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 استناد به حقوق بنیادین و اصول کلی حقوق اداري
 در رویۀ شعب دیوان عدالت اداريدر دعاوي کار  

  حامد نیکونهاد
 شبنم اورنگی

 چکیده
مرجـع قضـایی، نظـارت بـر آرا و  عنوان بهت اداري در نظام حقوقی ایران، دیوان عدال

اسـت. اشـخاص معتـرض بـه آراء ایـن مراجـع  دار عهدهقضایی را تصمیمات مراجع شبه
ایجـاد  هـا آندیوان به هر مستندي که حقی مشروع و قـانونی بـراي  در شعب  توانند یم

رویـه قضـایی در  اي دررویهـ  استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل کرده،
پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عـدالت اداري در مقـام رسـیدگی بـه آراء 

 است.  درخصوص دعاوي کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده  صادرشده
از قـوانین  نظر صـرفهاي این تحقیق گویاي آن اسـت کـه شـعب دیـوان،  یافته

ی و حق مکتسبۀ افراد و اصول واهدنظرخیتجدحق  ازجملهمدون، به حقوق بنیادین 
اصـل اطـالع تناظر، اصـل مسـتند و مسـتدل بـودن آرا و  کلی حقوقی از قبیل اصل

یح اسـتناد کـرده و آراء مراجـع حـل ابـالغ صـح قیاز طر یاز دادرس نیطرف افتنی
 اختالف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.

ق بنیادین، رویـه قضـایی دیـوان عـدالت اصول کلی حقوقی، حقو :ها دواژهیکل
 اداري، مستندات شعب دیوان عدالت اداري، دعاوي کار.
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 مقدمه
حل اختالف مقرر در ماده  أتیهدر ایران مراجع دادرسی کار، هیأت تشخیص و 

مجمـع  29/8/1369مجلس شـوراي اسـالمی و  2/7/1369قانون کار مصوب  157
حل اختالف یا مراجع حل اختالف کـار تشخیص مصلحت نظام، موصوف به مراجع 

با عنوان کلی مراجـع حـل اخـتالف در قـانون کـار  ها آنهستند. نهادهایی را که از 
(فصـل نهـم: مراجـع  166و  164، 157است، باید در مـواد  شده ادی 1369مصوب 

ی جمع دسـتهي هـا مانیپ(فصل هفتم: مذاکرات و  143و  142حل اختالف) و مواد 
هاي حل اختالف هاي تشخیص و هیأتجستجو کرد. منظور از هیأت کار) این قانون

بـر مراجعی است که رسیدگی بدوي و تجدیدنظر دعـاوي کـارگري و کارفرمـایی را 
آیـین دادرسـی کـار،  1مـاده  2قانون کار و بنـد  157. با توجه به ماده دارند  عهده

و کارفرمـا  ي کـاري بـین کـارگرهـا اختالفمراجع حل اختالف کـار بـه دعـاوي و 
ي تشـخیص و حـل اخـتالف، طـرفین دعـوا، هـا تیأه؛ یعنی در دینما یمرسیدگی 

و موضـوع  ردیگ یمو خواستۀ طرفین قرار  ادعا مورد آنچهکارگر و کارفرما هستند و 
ۀ قـرارداد بـین لیوسـ بهو رابطۀ کار تابع  استدعوا نام دارد، ناشی از رابطۀ کار تابع 

با وضـع قواعـد و مقرراتـی ایـن رابطـۀ  گذار قانونلبته طرفین به وجود آمده است؛ ا
است؛ همین ویژگی حقوق کـار اسـت کـه میـان  درآوردهخصوصی را تحت نظارت 

حقوق خصوصی و حقوق عمومی در نوسان است؛ لیکن در هـر حـال بـا توجـه بـه 
(افراد حقـوق خصوصـی) یعنـی » مردم«که مراجع دادرسی کار، به دعاوي بین  این

و درنتیجه ماهیت دعاوي، قضایی است، شکایت  دینما یمداري رسیدگی دعاوي غیرا
(قبـادي،  سـتیندعاوي اداري در این مراجع قابل رسیدگی  گرید عبارت بهاز اداره و 

رسیدگی نخستین و اتخاذ تصمیم درخصـوص اختالفـات ناشـی از کـار ). 4: 1393
ش مسـتقیم بـین ایـن بین کارگر و کارآموز و کارفرما در مرحلۀ اول از طریـق سـاز

هـاي تشـخیص و حـل اخـتالف أتیـهاشخاص و درصورت عدم سازش، از طریـق 
قـانون مـذکور مراجـع حـل اخـتالف  157وفصل خواهد شد. مـاده رسیدگی و حل

فردي را مشخص کرده است. بدین ترتیب که هرگونه اختالف فردي بـین کارفرمـا، 
ایر مقـررات کـار، قـرارداد کارگر و کـارآموز کـه ناشـی از اجـراي ایـن قـانون و سـ

ی کار باشـد درصـورت جمع دستهي ها مانیپي کارگاهی و ها نامه موافقتکارآموزي، 
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هـاي أتیـه. شـود یمـوفصـل هاي تشخیص رسیدگی و حلأتیهعدم سازش از طریق 
و در اختالفـات  کننـد یمـأي صـادر ر) 157تشخیص در اختالفات فردي (موضوع ماده 

کـه نقـش سـازش دارنـد). مرجـع  142(موضوع مـاده  هندد یمجمعی نظر و پیشنهاد 
هـاي تشـخیص رسـیدگی أتیـهرسیدگی به اعتراض هریک از طرفین اختالف کـه در 

هاي حـل اخـتالف هسـتند. در أتیهي یا نظر و پیشنهاد شده رأو منجر به صدور  شده
 تشـخیصهاي أتیهحل اختالف، مرجع تجدیدنظر یا پژوهش آراء صادره از  أتیهواقع 
حـل  أتیـهتشخیص مرجع نخستین یا بـدوي رسـیدگی و  أتیهبه عبارت بهتر  است.

نیـز همـین مطلـب را  159در اختالفات کارگري است. مـاده  دنظریتجداختالف مرجع 
قابـل  مطلقـاًمـوردي کـه باشـد  در هـرتشـخیص  أتیهي رأکه . نکته اینکند یمبیان 

دیـوان قطعـی اسـت.  أتیـهین ي ارأحل اختالف است و  أتیهاعتراض و رسیدگی در 
عدالت اداري مرجع فرجامی براي رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادرشـده 
از مراجع حل اختالف کار است. بنابراین هریک از طـرفین دعـوي کـه در مراجـع حـل 

واحـدهاي  اسـتثناء(بـه  اند شدهصادر شده و محکوم  ها آناختالف کار، رأي قطعی علیه 
   به دیوان عدالت اداري علیه رأي صادرشده اعتراض کنند. توانند یمدولتی) 

از  منحصـراً« 1385قـانون دیـوان مصـوب  13مـاده  2شعب دیوان مطابق بند 
رأي صادرشـده از سـوي مراجـع » هـا آنحیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با 

تشـکیالت و . با تصویب قـانون داد یمحل اختالف کار را مورد بازنگري قضایی قرار 
مجلس شـوراي اسـالمی و  22/09/1390آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

قـانون مـذکور،  63تشخیص مصلحت نظام، با توجه به مـاده  مجمع 25/03/1392
صالحیت رسیدگی ماهوي براي رسیدگی به شـکایت از آراء مراجـع حـل اخـتالف 

ن ترتیـب شـعب دیـوان نیز به شعب دیوان اعطـا شـد. بـدی 10ماده  2موضوع بند 
پس از رسیدگی شکلی و عنـداللزوم  63و ماده  10ماده  2عدالت اداري مطابق بند 

ماهوي، نسبت به نقض آراء قطعی صادرشده از مراجع حـل اخـتالف کـار مبـادرت 
 تواننـد یمـ. طرفین دعاوي کار در اعتراض به  آراء مراجع حل اختالف کار دینما یم

ایجاد کـرده، اسـتناد و احقـاق  ها آنع و قانونی براي به هر مستندي که حقی مشرو
حق کنند؛ هرچند آن مستند، قانون به معناي خاص نباشد و به عنـوان مثـال یـک 

 نامه باشد.  آیین
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اي و  صـورت رویـهبررسی پیشینۀ موضوع حاکی از آن است که نوشتاري که بـه
درخصوص دعاوي  تحلیلی در پی استخراج مستندات آراء شعب دیوان عدالت اداري

مند آراء شعب نیز، جنبه  کار باشد وجود ندارد. کاوش در رویه قضایی و تحلیل نظام
 نوآورانۀ مقالۀ حاضر است.

در این مقاله به بررسی مستندات شعب دیوان عدالت اداري در دعاوي کار پرداختـه 
حــق کــه در قســمت نخســت مقالــه اســتناد بــه حقــوق بنیــادین ازجملــه  شــود یمــ

امکـان ؛ در قسـمت دوم نیـز بـه شـود یمبررسی  ی و حق مکتسبۀ افرادظرخواهدنیتجد
کلی حقوق با ذکر مصادیقی ازجمله اصل تناظر، اصل مستند و مسـتدل  اصولاستناد به 

بودن آرا و ابالغ صحیح آرا براي طرفین با توجـه بـه آراء صـادر شـده از شـعب در ایـن 
 منتشر شده) پرداخته خواهد شد. خصوص (تا تاریخ نگارش این اثر و در حدي که

 شعب دیوان به حقوق بنیادین در نقض آراء مراجع حل اختالف کار استناد ـ1
حقوق بنیادین در یک نظام از مجراي ساختارها و نهادهـاي سیاسـی و حقـوقی 

در یک  ها حقمندي از نحوي که بهرهبه دهد یمو به حیات خود ادامه  کند یمظهور 
مستلزم شناسایی حقوق بنیادین است که بـه عنـوان یـک  سیسیا -نظام اجتماعی
کننـدة ). حاکمیـت قـانون مـنعکس163: 1393، ایـنریدب( گـردد یمحق مبنا تلقی 

ي بنیادین شهروندان است و اقداماتی را که تأثیر منفی بر این حق ها يآزادو  ها حق
ي در ا رجسـتهبامروزه حقوق بنیـادین جایگـاه . کند یمو آزادي داشته باشد محدود 

یی هـا حقپیدا کرده است. حقوق بنیادین سلسـله  از کشورهاادبیات حقوقی برخی 
نیز ناممکن خواهـد  ها يآزادهستند که اگر وجود نداشته باشند تعلق سایر حقوق و 

ي جهان شمولی، ذاتی، فطـري، غیرقابـل سـلب ها یژگیوبود. درواقع هنجارهایی با 
). اصـل 9: 1383(گرجـی ازنـدریانی،  شـوند یمـتحت عنوان حقوق بنیادین تلقـی 

کننـده ، بلکـه مراجـع رسـیدگیشـود ینمـقانونی بودن به قوانین موضوعه منحصر 
). در 87: 1389هداونـد و مشـهدي، (هسـتند » هاي فـرديحق«موظف به رعایت 

توان مصادیقی یافت که در شمار حقوق بنیادین تلقـی  ادبیات حقوقی و دکترین می
بـر جمله حق اعتراض و رجوع بـه محـاکم صـالحه کـه عـالوه یقی ازشوند؛ مصاد می

عنوان یک حق بنیادین و اساسی براي شهروندان در قوانین و اسـناد شناسایی آن به
المللی، در نظرات شوراي نگهبان هم به این حق تصریح شده است. در  داخلی و بین
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صـوص طـرح شـوراي نگهبـان درخ 15/08/1381مورخ  1820/30/81نظر شماره 
اصالح قانون تشـکیالت، وظـایف و اختیـارات شـوراهاي اسـالمی کشـور و انتخـاب 

مجلـس شـوراي اسـالمی  17/07/1381، مصـوب 01/03/1375شهرداران مصوب 
مصـوبه،  59موضوع ماده  80چون مستفاد از تبصره ماده «گونه بیان شده است:  این

کـه مـدعی تضـییع  سلب حق اعتراض و مراجعه به محاکم صـالحه از کسـی اسـت
قانون اساسی تشخیص  159و  156، 34حقش باشد، لذا تبصرة مذکور مغایر اصول 

). همچنـین حـق برخـورداري از 9: 1393(پژوهشکده شـوراي نگهبـان، » داده شد
مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانـی از دیگـر مصـادیق حقـوق بنیـادین 

کننـده در آراء ها از سـوي مراجـع رسـیدگی ناست که به لزوم رعایت و احترام به آ
متعدد دیوان عدالت اداري مورد تأکید قرار گرفته است (رأي هیأت عمـومی دیـوان 

درخصـوص  18/11/1383بـه تـاریخ  442/81، ك پ 577عدالت اداري بـه ش د 
هاي  نامـۀ اجرایـی فـروش خانـهآیـین 8و تبصره ذیل ماده  7ابطال عبارتی از ماده 

هیـأت  562طـور رأي شـماره  هیأت وزیـران؛ همین 09/02/1366وب سازمانی مص
بـا موضـوع  14/06/1396بـه تـاریخ  94/1188عمومی دیوان عـدالت اداري ك پ 

معاونت روابط کـار وزارت تعـاون، کـار و رفـاه  28دستورالعمل شماره  5ابطال بند 
 ). 14/06/1396اجتماعی مصوب 

آراء مراجـع حـل اخـتالف کـار،  مستندات شعب دیوان عدالت اداري در نقـض
. رونـد یمـشمار هاي فردي هستند که در زمرة حقوق بنیادین بهبر قانون، حقعالوه

صیانت از این حقوق اغلب از طریق درج در قوانین اساسـی کشـورها تحـت همـین 
اما نقش مراجع قضـایی در تحکـیم و ؛ ردیپذ یمعنوان یا عناوین مشابه دیگر، انجام 

حقوق نیز حائز اهمیت است. نمود برخـی از حقـوق بنیـادین در آراء  حمایت از این
مشاهده کرد کـه نشـان  توان یمي مختلف را ها پروندهشعب دیوان، در رسیدگی به 

 دیوان عدالت اداري همواره دغدغۀ تضمین و تحکیم حقوق بنیادین را دارد. دهد یم

 یدنظرخواهیتجدحق  ـ1ـ1
دادخواهی نزد مرجع قضایی صـالح، حقـی  قانون اساسی، حق 34بر طبق اصل 

مسلم و غیرقابل سلب است. تجدیـدنظرخواهی و بـازبینی آرا و تصـمیمات مراجـع 
از اقتضائات حق دادخواهی شهروندان است که در نظرات متعـددي  یکیغیرقضایی 
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 06/02/1374مورخ  150از شوراي نگهبان قابل شناسایی است. ازجمله نظر شماره 
درخصوص طـرح گـزینش معلمـان و کارکنـان آمـوزش و پـرورش شوراي نگهبان 

را از ایـن نظـر  13مـاده  3مجلس شوراي اسالمی که تبصره  20/01/1374مصوب 
ها  که داللت بر سلب حق دادخواهی و شکایت ماهوي به آراء هیأت مرکزي و هسته

 قانون اساسی اعالم کرده است. 34از معترضین دارد، مغایر اصل 
ی به معناي حق بر یک بررسـی اصـیل و بـدون عجلـه بـه واهدنظرخیتجدحق 

(هداونـد و آقـایی  باشـد یمـپرونده است که شامل مسائل ماهوي و شـکلی پرونـده 
). امکــان رســیدگی مجــدد و تجدیــدنظرخواهی از آرا و احکــام 252: 1389طــوق، 

مراجـع حـل اخـتالف کـار، یکـی  خصوصاًو اداري،  قضاییصادرشده توسط مراجع 
ز اصولی است که در آراء دیـوان مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت (هداونـد و دیگر ا

دیـــوان عـــدالت اداري  20). بـــراي نمونـــه شـــعبه 199: 1389مشـــهدي، 
به حق تجدیدنظرخواهی اشـاره و سـلب حـق شـکایت و  9209970955400639

سـلب  چراکـه؛ داند یماعتراض از کارگري که حقوق او پرداخت نشده را فاقد اعتبار 
 10مـاده  2که ناقض حکم مقرر در بند بر اینق شکایت و اعتراض از کارگر عالوهح

کـه  34قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداري اسـت، نقـض اصـل 
قانون اساسی که دادگستري را  159دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اصل 

(ادارة انتشار رویـه قضـایی  دباش یممرجع رسمی تظلمات و شکایات اعالم کرده نیز 
. 436، ص. 1392کشور، مجموعه آراء قضایی شـعب دیـوان عـدالت اداري، بهمـن 

، 423/86طور رأي صادرشده از هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداري بـه ش د  همین
ـــورخ  84/418ك پ  ـــماره  18/06/1386م ـــنامه ش ـــال بخش ـــوص ابط درخص

روي انتظامی جمهـوري اسـالمی فرمانده نی 25/07/1378مورخ  402/01/111/5/9
و تجدیدنظرخواهی به منظور احقاق حق را خـالف صـریح   ایران محرومیت از تظلم

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداري  562گذار دانسته است. رأي شماره احکام قانون
براي تجدیدنظر خواهی به اصول حقوقی و  14/06/1396به تاریخ  94/1188ك پ 

کند که براي تجدیدنظرخواهی دلیلی ندارد از  شاره و بیان میرویۀ حاکم بر محاکم ا
شود تا مجدداً دادخواست تجدیدنظرخواهی تقـدیم دادگـاه  تجدیدنظرخواه خواسته 

هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداري بـه تـاریخ  728طور رأي شـماره  کند. همین
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 -103/89/85بخشـنامه  2درخصوص ابطـال بنـد  1482/95ك پ  02/08/1396
بـر معاون طرح و توسـعه شـرکت مـدیریت منـابع آب ایـران مبنـی 09/01/1389

محدودیت پیمانکاران در اثر دعوي در مراجع قضایی علیه شـرکت مـدیریت منـابع 
قانون اساسی اسـتناد و ایجـاد محـدودیت بـراي  34آب ایران؛ در این رأي به اصل 

 اعالم کرده است). 34طرح دعوا را مغایر اصل 

 تسبۀ افرادحقوق مک ـ1ـ2
نامیـده  »حـق مکتسـب«گذار که در حقوق عمومی حق ایجادشده توسط قانون

، بنا به منشأ قانونی خود از طریق سایر نهادهاي حاکمیتی قابـل توسـعه یـا شود یم
حقـوق اعطـایی خـود را گسـترش  تواند یماست که  گذار قانونتحدید نبوده و تنها 

در قـوانین داخلـی و رویـه ). 42: 1389گاه، لغو کند (آ اساساًدهد، محدود نماید یا 
امـا در  .قضایی شعب دیوان عدالت اداري مفهوم حقوق مکتسب تعریف نشده اسـت

حقـی ناشـی از قـرارداد و قـانون و درواقـع «تعریف شد:  گونه نیادکترین این حق 
امتیازي است که به اراده و اختیار صاحب حق، تملّک شده و باید در مقابـل تغییـر 

). 47: 1389(کاتوزیـان، » ین، به عنوان حق مکتسب مورد حمایـت قـرار گیـردقوان
مفهوم حقوق مکتسب ازجمله اصطالحات حقوق خصوصی است؛ بـه همـین خـاطر 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در برخی از آرا، در پرتو فضاي حقـوق خصوصـی 

ب مغـایرت بـا حاکم بر این مفهوم، به حق مکتسبۀ شاکی استناد و نفی آن را موجـ
ــه آراء شــماره  ــرده اســت. از جمل ــانون تلقــی ک ــورخ  28-31ق ــأت عمــومی م هی

بانـک  28/01/1379مـورخ  246ي شـماره الـف /ها بخشنامهمفاد : «02/02/1380
بانک تجـارت،  14/04/1379مورخ  0443مرکزي جمهوري اسالمی ایران و شماره 

ه اعضـاي هیئـت علمـی بر افزایش نرخ سود تسهیالت اعطایی بانک مسکن بـمبنی
درصـد در سـال کـه براسـاس  19و  18و قضات دادگسـتري بـه میـزان  ها دانشگاه

، بـا اند شـدهقرادادهاي منعقده از تسهیالت مذکور با نرخ سـود کمتـري برخـوردار 
 10عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهاي خصوصی بین طرفین، موضـوع مـاده 

عدم جـواز عطـف بماسـبق شـدن  در باب آن قانون 4قانون مدنی و وحدت مالك ماده 
مغایر قانون تشـخیص داده  جتاًینتقوانین، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و 

صادرشده از هیأت عمومی که به حـق مکتسـبه اسـتناد شـده:  (دیگر آراء...» شود  می
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درخصـوص ابطــال بخشـنامۀ ادارة آمـوزش و پــرورش  04/06/1386مـورخ ، 389 دش
 4964/200در ابطال بخشنامه شـماره  17/05/1390، مورخ 201ستان سقّز؛ ش د شهر

ي جبرانی معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایۀ ها نظامسرپرست امور  12/02/1388مورخ 
 642انسانی رئیس جمهور. رأي صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري بـه ش د 

حکــم بازنشســتگی نــافی حــق اعــالم کــرده کــه  24/09/1387مــورخ  328/87ك پ 
 مکتسب قانونی زمان اشتغال به خدمت نیست).

عنوان حقوقی بنیادین، در حق مکتسبۀ افراد جداي از مبانی قانونی موجود و به
برخی از آراء شعب دیوان عدالت اداري در رابطه بـا آراء مراجـع حـل اخـتالف کـار 

دیـوان عـدالت  20شـعبه  مورد استناد قرار گرفته است. ازجمله: رأي صادرشـده از
در رابطه با اولویـت در  29/04/1392، مورخ 9209970902001195اداري، ش د 

که با توجه به حق مکتسب کارگر ثابت و دائمی و بـا سـابقۀ بـاالتر،  اخراج کارگران
او را اخراج کـرد (ادارة انتشـار رویـه قضـایی  توان ینمدرصورت نیاز به تعدیل نیرو، 

؛ همچنـین 262: 1392ء قضایی شعب دیوان عدالت اداري، تیـر کشور، مجموعه آرا
ـــه رأي صادرشـــده از شـــعبه  دیـــوان عـــدالت اداري، ش د  19رجـــوع شـــود ب

درخصوص حق سنوات که شعبه آن را  29/03/1392، مورخ 92099709001206
در زمرة حقوق مکتسبه کارگر لحاظ کرده است، ادارة انتشار رویـه قضـایی کشـور، 

؛ یـا دادنامـه شـماره 1392قضایی شعب دیوان عدالت اداري، خـرداد مجموعه آراء 
که شعبه ترك کـار توسـط کـارگر را  14/01/1392مورخ  920997090180006

موجب تضییع حقوق مکتسـبۀ ناشـی از اشـتغال در ایـام گذشـته ندانسـته اسـت؛ 
 9209970901901206دیوان عدالت به شماره دادنامـه  19طور رأي شعبه  همین
حق سنوات را در زمرة حقوق مکتسبۀ افراد تلقی کرده کـه  29/03/1392اریخ به ت

گیرد، ادارة انتشار رویـه قضـایی کشـور، مجموعـه آراء  در هرحال به کارگر تعلق می
 ).1392قضایی شعب دیوان عدالت اداري، فروردین 

ي مختلـف، بـراي ها پرونـدهالبته شعب دیـوان عـدالت اداري در رسـیدگی بـه 
ساز اعمال و قوق مکتسبۀ افراد، به این حقوق استناد کرده که خود زمینهتضمین ح

دیـوان عـدالت اداري،  1(آراء صادرشده از شـعبه  باشد یماعتالء حقوق بنیادین نیز 
، درخصــوص عــدم موافقــت بــا 31/03/1393، مــورخ 9309970905600382ش د 

شـی از اشــتباه نیـاز کــه نافراغـت از تحصـیل بــه اسـتناد عــدم رعایـت دروس پــیش
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کارشناسان دانشگاه بوده، برخالف حقوق مکتسب و انتظار مشروع دانشـجویان اسـت، 
ادارة انتشار رویه قضایی کشـور، (مجموعـه آراء قضـایی شـعب دیـوان عـدالت اداري، 

 8اجـراي مـاده  دسـتورالعملي طبق طراز هم)، درخصوص برقراري احکام 80: 1393
از طریـق سـازمان  70سـال ان دولـت مصـوب قانون نظام هماهنگ پرداخـت کارکنـ

التحصـیالن اسـتحقاق درمـورد یـازده دوره از فـارغ تـاریخو مراتع کشـور از  ها جنگل
دیوان عدالت   10شدن از مزایاي آن؛ رأي شعبه  مند بهرهمدرسۀ عالی منابع طبیعی و 

پرداخت حق بیمه کارگر را ازجمله  05/12/1380به تاریخ  5/80، ك پ 2215ش د 
دیـوان عـدالت اداري  14است؛ رأي صادرشده از شعبه  حقوق مکتسبه محسوب کرده 

تواند حقوق مکتسـبۀ  که دستورالعمل نمیبر اینمبنی 942و ش د  919/68به ك پ 
 ).16تا: کارگران که از طریق قانون برقرار شده را ساقط نماید (محمدي همدانی،بی

ز حقوق بنیادین در آرائی که در رابطـه بـا به مصادیقی ا دیوانبنابراین استناد شعب 
کند، بیانگر تضمین این حقوق اسـت. حـق دادخـواهی  مراجع حل اختالف کار صادر می

عنوان یک حق مسلّم و غیرقابـل سـلب، بـراي بـازبینی آرا و تصـمیمات مراجـع حـل به
طـور اسـتناد بـه حقـوق  اختالف کار مورد تأکید شعب دیوان قـرار گرفتـه اسـت. همین

ساز کتسبۀ افراد جداي از مبانی قانونی موجود و به عنوان یک حق بنیادین، خود زمینهم
 اعتالء حقوق بنیادین در رسیدگی به آراء مراجع حل اختالف کار است.

 اصول کلی حقوقی مستند شعب دیوان براي نقض آراء دعاوي کار ـ2
 مفهوم و اعتبار اصول کلی حقوق اداري ـ2ـ1

مفاهیم علم  نیتر دهیچیپو در عین حال  نیتر يادیبنکی از اصول کلی حقوقی ی
ي ساختار حقوقی را تشکیل داده و بیـانگر ها هیپا. این اصول، دیآ یمحقوق به شمار 

ي حاکم بر یک نظام حقوقی هستند. قانون و رویه قضـایی در مـورد اصـول ها ارزش
به تدوین اصول  کلی حقوق اداري و تعریف آن ساکت است. در کشورهایی که اقدام

بـه  صـرفاً، انـد نمودهحقوق اداري در قوانین و مقررات مربوط به فرآینـدهاي اداري 
این اصول بسنده شده است. در حقوق ایران نیز تعریف خاصی، حتـی  مصادیقذکر 

در سطح دکترین براي اصول حقوق اداري ارائه نشده اسـت و آنچـه ارائـه گردیـده 
در سـطح دکتـرین در تعریـف اصـول حقـوق ست. ا» اصول کلی حقوق«تعریفی از 

هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بـر اداره و «اداري گفته شده: 
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ها با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول مسبوق بـه  روابط آن
 متن قانون نبوده و داراي ارزش برابر قـانون هسـتند. لـذا بـراي ادارة الزم االحتـرام

(هداونـد و مشـهدي، » اي ضروري است نامه ها در اقدامات آیین هستند و رعایت آن
در قوانین و مقررات یافـت کـه  توان یمبرخی از اصول حقوق اداري را ). 27: 1389

قرار گرفته است. اصـول حقـوق اداري  گذار قانون توجه موردصریح یا ضمنی  طور به
. قـانون باشـد یمـوانین و رویـه قضـایی در نظام حقوقی ایران، ناظر به مجموعـه قـ

اي از اصول قانون کشور در پاره نیتر يادیبنعنوان اساسی جمهوري اسالمی ایران به
عنوان نمونه اصل نوزدهم در بیان به مصادیقی از اصول حقوقی اشاره کرده است. به

د اصل برخورداري مردم، از هر قوم و قبیله، از حقوق مساوي؛ اصـل بیسـتم در مـور
اصل حمایت یکسان قانون از زن و مرد؛ اصل بیسـت و دوم اصـل لـزوم احتـرام بـه 
جان، مال و حیثیت و حقوق افراد؛ اصل سی و ششم درخصوص اصل قانونی بـودن 

اصـل منـع  در مـوردمجازات؛ اصل سی و هفتم در مـورد اصـل برائـت؛ اصـل چهلـم 
ه مالکیـت شخصـی. از حق؛ اصل چهل و هفتم درخصوص اصل احترام بـ سوءاستفاده

از این مصادیقی که بیان شد، اصلی در قانون اساسی وجود دارد کـه اسـتناد  نظر صرف
قانون اساسـی:  166مجاز شمرده است. مطابق اصل  ها دادگاهبه اصول حقوقی را براي 

باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشـد کـه براسـاس آن  ها دادگاهاحکام «
در اصل مزبـور تـا حـدودي ابهـام دارد و » اصول«مفهوم واژه ». تحکم صادر شده اس

منظـور  رسـد یمتاکنون شوراي نگهبان تفسیري از این اصل ارائه نکرده است. به نظر 
که در این اصل ذکر شده اصول کلی حقـوق باشـد کـه ریشـه آن را » اصول«از کلمه 

با توجه بـه ایـن اصـل ). 278: 1395باید در اصل قانونی بودن جستجو کرد (طاهري، 
توانـد  گفت در نظام حقوقی ایران، اصول حقوقی مورد قبول واقع شده که می توان یم

 هـا دادگاهاین بوده که قضـات  گذار قانونمستند رأي محاکم قرار بگیرد. در واقع هدف 
شخصی به هنگام قضاوت خودداري کـرده  اظهارنظراز صدور رأي بر مبناي احساس و 

ه مواد قانونی و بیان استدالالت موجه، به حکـم صادرشـده جنبـۀ علمـی و با استناد ب
 رویـهي ریگ شـکلبخشد. مورد توجه قرار دادن اصول کلی حقوقی به اسـتحکام آرا و 

ي رویه قضایی بر مبناي اصـول کلـی حقـوقی ریگ شکلقضایی نیز کمک خواهد کرد. 
وفصـل یـک موضـوع، حـل بـراي ها دادگاهویژه در مواردي که قانون ساکت است یا به

 راهگشا باشد. تواند یم، ابندی ینممستند قانونی 
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استدالل  گونه نیاقانون اساسی ممکن است  166در یک تفسیر ظاهري از اصل 
مندرج در این اصل، مواد قوانین عادي و منظـور از » مواد قانونی«شود که منظور از 

 ها دادگاهاشد؛ بنابراین احکام ، بشود یم، مواد قانون اساسی که اصل خوانده »اصول«
 باید مستند به مواد قانون، اعم از عادي یا اساسی باشد.

که بـه هـدف گرفت این است که این تفسیر بدون این توان یمایرادي که بر این تفسیر 
توجهی داشته باشد، تکیه بر ظـاهر الفـاظ دارد. بـه فـرض  166حاکم بر اصل  روحمقنن و 

قبول واقع شود و بپذیریم منظـور از اصـول، اصـول قـانون اساسـی  هم که این تفسیر قابل
داده  هـا دادگاهغیرمستقیم اجازة استناد به اصول کلی حقوقی را بـه  طور به گذار قانوناست، 

 است؛ چرا که برخی از اصول قانون اساسی، خود یک اصل کلی حقوقی است.
ول نانوشته دانسـت و بـه ناظر به اصول نوشته و اص توان یماطالق واژة اصول را 

بیان کـرد؛ بـدین ترتیـب کـه اصـول » مواد قانونی«را در برابر » اصول«این ترتیب 
ة قانونی تلقـی شـده و در مقابـل، واژة اصـول را، نـاظر بـه مادمذکور در قانون خود 
تفسـیر  توان یم گونه نیاقانون اساسی را  166بنابراین اصل ؛ اصول نانوشته قرار داد

باید مستدل و مستند به مواد قانون، اعم از قواعد حقـوقی و  ها دادگاهام کرد که احک
و اصـول حقـوقی (نانوشـته) باشـد. بـه  اصول حقوقی ذکرشده در قالب مواد قانونی

عبارتی اطالق واژة اصول شامل قانون اساسی، اصول کلـی حقـوقی کـه منافـاتی بـا 
 شود. قانون اساسی و موازین شرعی ندارد و اصول فقه هم می

مقرر در مـتن قـانون اساسـی، در برخـی از قـوانین و مقـررات اداري،  بر اصولعالوه
کـه کـد . در نظام حقوقی ایـران بـه دلیـل آنخورد یماصول کلی حقوق اداري به چشم 

صـورت پراکنـده در قـوانین و مقـررات موجود نیست، این اصول بـه اداريمدوّن حقوق 
ــراي مثــال مــاده ــانون مــدیریت خــدمات کشــوري مصــوب  27 اداري وجــود دارد. ب ق

درخصوص اصل برابري مردم در استفاده از خـدمات عمـومی در شـرایط  08/07/1386
طور  همین قانون در رابطه با اصل پاسخگویی به عمـوم مـراجعین بـه 90مساوي و ماده 

 7در مـاده  07/09/1372یکسان است. همچنین قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب 
توانــد داور یــا دادرس  کس نمی بــدین معنـی کــه هــیچطرفــی اشــاره دارد.  ل بیبـه اصــ

اختالفات خود با دیگران باشد. مطابق مادة مذکور وجود رابطۀ سببی یا نسبی تـا درجـه 
هاي بدوي یا تجدیدنظر رسـیدگی  البدل هیأت دوم از طبقه سوم بین اعضاء اصلی یا علی
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نفع بـودن اعضـاء  یا جزایی اعضا با متهم یا ذي به تخلفات و متهم، داشتن دعواي حقوقی
که این اعضا متخلف یا مـدعی تخلـف باشـند، حـق  در این دعاوي و همچنین درصورتی

نامـۀ اجرایـی ایـن قـانون اصـل تکلیـف آیـین 21مـاده رسیدگی و صـدور رأي ندارنـد. 
آیـین  4ه . مـادکنـد یمکننده به ارائۀ دالیل و مبانی تصمیم را بیان هاي رسیدگی هیأت

بـر قـوانین و مقـررات طبـق دادرسی کار، مراجع حل اختالف کار را مکلف کـرده عـالوه
اصول حقوقی به دعوا رسیدگی و به صدور رأي اقدام نمایند. اصـول کلـی حقـوق اداري 

. این اصول در حقوق اداري اهمیتی بنیادین دارند و حتـی اند موضوعهابزار مکمل حقوق 
. دیـنما یمـت اداري هم حکایت از اهمیت ایـن دسـته از اصـول رویه قضایی دیوان عدال

عنـوان ابـزار به نقش اصول در دفـاع از حقـوق شـهروندان بـه توان یمازجملۀ این موارد 
مکمل حقوق و کمک به تفسیر قـانون توسـط قضـات و ابـزاري جهـت ارزیـابی حقـوق 

 ).29: 1389موضوعه اشاره نمود (هداوند و مشهدي، 
اصول کلی حقوقی و رویه قضایی باید گفت رویه قضایی، خـأل درخصوص تعامل 

 گونه همان. سازد یمقوانین را پر کرده و آن را با تحوالت اجتماع هماهنگ و همگام 
که اصول کلی حقوقی در تفسیر قانون مؤثر است مراجع قضایی را در تفسـیر خـود 

باشـد و تصـمیماتی . آراء قضایی باید در راستاي اصول کلی حقـوقی رساند یمیاري 
بـر به رویه قضایی تبدیل شـود کـه مبتنـی تواند یموقتی  کند یمکه دادرس اتخاذ 

راهنمـاي  تـوان یمباشد. از این روست که اصول کلی حقوقی را  حقوقیاصول کلی 
 ).147: 1394رأي قضایی و پایۀ رویه قضایی به شمار آورد (صادقی، 

اس برخـی از مصـادیق اصـول کلـی آراء متعددي را که براسـ توان یماگرچه  
، یافت اما این واژه و مصادیق آن براي قضات محاکم ما اند شدهحقوق اداري صادر 

نامأنوس است. اصولی که در رویۀ شعب دیوان در حـدود موضـوع مقالـه حاضـر، 
اصل از: اصل تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و  اند عبارتبدان استناد شده 
کـه بـا توجـه بـه آراء  ین از دادرسـی از طریـق ابـالغ صـحیحاطالع یافتن طـرف

صادرشده از شعب دیوان عدالت اداري در مورد آراء هیأت حل اختالف، به توضیح 
 1.شود یمپرداخته  ها آن

                                                           
مرة اصول کلی حقوقی قرار دارند، امـا . هرچند که اصول ذکرشده اختصاص به حقوق اداري نداشته و در ز1

انـد  دست آمدهکه این اصول با مطالعه و تعمق در آراء صادرشده از دیوان عدالت اداري بهبا توجه به این
 اند. در این پژوهش ذیل عنوان اصول کلی حقوق اداري بحث شده
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 اصل تناظر ـ2ـ2
راهبردي دادرسی منصفانه است که منظور از آن ایـن  تناظر یکی از اصولاصل 

طـرف مقابـل را مـورد  لیـدالی ارائـه کـرده و لـیدالاست که طرف اختالف بتواند 
). در واقع دادرسی تناظري عبارت است از 229: 1393مناقشه قرار دهد (ابراهیمی، 

ي دعوا، فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود؛ زیرا ها طرفکه به همۀ این
تدالالت و اس ها خواستهرسیدگی و صدور حکم در دادگاه بستگی به اطالع قاضی از 

). مطابق این اصل دادرسی باید با 83 - 103: 1386، زادهحسینطرفین دعوا دارد (
قـانون تشـکیالت و آیـین  43ویژه خوانده انجام گیـرد. مـاده حضور طرفین دعوا به

دادرسی دیوان عدالت اداري، دادگاه را مختار به دعـوت از هریـک از طـرفین دعـوا 
خوانده در رسیدگی به دعوا در دیوان دعـوت  صوالًابنابراین هرچند که ؛ نموده است

از طریق تبادل لوایح بـه دفـاع بپـردازد. درصـورتی کـه عـدم  تواند یماما  شود ینم
وصول الیحۀ دفاعیه و پاسخ از طـرف شـکایت بـدون عـذر موجـه باشـد، مشـمول 

قـانون مـذکور خواهـد شـد. از دو مـواد  30ضمانت اجراي جزایی موضـوع تبصـره 
که رسیدگی در شعب دیوان ترافعـی و تنـاظري  شود یمین نتیجه حاصل ذکرشده ا

است. اصل تناظر باید در رسیدگی به اختالفات میان کارگر و کارفرما در هیأت حل 
آیین دادرسی کار دعـوت از طـرفین در  57ماده اختالف هم مورد توجه قرار گیرد. 

جـاي حضـور، نماینـده به دتوانن یمجلسۀ رسیدگی را الزامی اعالم کرده که طرفین 
نمایند. این ماده داللت بر رعایت اصل تناظر در مراجع  ارسالمعرفی کنند یا الیحه 

 حل اختالف کار نیز دارد.
دیوان به این اصل در نحـوة رسـیدگی، در رأي خـود اسـتناد کـرده  20شعبه  

است. بدین ترتیب که شعبه معنـاي رسـیدگی در مراجـع اخـتالف را مـورد نقـد و 
ارزیابی قرار دادن اظهارات و دالیل طرفین دانسته که عدم رعایت آن موجب نقـض 

طـور  ؛ همین26/12/1391، مـورخ 9109970902003706ش د رأي خواهد بود (
 9109970901800685دیوان عدالت اداري بـه ش د  18رأي صادرشده از شعبه 

و مـدارك درخصوص عدم توجه هیأت حـل اخـتالف بـه دالیـل  23/12/1391مورخ 
شاکی که از موجبات نقض رأي ایـن هیـأت اسـت؛ ادارة انتشـار رویـه  سويابرازي از 
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. رأي 1391قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عـدالت اداري، اسـفندماه 
درخصـوص عـدم اظهـارنظر هیـأت حـل  908/85بـه ك پ   19صادرشده از شعبه 

کی درخصـوص ادعـاي اشـتغال در اختالف به محتویات و دالیل ابرازي از سـوي شـا
آور کـه ایـن شـعبه بـه نقـض رأي مـذکور اقـدام کـرده اسـت؛  کارهاي سخت و زیان
یکی از عناصر مهم دادرسی منصفانه، رعایت حق دفـاع . )43تا: (محمدي همدانی، بی

شهروندان در فرآیند رسیدگی مراجع اختصاصی ازجملـه مراجـع حـل اخـتالف کـار 
ین دعواي کار باید بتوانند به نحو کتبی و شفاهی اظهارات، است. بدین ترتیب که طرف

دفاعیات، دالیل، مدارك و مستندات خود را به هنگام رسیدگی در هیأت حل اختالف 
ارائه نمایند و این اظهارات و دفاعیات باید مـورد اسـتماع و رسـیدگی و ارزیـابی قـرار 

و کارفرما نیز گویاي این مسـأله گیرد. قوانین و مقررات حاکم بر اختالفات میان کارگر 
ــاده  ــه م ــار مصــوب  162هســتند. ازجمل ــانون ک ــواد  1369ق  34و  14، 12، 11و م

هـاي تشـخیص و حـل اخـتالف  نامۀ رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت آئین
  آیـین 86و  61، 60، 57طور مـواد  و همین1380قانون کار مصوب  164موضوع ماده 

بـر لـزوم دعـوت از طـرفین بـراي حضـور در جلسـۀ  کـه 1392دادرسی کار مصوب 
شـده تأکیـد دارنـد. ایـن رسیدگی، استماع اظهارات و دفاعیات و ارزیابی دالیـل ارائـه

خوبی نمایان است. نقطۀ قوت ایـن رأي دیوان به 20تأکید در رأي صادرشده از شعبه 
 ت.توجه به اصل تناظر و حق دفاع براي طرفین در مراجع حل اختالف کار اس

شعبۀ دیوان در رأي دیگري عدم رعایـت ایـن اصـل را موجـب تضـییع حقـوق 
به اظهارات خواهان تـوجهی «احتمالی خواهان قلمداد کرده است. بدین ترتیب که: 

جهت بیم از تضییع حقوق احتمالی خواهـان نشده و دفاعیات وي استماع نشده و به
» گـردد یمـه وارد تشـخیص در مقام دفاع و انجام دادرسی منصفانه، دعواي مطروح

، اداره انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه 91/911405 – 19/91/911315ك پ (
دیـوان  20؛ همچنـین رأي شـعبه 1391آراء شعب دیـوان عـدالت اداري، مهرمـاه 

، ادارة انتشــار 29/02/1392، مــورخ 9209970901800369عــدالت اداري، ش د 
مـاه شعب دیوان عدالت اداري، اردیبهشـترویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی 

بـه  8909970901902492دیوان عـدالت اداري بـه ش د  19. رأي شعبه 1392
که با ارائۀ مدارك و دالیل متقن از سوي کارگر در بر اینمبنی 28/10/1389تاریخ  
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هیأت حل احتالف، حقوق وي در رأي صادرشده از این هیأت نادیـده گرفتـه شـده 
 ). 29/09/1386به تاریخ   861ن شعبه به شماره است؛ رأي همی

 اصل مستند و مستدل بودن آراء ـ2ـ3
یکی از اصول حاکم بر آرا، چه در امور حقوقی و چه در امور کیفـري، مسـتند و 

احکـام : «کنـد یمـقانون اساسی در این باره مقرر  166مستدل بودن آرا است. اصل 
قانون و اصولی باشد کـه براسـاس آن حکـم باید مستدل و مستند به مواد  ها دادگاه

قاضـی موظـف اسـت : «دارد یمـنیـز مقـرر  167همچنین اصل ». صادر شده است
حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با اسـتناد بـه منـابع  کندکوشش 

به بهانۀ سکوت  تواند ینممعتبر اسالمی یا فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر نماید و 
نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکـم امتنـاع یا 

موافـق قـوانین بـه  انـد موظف ها دادگاهقضات : «دارد یمق.آ.د.م بیان  3ماده ». ورزد
 4مـاده ...». دعاوي رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصـومت نماینـد 

طبـق قـوانین و  انـد مکلفتالف کار مراجع حل اخ«آیین دادرسی کار مقرر داشته: 
 ...».  مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأي صادر نماید 

، در دادرسی کار اصول حقوقی نیز وجود دارد. منظور از ها یدادرسهمانند سایر 
اصول کلـی و اصـول خاصـی اسـت کـه بایـد در  4اصول حقوقی ذکرشده در ماده 

صـراحت از اصـول خـاص در مقدمۀ آیین دادرسی کار بـهدادرسی کار رعایت شود. 
از: اصــل ســرعت، اصــل  انــد عبارتدادرســی کــار گفتــه شــده اســت. ایــن اصــول 

ی بودن رسیدگی، اصـل تخصصـی و فنـی بـودن رسـیدگی، اصـل سـه فاتیتشرریغ
» اصـول کلـی«گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار. فصل اول تحت عنوان  جانبه

ی در اقامـۀ نفعـ يذاز:  اند عبارت ها آنپرداخته است که برخی از  به بیان این اصول
عـام و  طور بـه)؛ عدم صـدور رأي 4)؛ عدم استنکاف از رسیدگی (ماده 3دعوا (ماده 

 طـور نیهم). 8مـاده کار (بودن آراء مراجع حل اختالف  االجرا الزم) و 5ماده (کلی 
کـه  دیـنما یمـر رأي را اعـالم ، ذکر مستندات قانونی در صدو101ماده  5ماده بند 

تشخیص ارزش و تـأثیر ایـن مسـتندات در اثبـات ادعـا بـا مرجـع  86مطابق ماده 
کـه  شـود یمـگیـري کننده است. با عنایت به موارد ذکرشده چنین نتیجهرسیدگی

آراء خـود را مسـتدل و مسـتند  انـد مکلفهیأت حل اختالف میان کارگر و کارفرما 
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کننـده در فرآینـد یکـی از الزامـات مراجـع رسـیدگی صادر کننـد. بـر ایـن اسـاس
 رسیدگی، لزوم بیان مبانی آراء صادرشده است.

دیوان عدالت این اصل را ازجمله اصـول بـدیهی دادرسـی و رسـیدگی اداري و 
و مسـتندات دعـوي و  لیـدالاصل ضرورت توجه به «حتی قضایی بیان کرده است: 

و آراء صادره از مراجـع مختلـف قضـایی و در تصمیمات  ها آنرعایت ارزش و اعتبار 
اداري ازجمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصـرحات قـانونی عدیـده 

، 24/68، ك پ 101ش د ...» ( باشـد یمـنیز در هریک از مواضع مربوط مؤیـد آن 
، رأي صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضـوع 28/10/1368مورخ 

هـاي بـدوي و تجدیـدنظر ره از شعب درخصوص نقـض رأي هیـأتتعارض آراء صاد
دیوان عدالت  12نبودن آراء صادره؛ رأي شعبه جهت مدلل و موجهتخلفات اداري به

که اخراج کـارگر مسـتند بر اینکه مبنی 30/04/1387مورخ  453/85اداري ك پ 
که  07/05/1386به تاریخ  944به شماره  19طور رأي شعبه  به قانون نبوده؛ همین

قانون کار درخصوص اعالم نظر مثبت شوراي اسالمی کـار کـه  27عدم رعایت ماده 
بـه شـماره  19طـور آراء صادرشـده از شـعبه  نقض قوانین و مقـررات اسـت؛ همین

بر مستدل و مـتقن نبـودن رأي هیـأت مبنی 87/19/1800و شماره  19/86/2637
یوان عدالت اداري تحت عنـاوین د)). 73-61تا: حل اختالف؛ (محمدي همدانی، بی

متعددي ازجمله لزوم توجه به دالیل و مستند و مستدل نمودن رأي بـه بیـان ایـن 
جهت غیر مسـتدل دیوان عدالت اداري به 20اصل پرداخته است. براي نمونه شعبه 

، مـورخ 9209770902000171ش د بودن رأي، اقدام به نقـض آن کـرده اسـت (
ـــده31/01/1392 ـــعبه  ؛ رأي صادرش ـــه ش د  19از ش ـــدالت اداري ب ـــوان ع دی

قـانون کـار  29و  17، 14بـه مـواد  23/01/1392مورخ  9209970901900517
استناد کرده که باید اعاده به کار کارگر به شغل سـابق یـا شـغل همتـراز باشـد بـه 
همین خاطر تنزل شغل کارگر مستند به قانون نیسـت؛ ادارة انتشـار رویـه قضـایی 

؛ 1392مــاه آراء قضــایی شــعب دیــوان عــدالت اداري، فــروردینکشــور، مجموعــه 
 کـهبر ایـنتجدیدنظر دیوان عدالت اداري، مبنی 5همچنین رأي صادرشده از شعبه 

به قانون باشد نه مستند به نظر شوراي اسالمی  مستندرأي هیأت حل اختالف باید 
ان دیـو 19؛ رأي شـعبه 11/03/1393، مـورخ 9309970955500282کار، ش د 



 41/ ...  اداري حقوق کلی اصول و بنیادین حقوق به استناد

 

بـــه تـــاریخ  912522و ك پ  9109970901904951عـــدالت اداري بـــه ش د 
حساب کارگر بدون ارائۀ سند (که باید مستند بـه قـانون برگۀ تسویه 27/10/1391

طور این شـعبه در رأي دیگـري بـه  است؛ همین باشد) پرداخت قابل قبول ندانسته 
حسـاب تسـویهبرگـۀ  12/03/1392مورخ  9209970901900943شماره دادنامه 

کارگر را بدون ارائۀ سند پرداخت، موجبی براي پرداخت حقـوق پایـان کـار کـارگر 
ندانسته؛ ادارة انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضایی شـعب دیـوان عـدالت 

و ك  861دیوان عدالت اداري به شـماره  20. رأي شعبه 50، ص.1393اداري، بهار 
رداخت مرخصی استحقاقی سـاالنه کـارگران که مبناي پدرخصوص این 874/87پ 

قـانون کـار) و تسـري  64و  36باید طبق مزد مبنا یا مزد ثابت باشـد (طبـق مـواد 
 ).34تا: السعی محمل قانونی ندارد؛ (محمدي همدانی، بیپرداخت براساس حق

 اصل اطالع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابالغ صحیح ـ2ـ4
درسی، ابالغ است. در اصطالح حقوقی، ابـالغ عملـی مراحل دا نیتر مهمیکی از 

است در راستاي اصل تناظر که خود ازجمله اصول کلی حقـوق اداري اسـت؛ بـراي 
). 130: 1390دعوت و در جریان گذاشتن اصحاب دعوا از اقدامات دادگاه (حیـاتی، 

بسیار در جریان آن  عمالًاز امور فرعی دادرسی است ولی  ظاهراًمسئلۀ ابالغ اگرچه 
ي قضایی مانند دادخواست، لـوایح، اخطاریـه و ها برگمؤثر است؛ چراکه ابالغ کلیۀ 

غیره براي شروع و ادامۀ دادرسی و همچنین اجراي حکم صادرشده ضـروري اسـت 
هـیچ : «دارد یمق.آ.د.م مقرر  302). در این باره ماده 201: 1382(صدر زاده افشار، 
صـورت صـورت حضـوري یـا بـهکه بهود مگر ایناجرا نم توان ینمحکم یا قراري را 

بحـث ». شدة آن به طرفین یا وکیل آنان ابالغ شده باشـددادنامه یا رونوشت گواهی
مربوط به ابالغ در آیین دادرسی کار از آیین دادرسـی مـدنی تـأثیر فـراوان گرفتـه 

؛ شـود یمـي که اغلب قواعد مربوط به ابالغ مدنی در ابالغ دادرسی کار رعایـت طور به
کـه اما با این حال ابالغ در آیین دادرسی کـار قواعـد خاصـی نیـز دارد. ازجملـه ایـن

آ.د.ك)؛ یـا  37و  105مـاده شـود (اخطاریه و دادنامه باید در سه نسخه صادر و ابالغ 
وسیلۀ مأمور ابالغ (مـاده وسایل ابالغ که در آیین دادرسی کار ذکر شده؛ مانند ابالغ به

)، ابـالغ 51وسـیلۀ دورنگـار (مـاده )، ابالغ به50وسیلۀ پست (ماده به)، ابالغ 37و  35
). هـدف از ابـالغ اوراق قضـایی، 52وسیلۀ پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی (مـاده  به
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شده به منظور اتخاذ تصمیم مناسـب آگاه نمودن اصحاب دعوا از وضعیت دعواي اقامه
شود مخاطب  اجع حل اختالف باعث میاز جانب مخاطب است. ابالغ اوراق و احکام مر

ناپـذیر انجـام دهـد. اي از اقدامات را براي جلوگیري از تحمل ضرر جبـرانموقع پارهبه
ابالغ به مخاطب، مجال کافی براي اندیشیدن در مورد چگونگی دفاع از حقوق خویش 

ود، درستی و با ضـریب اطمینـان بـاال انجـام شـ. ابالغ با چنین اهمیتی اگر بهدهد یم
فرآیندي است به منظور تأمین حقوق اصحاب دعوا. فصل پنجم آیـین دادرسـی کـار، 

تفصیل بیان کـرده کـه عـدم ابالغ اوراق و احکام صادرشده از مراجع حل اختالف را به
رعایت آن موجب نقض آراء صادرشده از ایـن مراجـع در شـعب دیـوان عـدالت اداري 

کننده در فرآیند دادرسی، اطـالع دادن دگیباشد. در واقع اولین وظیفۀ مرجع رسی می
دیـوان عـدالت اداري،  20باشد. براي نمونه رأي شـعبه  به طرف شکایت یا خوانده می

عدم ابالغ واقعی و قانونی را موجب قائل نشدن حق دفاع براي خوانـده دانسـته اسـت. 
ته و بـه بر روي درب کارگاه را کـافی ندانسـ نامه دعوتدر این رأي، شعبۀ دیوان نصب 

دیـوان عـدالت اداري، ك پ  18شـعبه این جهت اقدام بـه نقـض رأي کـرده اسـت (
، ادارة انتشار رویه قضایی کشور، مجموعه آراء قضـایی 10/12/1392، مورخ 913473

دیوان عـدالت اداري،  20شعبه ؛ همچنین 1392 اسفندماهشعب دیوان عدالت اداري، 
انتشار رویه قضـایی کشـور، مجموعـه  ، ادارة27/07/1392، مورخ 20/913646ك پ 

، درخصوص عدم ابـالغ اخطاریـه 1392آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداري، مهرماه 
به آدرس قانونی کارفرما، با توجه به تغییرات آدرس در آخرین تغییـرات اساسـنامه در 

شـدن مخاطـب  بنابراین نفس ابالغ حاوي مسائل مهمـی بـراي آگـاه؛ روزنامه رسمی)
ة او بگذارد که ایـن مهـم در بر عهدتواند حق یا تکلیفی را  که حسب موضوع میاست 

 رویۀ شعب دیوان عدالت اداري مورد توجه قرار گرفته است.

  جهینت
عنـوان در نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران شـعب دیـوان عـدالت اداري بـه

تالف کـار مرجع قضایی، نظارت قضایی بر مراجع شبه قضایی ازجمله مراجع حل اخ
این مقاله سعی بر این بـود کـه آراء شـعب دیـوان در رابطـه بـا  در را بر عهده دارد.

دعاوي کار بررسی و مستنداتی ازجمله حقوق بنیادین و اصـول کلـی حقـوق اداري 
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، به نقـض آراء صادرشـده از مراجـع دادرسـی کـار اقـدام ها آنکه شعب با توجه به 
 کند استخراج شود. می

الت اداري در آراء خـود بـه مسـتنداتی غیـر از قـوانین مـدون، شعب دیوان عد
کند؛ در واقع مستندات شعب در نقـض آراء مراجـع حـل اخـتالف کـار،  استناد می

رونـد.  شـمار میبنیادین به هاي فردي هستند که در زمرة حقوق  بر قانون، حقعالوه
عنـاي حـق عنوان یکی از مصـادیق حقـوق بنیـادین، بـه می بهدنظرخواهیتجدحق 

بررسی اصیل و بدون عجله به پرونده است که امکان رسـیدگی مجـدد درخصـوص 
 آراء مراجع حل اختالف کار، در آراء شعب دیوان مورد تأکید قرار گرفته است.

حقوق مکتسبۀ افراد از دیگر مصادیق حقـوق بنیـادین در پرتـو فضـاي حقـوق 
دارد کـه هیـأت عمـومی خصوصی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداري وجود 

 بـر عالوهدیوان عدالت اداري نفی حق مکتسبۀ افراد را مغایر قانون اعالم کرده است. 
هیأت عمومی، شعب دیـوان در برخـی از آراء خـود در رابطـه بـا آراء مراجـع حـق 

 اختالف کار، به حقوق مکتسبۀ افراد نیز استناد کرده است.
هیم علم حقـوق اسـت کـه هرچنـد مفا نیتر يادیبناصول کلی حقوقی یکی از 

امـا قـانون اساسـی و قـوانین ؛ قانون و رویه قضایی در بیان تعریف آن ساکت اسـت
بر شعب، هیـأت عمـومی . عالوهاند پرداختهعادي به مصادیقی از اصول کلی حقوقی 

دیوان عدالت اداري به بیان برخی از مصادیق اصول کلی حقـوق اداري نیـز اسـتناد 
ناظر یکی از اصول کلی حقوق اداري است و منظور از آن این اسـت . اصل تاند کرده

که طرف اختالف بتواند دالیلی ارائه کرده و دالیل طرف مقابل را مورد مناقشه قـرار 
ویـژه خوانـده انجـام دهد. مطابق این اصل، دادرسی باید با حضور طـرفین دعـوا بـه

رد نقـد و بررسـی قـرار دادن گیرد. شعب دیوان به این اصل استناد کرده و آن را مو
اظهارات و دالیل طرفین دانسته که عدم رعایت آن موجب نقـض رأي صادرشـده از 

 هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما خواهد بود.
اصل مستند و مستدل بودن آرا از دیگر مصادیق اصول کلی حقوق اداري اسـت 

یدگی اداري بیـان که شعب در آراء خود آن را ازجمله اصول بدیهی دادرسـی و رسـ
 کرده است.

ي ها مؤلفـهاصل اطالع یافتن طرفین از دادرسی از طریـق ابـالغ صـحیح از دیگـر 
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اصول کلی حقوق اداري است که شعب دیوان عدالت اداري عدم ابالغ واقعی و قـانونی 
را موجب قائل نشدن حق دفاع براي خوانده دانسته و در آراء خود به این اصل اسـتناد 

 آن، آراء صادرشده از مراجع دادرسی کار را نقض کرده است.موجب و به
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، جلـد اول، چـاپ چهـارم، تهـران: فرهنگ فارسی)، 1360محمد (معین، 
 انتشارات امیرکبیر.

ي اختصاصی اداري ها دادگاه)، 1389( هداوند، مهدي، مسلم آقایی طوق
، چـاپ اول، تهـران: ي دادرسـی منصـفانه)  هـا  نییآ(در پرتو اصول و 
 انتشارات خرسندي.

اصول حقوق اداري (در پرتو آراء )، 1389( هداوند، مهدي، علی مشهدي
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات خرسندي.دیوان عدالت اداري)

 
 


