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  وقایع پرونده .1

کــه در تــاریخ   9109970901803552کــه از دادنامــه شــماره گونــه آن

ــوان عــ 27/9/1391 شــود دالت اداري صــادر شــده، اســتنباط مــی از ســوي دی

ي اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان شکایت برده است. أکارفرمایی از ر

ان اعتباري سازش میان کارگر و کارفرماسـت. بـه بیـ   دلیل این شکایت اعالم بی

یان بخشـیدن بـه اختالفـات خـود     خواستار پا ،با سازش و کارفرما کارگر ،دیگر

کننده به اختالفات، به استناد آنکه ایـن سـازش   هاي رسیدگیاند اما هیأتبوده

بدون محاسبه مطالبات کارگر و بدون اطالع وي از حقوق قانونی خود بوده فلذا 

انـد و  هد، سـازش را نپذیرفتـ  شـو ست و موجب رفع تکلیف کارفرما نمیمعتبر نی

خواهی دیوان شده است. دیوان با بررسی مفاد کارفرما خواستار فرجام ،درنتیجه

ي مراجـع  أپرونده بر نظر اداره تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی صـحه گذاشـته و ر   
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  دیوان يرأ متن

شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی  درخصوص«

نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر  ؛ي شماره ...أگرگان، به خواسته اعتراض به ر

اعتباري و مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده مدرکی که موجب بی

ت و ایراد وي نماید ارائه و ابراز ننموده اسعنه را فراهم میأي معترضتزلزل ر

بایست محاسبه شود سپس طالبات کارگر میباشد، زیرا کلیه ممبتنی بر قانون نمی

گاهی وي از حقوق و صرف تنظیم صورتجلسه سازش بدون آسازش انجام گیرد 

، مطابق تأرسیدگی هی ،شود. بنابراینموجب رفع تکلیف کارفرما نمی ،قانونی وي

از قانون کار حکم به رد  148، 34، 3، 2د لذا دیوان به استناد موا قانون است،

و  7ي مطابق مواد أکند. این ر عنه را صادر و اعالم میأي معترضابرام ر شکایت و

  .»قانون دیوان عدالت اداري صادر گردیده و قطعی است 13

  و بررسی نقد .2

 در را خـود  کـار  يرویـ ن مـزد،  يازا در کـه  است یکس کارگر ف،یتعار مطابق

ـ ا. انـد دهیـ نام »کارفرما«را  يگریو آن د گذاردیم يگرید اریاخت  يارابطـه  در دو نی

خـود دسـت    ازیـ کـار مـورد ن   يرویـ ن بـه  کارفرمـا  رسند؛یم خود اهداف به متقابل،

 اگرچـه . نـد ارگذیروزگـار مـ   خود کار يماد ءبا مابه ازا زین کارگر ،در مقابل .ابدی یم

 يبـرا  ینیکـارآفر  و ينـوآور (چون  يگرید اهداف است ممکن رابطه يسو هردو در

 امـا  شـود  دنبـال ) کارگر يسو از استعدادها ییشکوفا و جامعه به خدمت و کارفرما

رابطه کارگر و کارفرما بر کار و مـزد اسـتوار    يبنا عمدتاً که افتیدر توانیم دقت با

ـ  از و گـردد یم  قـرار  اصـل  اهـداف،  و منـافع  يسـتجو ج رابطـه  نـیـ ا در کـه  جاـآن

 تیـ ماه ــ  باشـند  گریکـد ی بـا  تعارض در است ممکن که یاهداف هم آن ـ ردیگ یم

 سـود  خواهـانِ کـه   ییکارفرمـا  :پـرورد یبروز اخـتالف را در خـود مـ    احتمال رابطه

 شـتر یب مـزد  یپـ  درکه  يو البته مخارج کمتر است و کارگر شتریکار ب زینو  شتریب

 اسـت  محتمـل  اریبسـ  رابطه نیا در اختالف که آنجا از. باشدیمو ساعات کار کمتر 

 فاتیتـا فـارغ از تشـر    انـد شـده  دهیشـ یاند کـار  اخـتالف  حل مراجع کار حقوق در

 نیـ بـه ا  نهـم  فصلدر  زین رانیشود. قانون کار ا یدگیمرتبط رس يمعمول، به دعاو

  موضوع پرداخته است.
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 و کارفرمـا  نیبـ  يهرگونـه اخـتالف فـرد   :«داردیم مقرر کار قانون 157 ماده

 ،يکـارآموز  قـرارداد  کـار،  مقررات ریسا و قانون ياجرا از یناش که کارآموز ای کارگر

از  ،در مرحلـه اول  کـار باشـد   یجمعـ دسـته  يهامانیپ ای یکارگاه يهانامهتموافق

آنهـا در   نـدگان ینما ایـ کـارآموز و   ایـ کارفرمـا و کـارگر    نیب میسازش مستق قیطر

 قیـ از طر نباشـد  يکار در واحـد  یاسالم يشوراکه یکار و درصورت یاسالم يشورا

کارگران و کارفرما حـل و فصـل خواهـد     یقانون ندهینما ایکارگران و  یانجمن صنف

 بـه  اخـتالف  حـل  و صیتشـخ  يهـا تأیـ ه قیـ شد و در صورت عدم سازش، از طر

ـ ا بـر  عـالوه  .»و حل و فصل خواهـد شـد   یدگیرس ،یآت بیترت  1391 سـال  در نی

 نیـ ا در یدگیرسـ  رونـد  یچگـونگ  ازو  دهیرسـ  بیبـه تصـو   زیـ کار ن یرسداد نییآ

 تیـ مراجـع، ماه  نیـ ا بیـ ترک مقرر داشته است. دقـت در  يشتریب اتیجزئ ،مراجع

 آشـکار  مـا  بـر  ،گرفتـه  سرچشـمه  کـار  حقـوق  نیادیـ بن يهـا خصـلت  از کهآنها را 

 کـه ) کارفرمـا  و کـارگر  دولـت،  نـدگان ینما از(متشـکل   جانبه سه یبیترک: سازد یم

تجربـه   عمـدتاً  بلکه  ست،ین استوار کنندگانیدگیرس یحقوق دانش يمبنا بر لزوماً

 و یبررسـ  مسـئول  را هـا تأیـ ه نیا که استبوده  يروابط کارگر يبا فضا ییو آشنا

  .  داندیم يأر صدور

باشـد   زاچالش و نیآفرتنش تواندیم کارفرما و کارگر رابطه تیماه کهنیا

 و فعـال  کارگـاه . اسـت دو برقرار  نیا انیم یذات یکه خصومت ستیبدان معنا ن

 و اشـتغال  تداوم امکان هم و کندیم نیأمهم منافع کارفرما را ت ،سودآور دیتول

 نیا منافع مواقع ياریدر بس ،درواقع. سازد یم ایمه کارگر يبرا را ایمزا افتیدر

عمل نکردن  عموماً. است خورده وندیپ گریکدی به) درازمدت در ژهیو(به گروه دو

دارد کـه   يدر مشکالت اقتصاد شهیر ،از عداوت شیب یقانون فیکارفرما به تکال

 زیدو ن نیمنافع ا یوستگیلذا پ ،خارج بوده است يو اریاخت طهیاز ح زین عمدتاً

از آن  یو الزام ناشـ  يو صدور رأ یحقوق يدر معنا یدگیرس گاه چنان است که

 یپـ  درخـود   يکارگر در طـرح دعـوا   ،گرید ریتعب به. تابدیبرنم و طلبدیرا نم

 یقـانون  مطالبـات  تحقـق  يجستجو در بلکه ستینکارفرما  يبرا ینیآفر مشکل

 بخشدیـ نو يهـا وعـده  افتیدر و کارفرما حاتیتوض ندیشن با گاه و است خود
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 یجیتدر پرداخت و کارفرما یبده طیتقس ای ندهیآ در دستمزد پرداخت جمله(از

کند و به مصالحه با کارفرما تن دهد.  نظرصرف خود درخواست از بسا چه ،)آن

 امر نیا. رودیم شماربه دهیپسند يامر ،کار يدعاو در »سازش« لیدل نیهم به

 يجـا  بـه  کنـد یکمـک مـ   کاهـد یم کنندهیدگیرس مراجع بار از کهآن بر عالوه

 ادامـه  نفسـه  یفـ  توانـد یم که -  کارفرما و کارگر انیم دعوا يریگیپ و يریدرگ

. ابـد ی دعـوا بـا سـازش و مصـالحه خاتمـه      ـ بکشد چالش به را دو آن يهمکار

 کـه  آنهـا  کنندهیدگیرس نوع و کنندهیدگیرس مراجع جانبهسه تیبراساس ماه

 ادآوریـ  را يدیسـف شیـ ر و یکدخدامنشـ  ینـوع  یحقـوق  یدادرسـ  کی از شیب

 نی. از همـ ابدیاختالفات ب لیقب نیمعتبر در ا یگاهیجا دیسازش با زین شود یم

 را کارفرما و کارگر نایمقانون کار مرحله اول حل اختالف  157روست که ماده 

نـه تنهـا    ،يریـ تعب به و کرده موکول ندگانینما واسطهبه ای میمستق سازش به

 را اخـتالف  حـل و  صیتشـخ  يهـا تأیسازش را مجاز دانسته بلکه مراجعه به ه

 یدادرسـ  نییآ 71 ماده. باشد نشده سریم سازش که داندیم ممکن یزمان تنها

 و یدگیرسـ  جلسـه  در چـه  سازش که داردیم مقرر امر نیا بر دیکأت با هم کار

 ،کننـده یدگیشـده و مرجـع رسـ    رفتـه یباشـد پذ  افتـاده  اتفاق آن از خارج چه

سـازش طـرفین در هـر مرحلـه از رسـیدگی      « :کنـد یم صادر يأر ،براساس آن

چنانچه در جلسه رسـیدگی حاصـل گـردد مرجـع     این سازش  .پذیر استامکان

نماید؛ چنانچه طرفین در میسازش حاصله رأي صـادر  براساسکننده رسیدگی

به سازش رسیده باشند مرجـع  خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی 

نمایـد و  مه مذکور مبادرت به انشـاي رأي مـی  ناسازش براساسکننده رسیدگی

کننده با احـراز  ش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگیچنانچه ساز

بـر   يدیـ ، ق72اما در ادامه در ماده  ،»نامه انشاي رأي خواهد کردصحت سازش

 سازش با ارتباط در آمره قواعد تیرعا« مطلق سازش وارد نموده است: رشیپذ

 خواهنـد یمـ  هرچـه  بر توانندینم) وکارفرما(کارگر  نیطرف یعنی »است یالزام

بودن حقوق کار اسـت   ياز خصلت امر یناش نیو ا باشند داشتهتوافق و سازش 

 يهـا شهیر لیدل به کار حقوق. دارد کاربودن حقوق  یتیدر حما شهیکه خود ر
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 حقـوق  از تیـ حما هـدف  بـا  آشـکارا  اسـت  آن یپـ  در کـه  يمقاصد و یخیتار

 از يبرابر طیشرا در آن نیطرف که يارابطه در کوشدیم و شده متولد کارگران

 حــداقل ارائــه بــا ندارنــد، قــرار امکانــات و ازاتیــامت و قــدرت و ثــروت ثیــح

 هـا ينابرابر از و بدارد دور هایعدالتیب از را آنها کارگران، از یقانون يها تیحما

 دانسـته  کار حقوق برجسته صهیخص ،»بودن یتیحما«است که  گونهنیا. بکاهد

 از يجانبـدار  به وشده  میر تنظــبه سود کارگ دیو مقررات با نیو قوان شودیم

 یدادرسـ  نییآ 1ماده  11است که وفق بند  حیوضــالزم به ت .شوند رــیتفس او

  :اندشده فیتعر نیچن آمره قواعد ،کار

هـا   تـوان از اجـراي آن  قواعدي هستند کـه بـا توافـق نیـز نمـی      ،آمره قواعد«

قـانون   41حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره مـاده   خودداري نمود؛ از قبیل رعایت

  .»)رقانون کا 51ماده  1کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 

 آمـره  قواعـد  در(کـه   خـود  منـافع  بـرخالف  توانـد ینمـ  کارگر ح،یتوض نیا با

 بـا ) یشخصـ  مـالك  نـه  و اسـت  مدنظر ینوع مالك آنها شناخت در و شده یمتجل

 يایـ مزا کـه  است یرفتنیپذ قانون برخالف یتوافق تنها و دهد شکل یتوافق کارفرما

 مقـرر  بـاره نیـ درا زیـ ن کـار  نونقـا  8 مـاده . باشـد  کـرده  مقرر کارگر يبرا يشتریب

ذ نافـ  یصـورت  در آن يبعـد  راتییـ ا تغیـ شروط مـذکور در قـرارداد کـار    « :دارد یم

 منظـور  قـانون  نیـ ا در مقـرر  ازاتیـ کمتـر از امت  ییایکارگر مزا يخواهد بود که برا

حال کـه قانونگـذار هرگونـه توافـق بـرخالف مصـلحت کـارگر را در بـدو          .»دیننما

 نیـ ا زیـ ن اخـتالف  بـروز  هنگـام  بـه  است یهیبد داندیم رممکنیغ ،قرارداد شیدایپ

 آن آمـره  قواعـد  و کـار  حقوق مراعات بدون که رفتیپذ توانینم و پابرجاست اصل

ـ ا از. ردیـ بگ شـکل  یسازش و توافق  صـراحتاً  ،کـار  یدادرسـ  نیـی آ 72مـاده   ،رو نی

 اریـ اخت از یحقوق کار را رد کـرده و آن را حتـ   يهرگونه سازش برخالف قواعد امر

 يامـر  واسـطه به تواندینم زیکارگر خود ن رایز ،داندیم خارج کنندهیدگیمراجع رس

 علـم  بـدون  يکـارگر  چنانچه حال. دهد تیرضا آن برخالف کار حقوق قواعد بودن

 بـه  شـده  ینـ یبشیپـ  يو يکـه بـرا   یقـانون  يایـ و مزا قـانون  مندرجات از اطالع و

 و سـو کیـ  از بـودن  يامر اصل اعتبار به سازش نیا که است یهیبد دهد تن سازش
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 توسـل  آن بـه  تـوان ینمـ  و سـت ین معتبـر  گـر ید يسو از کار حقوق بودن یتیحما

  صادر کرد.   ییأر ،آن يمبنا بر و جست

همین  درستی بهکه در ابتداي این یادداشت به آن اشاره شد دیوان بهیی أدر ر

تنها پس از محاسبه کلیه مطالبات کارگر  ،که سازش کندمیکید أموضوع اشاره  و ت

به وي تعلق گرفته سازشی  ممکن است و اگر بدون آگاهی کارگر از آنچه قانوناً

رفرما نخواهد بود. به بیان حاصل شود این سازش اعتبار ندارد و رافع مسئولیت کا

استفاده از ناآگاهی کارگر، کارفرما با او توافقی ترتیب دهد و او را ءاگر با سو ،دیگر

به سازش وادارد این سازش نباید از سوي مراجع به عنوان عاملی براي رفع تکلیف 

کارگر نیز نقض قواعد آمره  چه حتی در حالت علم و آگاهی ،کارفرما تلقی شود

توانند براي سر برخی موارد است که کارگر و کارفرما می پذیر نیست و تنها برامکان

  حل اختالف خود توافق و سازش نمایند. 

 یمنطبق با اصـول اساسـ   ،وانید يأر که گرفت جهینت توانیم ،بیترت نیا به

 کـه  کـرد  اسـتنباط  تـوان یمـ  آن اتیمحتو از و است شده ءحاکم بر حقوق کار انشا

 حیصـح  ياهیـ رو بـا  زیـ ن) گرگان یاجتماع رفاهو  کار تعاون،(اداره  نظر مورد مرجع

 را کـارگر  اطـالع  و علـم  نداشـتن  بـر  یمبتنـ  سـازش  و کـرده  عمـل  قـانون  مطابق

 ،شـده  نهـاده  بنـا  کـار  حقوق بودن یتیحما خصلت هیپا بر هیرو نیا. است رفتهینپذ

 و کـارگر  رابطـه  میتنظـ  هـدف  بـا  اگرچـه  کـار  حقـوق  شد هگفتکه  طورهمان رایز

حـال منفعـت کـارگر را     هـر  در و داشـته  یتیحمـا  ياهیسـو  اما شده متولد کارفرما

کـارگر   یاست که با سازش، حقـوق قـانون   دیترد ياپرونده در اگر و شماردیمقدم م

 از کامـل  یآگـاه  بـدون  کـه  کنـد یمـ  اقتضـا  کارگر نفع به ریتفس اصلساقط شده 

  .کندیمنافع را ساقط نم ،سازش نیا ط،یشرا

» آگاهی کارگر از حقـوق خـود  «کید بر أي، تأنکته قابل توجه و ستودنی در ر

تـوان نادیـده   است. گرچه نقش قوانین و مقررات را در تضمین حقوق کارگران نمـی 

بـدیل در ایـن راسـتا دارد و    اهی کـارگران از حقـوق خـود نقشـی بـی     گرفت، اما آگ

آن را اسـتیفا کننـد کـه    » تواننـد نمـی «ان چیسـت،  حقوقشـ » نداننـد «کارگران تا 

در میـان مـدافعان حقـوق کـارگران، آشـنایی       ،دانستن، توانسـتن اسـت. از ایـن رو   
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ي بـه  أکارگران با حقوق کار از جایگاهی محـوري برخـوردار اسـت و انشـاي ایـن ر     

کید کرده کـه امـري بسـیار نیکـو و     ت که بر اهمیت این علم و آگاهی تأاي اس گونه

  پسندیده است.  


