع


