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  اليحه دفاعيه

   که حکم اخراج دريافت کرده اندنید اتوبوسراحکارگران شرکت وا
 

                                                                                               بهمن ماه هشتاد و پنجچهارم ست يب
 

                                                 
  

  هيئت تشخيص اداره کار و امور اجتماعی               رياست و اعضای محترم شعبه

  

  حدوا شرکت                  منطقه                    شغل                جه به مفتوح بودن پرونده اينجانب با تو

  

  : در آن شعبه محترم توجه شما را در جهت دفاع از حقوقم به موارد ذيل جلب می نمايم  

ادعای شرکت خوانده مبنی بر اخراج اينجانب در کميته انضباطی کار و بر اساس دستور شورای تامين استان 

ت چنانچه اگر بی پايه و بدون مدرک است ، چون در اين خصوص مدرکی به آن شعبه محترم ارائه نشده اس

  .احتماال اين مدرک نيز ارائه گردد صد در صد فاقد وجاهت قانونی خواهد بود 

کارفرما با يک رای مخدوش که بنابر تصورش از کميته انضباطی کار آن شرکت صادر شده مدعی صدور 

تبار قانونی است ، اين حکم فاقد شماره و تاريخ صدور است و فاقد اع: حکم بر  اخراج اينجانب شده اند ، اوًال 

رونوشت برابر اصل نشده حکم توسط شرکت کارفرما  ارائه شده ، در حالی که اصالت آن توسط شرکت : ثانيًا 

مشتکی (با توجه به اينکه شرکت  کارفرما :ثالثًا  . کارفرما تاييد نشده  واين امر به معنای عدم اصالت آن است 

وفق مقررات بايد اصل سند مورد : يد اصالت آن را ندارد رابعًا خود يکی از طرفين دعوی است حق تاي) عنه 

استناد به محضر آن شعبه محترم ارائه شود که شرکت کارفرما مانند رويه معمول خود نسبت به انجام اين 

عدم ارائه سند به معنای فقدان وجود اصل سند و مويد ارتکاب بزه : تکليف قانونی نيز بی توجه است  خامسًا 

وفق مقررات استدعای اعالم . است ) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ( از سوی شرکت کارفرما جعل 

در خصوص اينجانب جلسه ای در کميته . مراتب ارتکاب بزه جعل به دادسرای محل وقوع بزه را دارد 

در اين .وت شود انضباط کار تشکيل نشده و وفق قانون کارگر بايد طی دو دعوت نامه جهت دفاع از خود دع

مدت نه دعوت نامه ارسال يا ابالغ گرديده و نه جلسه ای تشکيل و نه حق دفاعی به اينجانب داده شده و حق 

  .اعتراض و ايراد اينجانب مراعات نشده است 

  :ل به آگاهی آن هيئت محترم می رسدعالوه بر موارد مذکور موارد ديگری به شرح ذي

 شورای عالی کار منتشر شده ١٣٨١/ ٢۵/٢  تاريخ ١٢۶٨٠ به شماره ١٣٨٠ / ٣٠/١٠ مصوبه ١٧ ماده – ١ 

ر به در مواردی که اخراج کارگ(  اعالم می دارد ١/٣/١٣٨١ به تاريخ ١۶۶۶٨در روزنامه رسمی به شماره 



 قانون کار صورت گرفته باشد ، کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعالم نظر تشکل ٢٧استناد ماده 

  کارگری موجود در کارگاه و نظريه تشکل کارگری موجود ، در صورت اعالم نظر به مرجع رسيدگی کننده 

  )  ا به ماده فوق معتبر نخواهد بودغير اينصورت استناد کارفرمدر. ارائه نمايد » يص وحل اختالفهيئت تشخ« 

 مشخصات و ١٣٧٠ / ٣ / ٢۵ به تاريخ ۵۶٢٩۴ به شماره ١٣٧٠ / ١ / ٢۴ مصوبه ٧ بر خالف ماده – ٢

هويت اعضا فعال در کميته انضباطی کار ، موجوديت خود را کتبا به واحد کار و امور اجتماعی محل اعالم 

  .اجتماعی اين ماده قانونی رعايت نگرديده است که طبق استعالم از اداره کار و امور . کند 

 طبق نمونه رای مخدوش وغير قانونی به اصطالح رای کميته انضباط کار شرکت واحد مربوط به آقايان – ٣

مظاهری ، صادق خندان و ديگر همکاران ... ابراهيم مددی ، عطا باباخانی ، حسين کريمی سبزوار ، فضل ا

ورای اسالمی کار درج نگرديده و بدين ترتيب کارگران از حق شکايت از افراد اسامی هيچ کدام از افراد ش

  . قانون شوراهای اسالمی کار محروم شده اند ٢٢شورايی در هيئت ماده 

 فرمهای رای کميته انضباط کار ارائه شده مذکور اصوال با فرمهای عادی و متداول چندين ساله کميته – ۴

 آن ابتدايی ترين مقررات شامل ثبت شماره و تاريخ واسامی امضا کننده گان انضباط کار کامال مغاير و در

  .رعايت نشده است 

 ١٢۶٨٠ه  به شمار٣٠/١٠/١٣٨٠ آئين نامه رسيدگی در هيئت تشخيص مصوب ١٢ ماده ٣ طبق تبصره – ۵

 از اوراق طرفين می توانند در صورت تمايل با درخواست کتبی و هزينه شخصی(  ١٣٨٠ / ٢ / ٢۵به تاريخ 

  . که متاسفانه اين حق از طرف ادارات کار رعايت نشده است ) پرونده رونوشت اخذ نمايند 

واحد  کار .(  آئين نامه چگونگی تشکيل جلسات و نحوه رسيدگی هيئت تشخيص مقرر می نمايد ٩ ماده – ۶

ين مورد در باره هيچکدام که ا)  روز اقدام به ابالغ رای نمايد ٣وامور اجتماعی محل موظف است ظرف مدت 

  .از دادخواهان رعايت نشده است ، که خود اشکال قانونی به همراه دارد 

» کارگر و کارفرما « هر يک از طرفين (  همين آيين نامه فوق الذکر مقرر می دارد ، ۵ ماده ٢ تبصره – ٧

  . قانونی نيز رعايت نگرديده است متاسفانه اين مورد.) می تواند يک نفر را به عنوان مطلع همراه داشته باشد 

 با توجه به نقايص قانونی ارائه شده در روند رسيدگی به دادخواستهای مطروحه بدين وسيله بار ديگر تقاضای 

صدور رای بازگشت به کار و تاديه همه حقوق و مزايا و دستمزد و خسارت های ناشی از دوران تعليق را 

  .دارم 

 

 


