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  دیوان عدالت اداري 18 : شعبهمرجع رسیدگی

  

  

  رأي دیوان عدالت اداري

منطقه آزاد اروند خرمشهر، به خواسته  یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع تیبه طرف یشاک تیشکادر خصوص 

عنه برابر مقررات به  یکه اداره مشتک نیمستقر در منطقه آزاد اروند نظر به ا تیأه ... شماره ياعتراض به رأ

عنـه را فـراهم    معترض رأي تزلزلو  ياعتبار یکه موجب ب یو مدرک لیبرده دل کرده و نام یدگیرس تیشکا

مشمول حقوق و  زیکارگران پاره وقت ن رایز ست،یبر قانون ن یمبتن يو رادیارائه و ابراز ننموده است و ا ،دینما

 یشـود و شـاک   ینمـ  يحقوق مسلم و عییکارگر موجب تض یقانون کار بوده و هرگونه جرم ارتکاب يایمزا

مطابق مقررات  تیأه یدگیرس نی. بنابرادیمراجعه نما ییقضا اجعتوانست نسبت به جرم مورد ادعا به مر یم

عنه را  معترض يو ابرام را تیاز قانون کار حکم به رد شکا 148و  34، 3، 2به استناد مواد  وانیکار است. لذا د

  است. یو قطع دهیصادر گرد يعدالت ادار وانیقانون د 13و  7برابر مواد  يرا نیکند. ا یصادر و اعالم م
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  مقدمه

 میگرچه حقوق کار را مجموعه مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما و با هدف تنظ

 یتیشاخه از حقوق در بطن خود ماه نیکه ا ستین يدیاند اما ترد دو دانسته نیرابطه ا

ثروت، قدرت و فرصت،  ثینابرابر کارگر و کارفرما از ح گاهیو جا تیدارد. موقع یتیحما

 يجد ياز کارگران را به امر تیاست، لزوم حما افتهیدر شهیاند بهو  دهیکه بشر به تجربه د

مندرج در آن با  نیرو حقوق کار و مجموعه مواز نیبدل ساخته است. از ا يو ضرور

با  ریامر، مغا نیخالف ا یمیاست و هر تصم افتهیتوجه به حفظ منافع کارگران سامان 

  .شود می یحقوق کار تلق هیو اول یهدف اصل

به  یدر اثر ناآگاه انیدر عمل چنان است که اغلب کارفرما ادشدهینابرابر  گاهیو جا تیموقع

آنند که حقوق به  یهر دو، در پ ایو  شتریسود ب يدر سودا ای شیحقوق کارگران خو

به  دتر،یکه در در پرتو تحوالت جد یشناخته شده کارگران را نقض کنند؛ حقوق تیرسم

گذاشتن حقوق کارگران، نقض حقوق و  رپایخورده است. ز وندیپها  کرامت و ارزش انسان

 نیرو قانون کار با طرح مواز نیآنها را به همراه خواهد داشت. از ا یو ذات یکرامت انسان

 نیموارد را فراهم کرده است؛ اما ا نیاز ا يریشگیپ نهیضمانت اجرا زم ینیب شیو پ یتیحما

 يها هستند. توسل به بهانه بند يمفاد پا نیا به کسرهی انیکه کارفرما ستیبدان معنا ن

که قانون  یگرفتن حقوق کارگران باشد؛ حقوق دهیناد يبرا يابزار تواند یگوناگون همواره م

 تیفراموش کرد که قانون کار، کف حما دیشناخته است. نبا تیکار حداقل آنها را به رسم

به نفع کارگران  یآن که توافق رمگ ستین ریاز کارگران است و عمل برخالف آن امکان پذ

  .طلبد یم گرید یبحث مجال نیا لیکه تفص ردیصورت پذ

منظر  نیاز ا وانید 21/9/1391مورخ  يبست. رأ ییها بهانه نیراه بر چن دیبا يهر رو به

قابل  يرأ ي. چنانچه از محتواشود یم یابیاز کارگران ارز تیحما يقابل توجه و در راستا

 يخوددار يتخلفات کارگر، از پرداخت حقوق و یاستنباط است، کارفرما با استناد به برخ

شده  یجرم ایاستدالل که کارگر مرتکب تخلف  نیکارفرما با ا گر،یان دینموده است؛ به ب

  انگاشته است. دهیمندرج در قانون را ناد یتیاست، حقوق حما
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 عییکارگر موجب تض یهرگونه جرم ارتکاب« که: کند یم دیتاک يصراحتاً در متن رأ وانید

در صورت ارتکاب هرگونه جرم از جانب کارگر،  گرید انیبه ب.» شود ینم يحقوق مسلم و

 یدادرس نییحسب قانون مجازات و آ دیو با وستهیبه وقوع پ يفریدر عالم حقوق ک يامر

نانچه کارفرما خود را از شود و چ یدگیجرم رس نیمرتبط به ا يفریک نیقوان ریو سا يفریک

احقاق حق  یدر پ یبه عنوان شاک يفریک یدادرس ریدر مس دیبا داند، یجرم متضرر م نیا

 ییو کارفرما يبه رابطه کارگر یارتباط يفریاز جنبه ک ریمس نیکردن ا یخود باشد. اما ط

 1کار نسبت به کارگر را مخدوش سازد. انونق یتیحما هیسو تواند یدو نداشته و نم نیا

از کارگر را  تیحما توان ینم یطیشرا چیدهد آن است که در ه یحکم به دست م نیآنچه ا

ـ که » هرگونه ارتکاب جرم« ادشدهی يرأ دیارتکاب جرم و به تأک یمتوقف ساخت و حت

از  تیتوقف حما يابر يزیدستاو دیشامل شود ـ نبا زیرا ن دیو شد نیسنگ میجرا تواند یم

به آنها اشاره شده، حقوق مندرج در قانون کار از  يکارگر باشد. حقوق مسلم که در متن رأ

 یو بهداشت یمنیمقررات ا تیرعا ها، یو مرخص التیساعات کار، تعط مه،یمزد و ب لیقب

شد کارفرما  یمرتکب جرم يآنکه اگر کارگر جهیباشد. نت تواند یدست م نیاز ا ینیمواز

کارگر را  ر،یمس نیآن از ا يریگیو پ صالح ياز مراجعه به مراجع ذ يبا خوددار تواند ینم

را  ایحقوق و مزا نیا نیتأم تواند ینم یاول قینموده و به طر ایبه قطع حقوق و مزا دیتهد

 انیراه را بر سواستفاده کارفرما یبه روشن وانیحکم د نیا رسد یمتوقف سازد. به نظر م

  .از حقوق کارگران گشوده است تیبه حما يا چهیبسته و در

از کارگر  تیکه حما مینکته توجه کن نیکه به ا ستین دهیاز فا یبحث خال لیدر تکم کنیل

. گرچه ستین يبه حقوق مسلم و یتوجه یگرفتن منافع کارفرما و ب دهیناد يهرگز به معنا

 یدقت رند،یگ یقرار م گریکدیموارد، منافع کارگر و کارفرما در تعارض با  یدر ظاهر در برخ

                                                
کند که توقیف  قانون کار سودمند است. این ماده وضعیت کارگري را تشریح می 17در این رابطه اشاره به ماده  .1

شود. قرارداد این کارگر در دوران توقیف به حال تعلیق در می  گردیده و توقیف وي منتهی به حکم محکومیت نمی

گردد. در واقع حتی توقیف کارگر نیز به تنهایی رابطه کارگر و  یف به کار خود بازمیآید و کارگر پس از رفع توق

 کند. کارفرما را از بین نبرده و تنها آن را موقتا معلق می
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 نیموارد چن ياریکه در بس دهد یرابطه نشان م نیا نیمتقابل طرف يها یژرف در وابستگ

و کسب و کار کارفرما در گرو عملکرد مناسب  دیکرد که رونق تول توان ینم دی. تردستین

 شتیدستمزد مناسب و گذران مقبول مع گرید يکارگران ماهر و باوجدان است. از سو

از  تیبه بهانه حما دیگاه نبا چیاست و ه انیکارگران درگرو رونق کسب و کار کارفرما

پرسش مطرح شود که  نیگرفت. لذا ممکن است ا دهیکارگر، منافع معقول کارفرما را ناد

به دستورات  یتوجه یبا ب ایبه واسطه ارتکاب جرم، نظم کارگاه را مختل سازد  ياگر کارگر

 يابزار چیکارفرما ه زد،را به مخاطره اندا نیریربوط، جان و مال ساکارفرما و مقررات م

 فیرا که به وظا يکارفرما را وادار کرد که کارگر توان یم ایمقابله در دست ندارد؟ آ يبرا

  در کارگاه نگاه دارد؟ کند یعمل نم یخود به درست

 یموجه لیاست. چنانچه رفتار کارگر دل یقابل بررس گرید يا پرسش، بحث، از جنبه نیا با

طور که  را خواهد داشت. همان يامکان اخراج و ناًیقیاخراج کارگر باشد کارفرما  يبرا

 زیاخراج، رفتار کارگر را ن يعلل موجه برا انیکار در م یالملل نیسازمان ب 158نامه  مقاوله

را  یانتظار داشت کارگر خاطاز کارفرما  توان ینم گاه چیه گریبرشمرده است. به عبارت د

 نیمطابق ا قتیکار نگاه دارد. در حق طیدر مح پردازد یکه مکرراً به نقض مقررات کارگاه م

که رفتار کارگر  يدر موارد ایرا که برعهده دارد، بد اجرا کند و  يا فهیاگر کارگر وظ نیمواز

شود، اخراج کارگر  گرانید فیوظا ياخالل در اجرا اینظم محل کار  ختنیموجب به هم ر

هرگاه کارگر «مشابه را مقرر داشته است:  ییمعنا زیقانون کار ن 27موجه باشد. ماده  تواند یم

کارگاه را پس از تذکرات  یانضباط يها نامه نییآ ایمحوله قصور ورزد و  فیدر انجام وظا

کار عالوه  یاسالم يدر صورت اعالم نظر مثبت شورا داردکارفرما حق  د،ینقض نما یکتب

حقوق کارگر  نیماه آخر کیبر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هرسال سابقه کار معادل 

و مقصود از فسخ .» دیپرداخته و قرارداد کار را فسخ نما يرا به عنوان حق سنوات به و

را که  يکه معلوم است کارگر ونهگ ماده اخراج کارگر است. همان نیقرارداد کار در ا

را نقض کند  یانضباط يها نامه نییآ ایانجام ندهد و  یخود را به درست يا حرفه فیوظا

موارد قصور و نقض  27ماده  2رابطه و مطابق تبصره  نیاخراج کرد. در هم توان یم
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 بیبه تصو 1370در سال  زیها ن کار در کارگاه یانضباط يها نامه نییها و آ دستورالعمل

  امر مقرر داشته است. نیا یرا در چگونگ يشتریب اتییاست و جز دهیرس

از جانب  یکه ارتکاب عمل یزمان یعنی ،یطیشرا نیدر چن یفراموش کرد که حت دینبا اما

 ينظر مثبت شورا یعنیباشد:  یقانون فاتیبا تشر دیکارگر مجوز اخراج او باشد، اخراج با

قانون  165ماده کار جلب شود؛ به کارگر حق سنوات پرداخت شود و به موجب  یاسالم

حقوق « جهیدر مراجع حل اختالف را داشته باشد و در نت يکار، کارگر فرصت طرح دعو

ارتکاب جرم از  کرد،یرو نیآمده محفوظ بماند. با ا يهمان گونه که در رأ »يمسلم و

نسبت به جرم  دیبا یباشد و شاک ينقض حقوق و يبرا یمحمل تواند یکارگر نم يسو

  .دیمراجعه نما ییمورد ادعا به مراجع قضا

 ت،یاست اما به سبب اهم یهست که گرچه در حوزه متفاوت زین يگرینکته د يحاو ،يرأ

مشمول  زیوقت ن کارگران پاره« نکته است که: نیشد و آن اشعار به ا توان یاز آن غافل نم

که  شود یمعلوم م شتریب یبارت زمانع نیدرج ا تیاهم» قانون کار هستند. يایحقوق و مزا

نداشته و  انیرا ب یوقت، حکم مستقل کارگران پاره تیدر باب وضع رانقانون کار ای میبدان

 نیا انیقانون کار است که با ب 39مسأله ساکت است. تنها ماده  نیا اتییدر خصوص جز

 نییتع یکمتر از ساعات قانون ایو  وقت مهیکه به صورت ن یکارگران يایمزد و مزا«نکته که 

در .»شود یمحاسبه و پرداخت م افتهیکار انجام  اعاتشده به کار اشتغال دارند به نسبت س

 نیمقرر داشته است و از آن جا که ا یدسته از کارگران به صراحت حکم نیخصوص ا

ته کارگران سخن گف يایماده هم در بخش مربوط به دستمزد ذکر شده و درباره مزد و مزا

قانون  یتیحما نیمواز ریسا زوقت ا کارگران پاره يمند بهره رامونیها پ ابهام هیاست، به کل

 کارگران هیکل«قانون کار 5از خاطر برد که به موجب ماده  دی. اگرچه نبادهد یکار پاسخ نم

 دهد ینشان م» کارگران هیکل«به کار بردن عبارت » باشند. یقانون م نیمشمول مقررات ا ...

کارگر نوع  صیشخضابطه و ت رایبرخوردارند ز ها تیحما نیاز ا زیوقت ن که کارگران پاره

در آن  يریبودن شغل تأث وقت مهین ایوقت  است و تمام گریاو با طرف د یرابطه حقوق

 يتاحدود ادشدهیدر کنار مواد  يصورت گرفته در متن رأ دیتأک بیترت نیندارد. بد
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اصل بر «که  گذارد یقاعده صحه م نیو بر ا کند یروشن م وقت را کارگران پاره تیوضع

در خصوص فرد شاغل وجود  يگرید یتیشمول قانون کار است و چنانچه مقررات حما

  »قانون کار است. يها تیاصوالً تحت پوشش حما ينداشته باشد و

بهتر آن باشد که قانون و مقررات  دیو شا دهد یسواالت پاسخ نم هیاستنتاج به کل نیا گرچه

 یبرسد و احکام خاص آنان را به روشن بیناظر به کارگران پاره وقت به تصو يا ژهیو

قانون  يایکارگران پاره وقت مشمول حقوق و مزا«نکته که  نیبر ا دیمقرر دارد اما نفس تاک

ن محسوب نسبت به کارگرا یتیحما نیارزشمند در جهت گسترش مواز یگام» کار هستند

 .شود یم

  


