
 

  

  مراجع حل اختالف کار آرايمستدل بودن لزوم 

  

  *فروغ حیدري

  پرونده وقایع .1

حـل   اتیـ ه يرأ براسـاس سپاه مشـغول بـوده    یکه در پست نگهبان یشاک

مرجع مزبور  يرأ نقض خواسته به یدادخواست يو .اختالف کار محکوم شده است

 18دادخواست پـس از ثبـت در شـعبه     نموده است. میتقد يادار عدالت وانیبه د

 پرونده یبررس از سمذکور پ  شعبه .گرفت قرار یدگیرس مورد يعدالت ادار وانید

بـه صـدور    لیـ و به شـرح ذ  المــاع را یدگیختم رس ،تیشکا طرف هیدفاع خذأ و

  مبادرت نموده است. يرأ
  

   1رأيمشخصات 

  910997090180383813 : دادنامه شماره

  10/1391/  17 : دادنامه خیتار

  مرجع حل اختالف کار  : تیشکا طرف

  کار حل اختالف اتیه يرأنقض  : خواسته و تیشکا موضوع

  يعدالت ادار وانید 18شعبه  : یدگیرس مرجع
  

عنـه بـه ایـام    شاکی اظهار داشـته اسـت مشـتکی   : «دیوان عدالت اداري رأي

ه و بـه صـورت نگهبـان مشـغول     کـرد  میاشتغال وي که از سپاه دستمزد دریافت 

حکـم بـه محکومیـت وي را     ،خالف قانون و اصول دادرسیبوده، توجه ننموده و بر
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  .25ص  :)1394بهار (قوه قضاییه، 
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عنـه بـه   مشتکی .. را دارد..مورخ ...  شماره رأيلذا تقاضاي نقض ، صادر کرده است

 شرح الیحه دفاعیه اظهار داشته است رسیدگی هیات مطابق موازین قـانون اسـت.  

 ،دیوان با بررسی مدارك ابرازي از جمله شکایت شـاکی و دفاعیـه طـرف شـکایت    

و  34، 3، 2 ادعاي مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا به استناد مـواد 

 101هیات وجود ندارد، تحقیقات موضوع ماده  رأياز قانون کار استدالل در  148

لـذا  ، و رسیدگی هیات داراي اشکال قـانونی اسـت   .شود میاز قانون کار نیز دیده ن

و ارجـاع امـر بـه هیـات عمـومی       عنـه ضمعتـر  رأيحکم به ورود شکایت و نقض 

 13و  7برابر مواد  رأياین  .کند میالم صادر و اع ،جهت رسیدگی مجدد ،عرض هم

  ».گردد میو قطعی  هقانون دیوان عدالت اداري صادر گردید

   يرأ یبررس و لیتحل .2

 تظلمات و اتیشکا به کننده یدگیرس مرجع نیتریعال يادار عدالت وانید

 مردم اتیشکا از یعیوس حجم راستا نیا در. شود یم محسوب هیمجر قوه از مردم

 .است کار اختالف حل يها اتیه يآرا از کارگران تیشکا يادار دالتع وانید نزد

 کهيطوربه دارد وجود نظراختالف ،کار اختالف حل مراجع تیماه سر بر هرچند

 مراجع گرید یخبر و ییقضاشبه مراجع یبرخ ،ییقضا مراجع را مذکور مراجع یبرخ

 يادار عدالت وانید قانون حال هر در اما دانندیم یحقوقشبه يادار یاختصاص

 مذکور مراجع آن يسو کی که را ییها پرونده به ورود تیصالح ،)1392 مصوب(

 وانیقانون د 10ماده  2بند  طبق. است نموده ءاعطا يادار عدالت وانید به ،هستند

 و آراء از مردم شکایات و اعتراضات به رسیدگی ،)1392 مصوب( يعدالت ادار

 هایی کمیسیون و يادار تخلفات به یدگــیرس يهاأتیه یــقطع اتــتصمیم

 موضوع کمیسیون کارفرما، و کارگر اختالف حل هیأت مالیاتی، هاي کمیسیون مانند

 با مخالفت یا مقررات و قوانین نقض حیث از منحصراً ها شهرداري قانون 100 ماده

 حل مراجع آراء به یدگیرس نیا بر بنا .است يادار عدالت وانید تیصالح در آنها

 در مهم نکته. باشدیم وانید تیصالح در که است يموارد از یکی زین کار اختالف

 لیدل به مزبور مراجع آراء که دیق نیا. است مزبور بند آخر دیق به توجه خصوص نیا

 لذا ،لیدل هر به نه دارند را وانید در یدگیرس تیقابل ،مقررات و قانون با مخالفت

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr.2017.25111



  101/  مرجع حل اختالف کاراي مستدل بودن آرلزوم 

 یدگیرس يو خواسته به ،یشاک دادخواست در مزبور دیق وجود صورت در وانید

 صورت نیا ریغ در و نقض را يرأ ،یشاک خواسته دانستن موجه صورت در دهنمو

 و نبوده يماهو خصوص نیا در وانید یدگیرس که است ذکر قابل .دینما یم دییتأ

 عدالت وانید يرأ نقد به مذکور مطالب به توجه با. باشد یم یشکل یدگیرس صرفاً

  :میپرداز یم الذکرفوق پرونده رامونیپ يادار

 به غولمش یکه در پست نگهبان یشاک شد اشارهدر مقدمه  کهطورهمان - 1

 و تیشـکا  علـت  کرده است. تیمرجع حل اختالف شکا آراء از بوده کار

و  ياشـتغال و  امیـ بـه مـدت ا   مزبـور  اتیـ ه توجه عدم زین يو اعتراض

 وانیـ د. باشـد  یمـ  یمزبور با قانون و اصول دادرسـ  اتیحکم ه مخالفت

حل اختالف  اتیه يرأرا بر  یراداتیا ،پرونده مطالعه با زین يادار عدالت

 اتیـ ه يرأموجبـات نقـض    تیکه در نها یراداتیکار وارد دانسته است.ا

از  چند از قانون کـار،  يبه استناد مواد وانیمزبور را فراهم آورده است. د

 یخال گرید ياز سو و داند یم رمستدلیغ يرأ کیرا  اتیه يرأسو  کی

 بـوده  یالزامـ قانون کـار   101که طبق ماده  داند یم یقاتیاز اتکا به تحق

 هکرد یتلق یرقانونیحل اختالف کار را غ اتیه یدگیرس وان،ید لذا است،

و ارجـاع   تیرا قابل نقض دانسته و حکم بـه ورود شـکا   يرأ ،تیدرنها و

 يرأ کی وانید يرأ .است نموده صادر عرضهم یعموم اتیپرونده به ه

عدالت  وانید قانون 10 ماده طبق کهچرا ؛رودیم شماربه یموجه و قانون

 تیدر صالح یورتص در کار اختالف حل اتیه يآرابه  یدگیرس ،يادار

 ،رراتمق و قانون با مخالفت علت به زبورم يها اتیه يآرااست که  وانید

 وانیتوجه و دقت د ذال باشند، گرفته قرار یشاک يسو از اضاعتر ردوــم

 نشان آن نقض زینحل اختالف مزبور و  اتــیه يرأبودن  رمستدلیبه غ

 یاز اصول اساس یکیبه عنوان  ءآرا بودن مستدل اصل به وانید توجه از

 يهـا صهیخص از ،قابل ذکر است که موجه و مستدل بودن .دارد یدادرس

 نیقـوان  کهيطوربه .شود یممحسوب  ییقضا آراء و يادار ماتیتصم بارز

 یسـ اقـانون اس  66موجب اصـل  به. اند پرداختهاصل مهم  نیبه ا یمختلف

د کـه  باش یمستدل و مستند به مواد قانون و اصول دیبا ها دادگاهاحکام «
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قـانون   296مـاده   4برابر بند  زیو ن .»براساس آن حکم صادر شده است

مستندات، اصول  ل،یجهات، دال« دیصادره با يرأدر  یمدن یدادرس نییآ

 23درج گردد. ماده » براساس آنها صادر شده است يرأکه  یو مواد قانون

 مـدلل  و موجه دیبا دادرس میمتص« :است فزودها زین یقانون امور حسب

رر داشته مق زیو انقالب ن یوممع يها دادگاه لیقانون تشک 9ماده  .»باشد

شـرع و   ایمستدل بوده و مستند به قانون  دیبا ها دادگاهقرارها و احکام «

امر و انشاء  نیحکم صادر شده است. تخلف از ا يباشد که بر مبنا یاصول

چنانکه مـاده   ،»خواهد بود یانتظام تیموجب محکوم ،بدون استناد يرأ

خـود   1در بنـد   )17/7/1390مصوب (قانون نظارت بر رفتار قضات  15

درجه  یرا موجب مجازات انتظام »رمستدلیغ ای رمستندیغ يرأصدور «

 .دانسته است 7تا  4

اما  شود یمن ادیبا عنوان دادگاه  صراحتاً اختالف حل مراجع از چندهر

 يها دادگاهبه عنوان  ییاز سو جعمرا نیا شد انیب ترشیپ طورکههمان

 واقعآنچه در مراجع، نیاز نام ا نظرصرف .شوند یمشناخته  زین يادار

از نظر  نام دارد بلکه »يرأ«نه تنها  شود یمتوسط مراجع مزبور صادر 

 قضاوت عمل است یدگیرس و اختالف رفع صدداز آنجا که در زین يماهو

 آراء صورت نیا ریغ در دباش مستدل دیبا ییقضا آراء ریسا مانند لذا ،است

 نقض دارد. تیقابل يعدالت ادار وانیشده که توسط د یتلق یقانون ریغ

مراجـع   عـام مسـتدل بـودن آراء    یعنوان مبان به مذکور نیقوان بر عالوه -2

مراجـع   آراء بودن مستدل« اصل خاص یمبان انیماز  دیحل اختالف، با

که  میکن اشاره »کار یدادرس نییآ« به موسوم ییمبنا به ،»حل اختالف

ـ ا .است دهیرس بیتصو به 1391 سال ماه نــبهم در  هـــ امــن نیـی آ نی

 3کـار در بنـد    يبه دعـاو  یدگیاقامه و رس يبرا یبه عنوان دستورالعمل

 ،یدگی: پـس از خـتم رسـ   اسـت  داشـته  مقـرر  گونهنیا دخو ،101 ماده

مشـخص   کیـ خواسته را بـه تفک  ،يرأدر صدور  دیمرجع حل اختالف با

 قـانون  نیـ ا در لـذا  ،کند و نظر خود را بـه صـورت مسـتدل اعـالم دارد    

 شـناخته  تیرسـم به اختالف حل مراجع آراء بودن مستدل اصل صراحتاً
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 شیپـ  ماه کی ـ   17/10/1391دادنامه مذکور مورخ  هرچند .است شده

 توجـه  از نشـان  امـا  ،صادر شـده اسـت    ـ  کار  یسدادر نییآ بیتصو از

 مقامـات  اتمیو تصـم  ءآرا بـودن  مستدل اصل به کننده یدگیرس یقاض

 و سـو  کیـ از  یقانون هیرو راصل د نیا ییشناسا اتکاء به يادار و ییقضا

 نیـی آ« بیتصوالزم به ذکر است که  .دارد گرید يسو از يادار يها هیرو

 را قضـات  ،آن در »بـودن  مسـتدل  اصـل « يانگارو مقرره »کار یدادرس

به آراء مراجع حل اخـتالف   یدگیاصل در رس نیبه ا حیرص استناد يبرا

  .است نموده ياری شیپ از شیب کار قانون نیمشمول از تیحما لذا و


