حقــوق کــار

تاریﺨﭽه شوراهای حﻞ اختالف و نقش آنها در مجادﻻت

قسمت دوم

در شـماره قبﻞ نشـریه بـه برخـی از وﻇایف شـوراهای
حـﻞ اختـالف و کارکردهـای آن بـرای حـﻞ اختالفات و
وسـاطت بیـن کارگـران و کارفرمایـان پرداخته شـد.

سـایر نکات در قانون جدید شوراهــای
حﻞ اختـالف
شـورا مجـاز به صـدور حکم حبس نمیباشـد
(حبـس به جـزای نقدی تبدیل میشـود) .
صـدور رأی در شـوراها با قاضی مشـاور شـورا
و پـس از کسـب مشـورت بـا اعﻀـاء شـورا و اخذ
نظریـه کتبی ایشـان میباشـد.
شـورا عـالوه بر رسـیدگی بـه دالیـل طرفین
مـی توانـد تحقیـﻖ محلـی ،معاینـه محلـی و
تﺄمیـن دلیـل انجـام دهـد .چنـان چـه محکـوم
علیه (شـخصی کـه محکوم شـده) ،محکـوم به را
پرداخـت نکنـد و اموالـی از وی بـه دسـت نیاید با
تقاضـای ذینفـﻊ و دسـتور قاضـی مراتـب جهت
اعمـال قانـون نحـوه اجـراء محکومیتهـای مالی
بـه اجـراء احـکام دادگسـتری اعـالم میشـود.
شـورا عـالوه بررسـیدگی بـه دالیـل طرفیـن
میتوانـد تحقیـﻖ محلی،معاینـه محـل ،تامیـن
دلیـل را نیـز بـا ارجـاع رئیس شـورا توسـط یکی
از اعﻀـاء بـه عمـل آورد.

در این شـماره به برخی دیگر از وﻇایف و مسـئولیتهای
این شـوراها و مفاد آن پرداخته شـده اسـت کـه در پی
میخوانید.

چنـان چـه بـه اعﻀـای شـورا درمقـام انجـام
وﻇیفـه و یـا به مناسـبت آن توهین شـود مرتکب
بـه مجازات بـزه موضـوع قانون مجازات اسـالمی
محکـوم خواهد شـد.
چنـان چـه اعﻀـای شـورا در مقابـل دریافت
وجـه یـا سـند پرداخـت وجـه یـا مـال یـا ارائـه
خدمـت بـه نفﻊ یکـی از طرفیـن اﻇهـار نظر کند
بـه مجـازات بـزه قانون مجـازات اسـالمی محکوم
خواهد شـد.
اجـرای آراء قطعـی در امـور مدنـی و حقوقی
بـا درخواسـت ذینفﻊ و دسـتور قاضی شـورا پس
از صـدور بـرگ اجرائیـه مطابـﻖ مقـررات مربـوط
بـه اجـرا احـکام دادگاههـا ،توسـط اجـرای احکام
دادگسـتری محـل به عمـل خواهـد آمد.
نحوه طـرح پرونده و مراحﻞ رسـیدگی
در شـوراهای حﻞ اختالف چگونه اسـت؟
طـرح پرونـده و مراحـل رسـیدگی در شـورا
تقریبـاً مشـابه محاکـم دادگسـتری اسـت .بـرای
اقامـه دعـوا و طـرح پرونـده در شـوراهای حـل

اختـالف بایـد بـه شـورای حـل اختالفـی کـه
صالحیـت محلـی بـرای رسـیدگی بـه پرونـده
(باتوجـه بـه محل اقامت خوانـده) را دارند مراجعه
و نسـبت بـه اخـذ فـرم دادخواسـت و نوشـتن
موضـوع دعـوا و تقاضا اقدام کرد .رسـیدگی شـورا
در امـور مدنی مسـتلزم پرداخـت  30/000ریال و
در امـور کیفـری  50/000ریـال هزینه رسـیدگی
اسـت .سـﭙس بـا مراجعـه بـه قسـمت ارجـاع،
پرونـده مربوطه ﺛبت و جهت رسـیدگی به یکی از
شـوراهای حل اختالف ارجاع و مراحل رسـیدگی
آغـاز میشـود .در امـور کیفـری در صالحیـت
شـوراها ارائـه درخواسـت کافـی اسـت.
شـوراها پـس از ارجـاع پرونـده اقداماتـی از
قبیـل احﻀار طرفین بـرای مذاکـره و تالش برای
حـل وفصل موضـوع و مختومه نمـودن پرونده به
صلﺢ و سـازش و سـایر اقدامات قانونی را به عمل
مـی آورنـد و نهایتـاً اقدام به صدور قـرار یا گزارش
اصالحـی یـارای مـی نماینـد .در صـورت عـدم
حصول سـازش ،چنـان چه موضـوع در صالحیت
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شـورا باشـد قاضی شـورا پس از مشـورت با اعﻀاء
شـورا و أخذ نظریه کتبی آنهـا رأی مقتﻀی صادر
میکنـد و در ایـن صـورت تنها نظـر قاضی مالک
اخـذ تصمیم و صدور رأی اسـت.
آیا مـی تـوان به آرای شـورا هـای حﻞ
اختـالف اعتـراض کرد؟
رای شـورا ﻇـرف بیسـت روز از تاریـﺦ ابـالغ
بـه طرفیـن قابـل تجدید نظـر خواهـی در دادگاه
عمومـی دادگسـتری حـوزه مربوطـه اسـت ،در
صـورت عدم تجدید نظر رای دادگاه قطعی اسـت.
آرای غیابـی شـورا ﻇـرف مهلـت بیسـت روز
از تاریـﺦ ابـالغ واقعـی ،قابـل واخواهـی (اعتـراض
محکـوم علیـه غایـب در جریـان رسـیدگی) در
همـان شـورا میباشـد.
نحوه اجرای آرای شوراهای حﻞ اختالف
در حـال حاضـر احـکام مدنـی شـوراها در
اجـرای احـکام ویـژه شـوراهای حـل اختـالف و
احـکام کیفـری در اجـرای احـکام دادگسـتری
بـه اجـرا گذاشـته میشـود .آرای قطعـی در امـور
مدنـی به درخواسـت ذینفـﻊ و به دسـتور رئیس
شـورا بـا صـدور اخطـار اجرائیـه مطابﻖ مقـررات
مربـوط بـه اجـراء احـکام دادگاههـا توسـط واحد
اجـراء احـکام دادگسـتری محـل بـه موقـﻊ اجـرا
گذاشـته میشـود .در امـور کیفـری در صورتـی
کـه محکوم علیـه مایل به پرداخـت جزایی نقدی
بـود آن را بـه حسـابی کـه شـورا تعییـن خواهـد
کـرد به حسـاب دولـت واریـز و قبﺾ سـﭙرده آن
را ضمیمـه مینمایـد و در صـورت امتنـاع پرونده
جهـت اقدامـات اجرائـی در امر کیفری بـه دادگاه
یـا دادگسـتری محـل تحویـل میگـردد.
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صـدور اخطـار اجرایـی بـه موقـﻊ اجـرا گذاشـته
میشـود .چنان چه بـا ابالغ اخطار دایـره اجرایی،
محکوملـه از ﻇـرف ده روز حکـم را اجـرا ننمایـد،
پرونـده جهت اقدامـات قانونی بـرای اجرای حکم
بـه اجـرای احـکام تحویـل میگـردد .در امـور
کیفـری در صورتـی کـه محکـوم علیـه مایـل بـه
پرداخـت جزایـی نقـدی بـود آن را بـه حسـابی
کـه شـورا تعییـن خواهـد کرد بـه حسـاب دولت
واریـز و قبـﺾ سـﭙرده آن را ضمیمـه مینمایـد و
در صـورت امتنـاع پرونـده جهت اقدامـات اجرائی
در امـر کیفـری بـه دادگاه یـا دادگسـتری محـل
تحویـل میگـردد.
ماده  -14سعی در سازش
شورا مکلف اسـت در کلیه اختالفات مرجوعه
سـعی و تالش نماید تا موضوع به صورت سـازش
خاتمـه یابـد ،در صـورت حصول سـازش ،موضوع
سـازش و شـرایط آن به ترتیبی که واقﻊ شـده در
صـورت مجلـس به امﻀـاء اعﻀای شـورا و طرفین
میرسـد ،مفـاد سـازشنامه کـه بـه ترتیـب فوق
تنظیم می شـود نسـبت به طرفین و وراث و قائم
مقـام قانونـی آنان نافذ و معتبر اسـت و در صورت
لـزوم ماننـد احـکام دادگاههـای دادگسـتری بـه
موقـﻊ اجراء گذاشـته میشـود.
مـاده  -15تعییـن تکلیف پرونـده های
خـارج از صالحیت
در صورتـی کـه شـورا رسـیدگی بـه موضـوع
مطروحـه را در صالحیـت خـود ندانـد در امـور
کیفـری پرونده را جهت رسـیدگی به مرجﻊ صالﺢ
قﻀائـی ارسـال مـیدارد و در امور مدنـی مراتب را
بـه مدعی جهت طـرح دعـوا در دادگاه صالﺢ ابالغ
و پرونـده مطروحـه در شـورا بایگانـی مینمایـد.

نحوه اعتراض به آرای شورا های حﻞ اختالف
براساس قانون برنامه سوم توسعه
رأی شـورا ﻇـرف بیسـت روز از تاریـﺦ ابـالغ
بـه طرفیـن قابـل تجدید نظـر خواهـی در دادگاه
عمومـی حـوزه مربوطـه اسـت در صـورت تجدید
نظـر رأی دادگاه قطعـی اسـت.
آرای غیابـی شـورا ﻇـرف مـدت مذکـور قابل
واخواهـی در همـان شـورا میباشـد.

ماده -16صدور رأی
شـورا پـس از رسـیدگی طبـﻖ نظـر اکﺜریـت
اتخـاذ تصمیـم نمـوده و رأی خـود را مسـتدل و
موجـه بـه صورت کتبی به طرفیـن ابالغ مینماید.
**رأی شـورا نبایـد مﻐایـر بـا قوانیـن موجد
حـﻖ باشـد در غیـر ایـن صـورت فاقـد اعتبـار
خواهـد بـود.

چگونگی اجرایآرایشوراهایحﻞاختالف
براسـاس آییـن نامـه اجرایـی شـوراهای
حـل اختـالف ،آرای قطعـی در امـور مدنـی بـه
درخواسـت ذینفـﻊ و بـه دسـتور رئیـس شـورا با

ماده  -1۷اصالح رأی
هر گاه در تنظیم و نوشـتن رأی شـورا ،سـهو
قلـم رخ دهد مانند حذف یا اضافه شـدن کلمهای
و یا اشـتباه در محاسـبه ،شـورا راسـاً با درخواست
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ذینفـﻊ رأی را تصحیـﺢ مینماید ،رأی تصحیحی
بـه طرفین ابالغ خواهد شـد.
ماده  -1۸اعتراض به رأی
رأی شـورا ﻇـرف بیسـت روز از تاریـﺦ ابـالغ
بـه طرفیـن قابـل تجدید نظـر خواهـی در دادگاه
عمومـی حوزه مربوط اسـت مشـروط بـر این که
اکﺜریـت اعﻀـای شـورا با رسـیدگی بـه اعتراض و
تجدیـد نظرخواهی موافﻖ بـوده و لزوم تجدیدنظر
خواهـی را درخواسـت نماینـد در صـورت تجدید
نظـر رأی دادگاه قطعی اسـت.
آرای غیابـی شـورا ﻇـرف مـدت مذکـور قابل
واخواهـی در همـان شـورا میباشـد.
ماده  -19اجرای آراء
آراء قطعـی در امـور مدنـی بـه درخواسـت
ذینفـﻊ و به دسـتور رئیس شـورا با صـدور اخطار
اجرایـی بـه موقـﻊ اجراء گذاشـته میشـود .چنان
چـه بـا ابـالغ اخطـار دایـراه اجرائـی محکـوم لـه
ﻇـرف ده روز حکـم را اجراء ننمایـد پرونده جهت
اقـدام قانونـی برای اجـرای حکم به اجـرای احکام
دادگاه یـا دادگسـتری محـل تحویـل میگـردد و
در امـور کیفـری در صـورت کـه محکومـه علیـه
مایـل بـه پرداخـت جـزای نقـدی بـود آن را
ضمیمـه مینمایـد و در صـورت امتنـاع پرونـده
جهـت اقدامـات اجرائی در امر کیفـری به دادگاه
یـا دادگسـتری محـل تحویـل میگـردد.
شـوراي حل اختـالف برخالف گذشـته که به
دنبـال افزایـش مشـارکت مـردم در حـل و فصل
اختالفـات و صلـﺢ و سـازش بـود ،امـروز بـا هدف
صلـﺢ و سـازش و حـل و فصـل اختالفـات میـان
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی غیردولتـی زیـر نظر
قـوه قﻀاییـه فعالیـت میکنـد و ایـن امـر موجب
گردیـده اسـت کـه بـه عنـوان مرجـﻊ قﻀایـی
نخسـتین ،بـا صالحیـت نسـبی از حیـﺚ میـزان
خواسـته و موضـوع آن ،تحـت شـمول دادگاه
عمومـی ،تبدیل شـود.
در مـوارد زیر شـوراها با تراضـی طرفین برای
صلﺢ و سـازش اقـدام مینمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
در قسـمت بعـدی ایـن مبحـﺚ بـه تعریـف و
سـواالتی مربـوط به مشـکالت چکهـای بالمحل
وچگونگـی اقدامـات قانونـی خواهیـم پرداخت.

