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چكيده:

بروز اختالف م�ا بين افرادي ك�ه واجد حقوق و تكالي�ف متقابل و تعام�ل تنگاتنگ با يكديگر هس�تند ،تا
حدودي محتمل ميباش�د .لذا ،محيطهاي كار و روابط كارگري يا كارآموزي و كارفرمايي نيز از اين موضوع
مس�تثنا نخواهند بود .بنابراين ،مقنن باي�د راهحلهاي مناس�بي را در جهت حفظ حقوق ه�ر يك از طرفين
اختالف احتمالي پيشبيني نمايد تا از بروز معضالت عديدهاي كه ميتواند گريبانگير آنها گردد تا حدودي
پيشگيري نمايد اعم از اينكه اختالفات مطروحه فردي باشد يا جمعي ،حقوقي باشد يا صنفي.
درخصوص اختالف�ات كارگري ي�ا كارآم�وزي و كارفرمايي كه ناش�ي از مق�ررات قان�ون كار و قوانين
مرتبط با آن باش�د از بدو طرح دعوي تا اجراي حكم قطع�ي و الزماالجرا ،دو مرجع پيشبيني شدهاس�ت؛
مراجع اداري و تش�کلهای حلاختالف (هيأتهاي تش�خيص و حلاختالف و )...و مراجع قضائي (محاكم
دادگس�تري درخصوص تخلفاتي ك�ه منجر به نقص عض�و يا فوت یاپرداخ�ت ديه يا  ...ميگ�ردد و اجراي
احكام دادگستري).
در اين مقاله ،به اختصار ،به بررسي اقس�ام اختالفات ،طرق رفع آن و مراجع و تشکلهای حلاختالف در
حقوق كار ايران و مسایل مربوطه پرداخته خواهدشد.

واژگان كلي�دي :آيين دادرس��ي ،صالحيت ،ش��وراي اس�لامي كار ،انجمن صنفي كارگران،
هيأتتشخيص،هيأت حلاختالف ،حقوق كار.
*  .نویسندة مسؤول :كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي ،كارشناسارشد حقوق بينالملل ،مدرس دانشگاه و وكيل
دادگستري.
Ysharifi_gh@yahoo.com
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مقدمه:

حقوق كار عبارت اس��ت از مجموع قواعد و مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما ،به نحوي
كه انجام كار بهوسيله كارگر توأم با تبعيت او از كارفرما است.
اين رش��ته از علم حقوق ذوجنبتين ميباش��د يعن��ي ،حقوق ك��ار ماهيت ًا رش��تهاي از حقوق
خصوصي و نتيجت ًا بهدليل دخالت عامل دولت در زمرۀ حقوق عمومي قرار ميگيرد.
نظر به اينكه حيات و بقاي انس��انها وابسته به خوراك ،پوش��اك و مسكن است ،الزمة نيل
به اين امكانات اوليه زندگي ،مس��تلزم كار و تالش ميباش��د .خداوند در آيه ش��ريفة  39س��ورۀ
مباركه نجم ميفرماي��د« :و ان ليس لالنس��ان اال ما س��عي» .بنابراين ،از هم��ان بدو پيدايش
انس��ان ،ضرورت كار كردن محرز بوده و در اين ميان ممكن اس��ت روابطي ميان برخي افراد در
جهت بهره كش��ي از برخي ديگر از همنوعان پديدار گردد كه اين نوع رابطه ميتواند زمينهس��از
پيدايش اختالفاتي درخصوص موضوعات مرتبط با مقررات ك��ار و روابط كارگري يا كارآموزي
و كارفرمايي گ��ردد .لذا ،براي حل اين معظ��ل و عدم تضييع حقوق و تكالي��ف هر يك از طرفين
اختالف ،قانونگذاران هر كش��وري ،راه حلها ،مراجع و تش��کلهايي را براي رفع اين اختالف
پيشبيني نمودهاند .حال ،این سؤال مطرح میش��ود كه در صورت حصول اختالف میان کارگر
و کارفرما و نهایت ًا س��ازش طرفین اختالف و صدور گزارش اصالحی توس��ط هيأت تش��خيص،

آیا گزارش اصالحی ص��ادره قابلیت اعتراض در مراحل باالتر را دارد؟ در اين مقاله به تش��ريفات
رسيدگي و صالحيت مراجع و تشکلهای حلاختالف در بستر حقوق كار ايران ،بهطور اختصار،
خواهيم پرداخت.
 -1اقسام اختالفات كارگري و كارفرمايي
 -1-1اختالفات فردي و جمعي

به اختالف موجود مابي��ن يك كارگر و يك كارفرما ،اختالف ف��ردي و به اختالف موجود بين
كارگران يا سازمانهاي كارگري با كارفرما يا س��ازمانهاي كارفرمايي ،اختالف جمعي اطالق
ميگردد .لذا ،اگر تش��كلهاي كارگري داراي ارتباط و تعاون مؤثري ب��وده و از كارگران خود در
برابر كارفرماي طرف اخت�لاف حمايت نمايند ،ميتوان گفت اخت�لاف جمعي صورت واقعي به
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خود گرفته است .در غير اينصورت ،اگر اين تعاون و حمايت از كارگران متعدد ،بهصورت متفرق
واقع شود ،شاهد اختالفات فردي بهصورت مجزا خواهيم بود نه يك اختالف جمعي.
 -1-2اختالفات حقوقي و صنفي

اختالفات حقوقي ،عبارت است از اختالف در تفس��ير يا اجراي قوانين ،مقررات و قراردادهاي

فردي يا جمعي كار1.در اكثر موارد مشاهده ميش��ود كه اختالفات فردي كارگر و كارفرما ناشي
از اختالف در تفسير يا اجراي قانون و قرارداد كار ميباش��د و اين موضوع واجد ماهيت حقوقي و
قضايي خواهدبود.
اختالفات صنفي ،عبارت است از اختالفات گروهي و جمعي كارگران با كارفرما يا كارفرمايان
در ش��رايط و مفاد پيمان جمع��ي كار كه مرب��وط به حق��وق و منافع جمعي و گروه��ي كارگران
ميباش��د2.در اين اختالفات ،موضوعات و اطالعات اقتصادي واجد اهميت بهس��زايي ميباشد
و مراجع حلاختالف (داور ،هيأت يا ميانجي) بايد به جنبههاي اقتصادي و اصل عدالت و انصاف
توجهي شايان داشتهباشد.
 -2طرق حلاختالف

نظر به ن��وع اختالف فيمابي��ن كارگر يا س��ازمانهاي كارگ��ري با كارفرما يا س��ازمانهاي
كارفرمايي و موقعيت اقتصادي ،اجتماعي و حقوقي طرفين اختالف راههاي گوناگوني براي حل
آن پيشبيني شدهاست.
 -2-1روش تحميل اراده

در اين شيوۀ حلاختالف ،متأس��فانه نظر به توان اقتصادي كارفرما يا موقعيت اجتماعي و قدرت
تش��كلهاي كارگري و موضوعاتي نظير ميزان عرضه و تقاضا در بازار كار ،يكي از طرفين اختالف
در صدد تحميل اراده و نظر خويش بر طرف مقابل ،در جهت استيالي تمام يا بخشي از خواستههاي
خود گام بر ميدارد ،نظير اعتصابات كارگران ،تعطيلي كارگاه از س��وي كارفرما و  ...لذا اين ش��يوه
 . 1رنجبري ،ابوالفضل؛ حقوق كار ،چ ،6 .انتشارات مجد ،تهران ،1384 ،ص.153 .
 . 2همان.
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حلاختالف ،هم از لحاظ اخالقي و هم از لحاظ اقتص��ادي و اجتماعي ،آثار نامطلوب و مخربي را در
بين طرفين و حتي در نزد افراد جامعه كه نياز به عرضۀ كاالهاي ضروري دارند ،به بار ميآورد.
 -2-2روش شغلی

در اين روش ،پس از بحث و تبادل نظر مستقيم بين كارگر و كارفرما يا نمايندگان آنها ،طرفين

اختالف به نقطه نظرات مش��ترك يا نزديك به هم براي نيل به حلاختالف پيشرو رس��يده و تا
حدودي اين معظل را با سازش و گذشت متقابل ،فیصله میدهند.
ماده  157قانون ك��ار مصوب  1369نخس��تين راه حلاختالفات كارگ��ري و كارفرمايي
را س��ازش دانستهاس��ت .ماده مزبور اش��عار ميدارد« :هر گونه اختالف فردي بين كارفرما
و كارگر ي��ا كارآموز كه ناش��ي از اجراي اين قانون و س��اير مقررات كار ،ق��رارداد كارآموزي،
موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دس��تهجمعي كار باش��د ،در مرحل��ۀ اول از طريق
س��ازش مس��تقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسالمي كار،
و در صورتي كه شوراي اسالمي كار در واحدي نباش��د ،از طريق انجمن صنفي كارگران و يا
نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل و فصل خواهدشد»...
الزم به ذكر اس��ت ،مذاكره و س��ازش ،هم در اختالفات فردي و هم در اختالفات جمعي وجود
دارد و قيد عبارت «پيمانهاي دس��تهجمعي» در ماده  157ق.ک ،.موجب خروج اختالف از حالت
فردي و خصوصي آن نخواهدشد .زيرا منشأ اختالفات جمعي ،اختالفات فردي و موردي ميباشد
و طرفهاي ديگر موجود در پيمانهاي دستهجمعي در اختالف پيشآمده ،دخيل نيستند.
 -2-3روش داوري

اين روش بر دو قسم است :داوري اجباري و داوري اختياری.
در داوري اجباري ،طرفين اختالف به وس��يلۀ يك بنگاه دولتي وادار ميشوند كه اختالف خود را
براي رسيدگي ،نزد داور يا هيأت داوري اقامه نمايند ،در حالي كه در داوري اختياري ،طرفين اختالف
1
متنازع فيه را نزد شخص ثالثي مطرح نموده تا حل و فصل شود.
بنا به نظر خويش ،موضوع
ٌ
1 .Taylor, Albion Guilford: Labor and the supreme Court, Braun- Brumfield, Michigan
(U.S.A), 1957, p:106.
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در داوري اجباري با يك رس��يدگي قضايي رو به رو هس��تيم .لذا ،آيين رس��يدگي در اين نوع
داوري ،بدين صورت اس��ت كه اختالفات موجود بيش��تر جنبه صنفي و اقتصادي داشته و مراجع
حلاختالف ،هم به ابعاد حقوقي و هم به ابعاد اقتصادي و اجتماعي و  ...آن نيز توجه دارند .لذا ،بايد
از نفوذ كارفرمايان در آن ،براي احقاق حقوق كارگران تا حدودي جلوگيري نمود.
 -2-4روش دادرسي كيفري

نظر به اينكه در اكثر موارد مقررات قان��ون كار واجد جنبه آمره بوده ،ل��ذا ،تخلفات كارفرما و
عدول وي از قانون در برخي موارد داراي بعد كيفري ميباش��د كه رس��يدگي به آن در صالحيت
دادگاه كيفري دادگستري ميباش��د .در اين رابطه ،ماده  185ق.ک .اشعار ميدارد« :رسيدگي به
جرايم مذكور در مواد  171تا  184در صالحيت دادگاه كيفري دادگس�تري اس�ت ،رس�يدگي مذكور در دادس�را

و دادگاه خ�ارج از نوبت ب�ه عمل خواهد آمد ».مرج��ع مزبور ،ضمن محكوم نم��ودن كارفرما به تحمل
1
مجازاتهاي حبس يا جريمه نقدي يا هر دو ،حكم به استرداد حق كارگر نيز خواهند داد.
 -3مراجع و تشکل های حلاختالف

مقنن در م��اده  18ق.ك .از عباراتي نظي��ر «توقيف كارگر» و «حكم محكوميت» اس��تفاده
نمودهاس��ت كه اين عب��ارات مس��امحت ًا مترادف ب��ا مراجع دادگس��تري بهكار رفتهاس��ت لذا،
مطابق قانون كار منظور از مراجع حلاخت�لاف ،به مراجعي اطالق ميگ��ردد كه به حلوفصل
اختالفاتي كه بين كارگر و كارفرما در محدودۀ قواني��ن و مقررات قانون كار و قراردادهاي مربوط
به آن حاصل ميش��ود ،مبادرت مينماين��د .اين مراج��ع عبارتند از، :هيأت تش��خيص و هيأت
حلاختالف2.در کنار این مراجع  ،میتوان به تش��کلهايي نظیر ش��ورای اسالمی کار و انجمن
صنفی کارگران اشاره نمود.
 -3-1شوراي اسالمي كار

مطابق ماده یک قانون تش��كيل ش��وراهاي اس�لامي كار مص��وب « :1363به منظ�ور تأمين

قس�ط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيش�رفت امور در واحدهاي توليدي ،صنعتي،

 . 1اين موضوعات در فصل يازدهم طي مواد  171الي  186قانون كار مصوب1369پيشبيني شدهاست.
 . 2روديجاني ،محمد مجتبي؛ كليات حقوق (به زبان ساده) ،چ ،2.انتشارات كتاب آوا ،تهران ،1390 ،ص.77 .
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كش�اورزي و خدمات ،ش�ورايي مركب از نمايندگان كارگ�ران و كاركنان ب�ه انتخاب مجمع عموم�ي و نمايندۀ

مديريت به نام «شوراي اسالمي كار» تشكيل ميگردد  .»...شوراي اسالمي كار توسط وزارت كار و امور
اجتماعي در واحدهاي توليدي ،صنعتي ،كش��اورزي و خدماتي كه بيش از  35نفر ش��اغل بهطور
دائم در آن ها وجود داشتهباشد ،تشكيل ميگردد( .ماده  15قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار)
وظیفه شوراهاي اسالمي اين است كه در مس��ایل و اختالفات مابين كارگران يا كارآموزان و
متنازعفيه را حلوفصل نمايند تا حقوق طرفين اختالف بهطور
كارفرمايان وسيلۀ تصالح موضوع
ٌ
1
عادالنه رعايت گردد.
همچنانكه پيشتر اشاره گرديد ،در ماده  157ق.ك .درخصوص هر گونه اختالف فردي بين
كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار ،قرارداد كارآموزي... ،
باشد ،در مرحله اول ،از طريق سازش مس��تقيم بين كارفرما و كارگريا كارآموز و يا نمايندگان آنها
در شوراي اسالمي كار و  ...موضوع متنازع فیه حلوفصل خواهدشد.
 -3-1-1تركيب اعضاي شوراي اسالمي كار

به استناد ماده 17قانون تشکیل شوراهای اس�لامی کار ،تعداد اعضاي شورا با توجه به تعداد
كاركنان به ترتيب زير خواهد بود.
از  36تا  150نفر سه نفر
از  151تا  500نفر پنج نفر
از  501تا  1000نفر هفت نفر
از  1001تا  5000نفر نه نفر
از  5000نفر به باال يازده نفر
در تبصره يك ماده  17قانون فوق الذکر ،به تعداد اعضاي عليالبدل ش��وراهاي اسالمي كار
اش��اره ش��ده كه به ترتيب موارد باال تعداد آنها  6 ،5 ،4 ،3 ،2نفر ميباش��د .اعضاي عليالبدل به
هنگام بيماري ،غيبت ،استعفا ،بركناري يا فوت اعضاي اصلي به ترتيب اكثريت آراء بهجاي عضو
يا اعضاي اصلي در جلسات شورا شركت مينمايند (تبصره  2ماده 17قانون مذکور).
 . 1شمس ،عبداهلل؛ آيين دادرسي مدني (دورة بنيادي) ،ج ،2.چ ،11.بهار  ،1390ص.136 .
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 -3-1-2وظايف و اختيارات شوراي اسالمي كار

ماده  13این قانون ،به وظايف و اختيارات شوراي اسالمي كار اش��اره نموده است .ماده مزبور
اشعار ميدارد:
« الف -ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان هر واحد به منظور پيشرفت سريع امور.
ب -همكاري با انجمن اسلامي در باال بردن آگاهي كاركنان در زمينههاي فرهنگي ،اجتماعي و
سياسي.
ج -باال بردن آگاهي كاركنان در زمينههاي اقتصادي ،فني ،حرفهاي و نظاير آن.
د -نظارت بر امور واحد به منظور اطالع از انجام صحيح كار و ارائه پيشنهاد سازنده به مسؤولين
مربوطه.
تبصره -اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور واحد گردد.
ﻫ -همكاري با مديريت در تهيه برنامهها به منظور پيشبرد امور واحد.
و -بررسي شكايات كاركنان در مورد نارساييهاي واحد و پيگيري موارد حقه.
ز -تالش در جهت گسترش امكانات رفاهي و حفظ حقوق قانوني كاركنان واحد.
ح -بررسي و شناخت كمبودها و نارساييهاي واحد و ارائه اطالعات به مدير يا هيأت مديره.
ط -همكاري و كوش�ش در بهبود ش�رايط كار و دس�تيابي به مي�زان توليد پيشبينيش�ده در
برنامههاي توليدي واحد.
ي -پيش�نهاد تش�ويق عناصر فعال و معرفي افراد اليق براي احراز مس�ؤوليتهاي مناسب به
مديريت».

نظر به مراتب فوق ،مطابق بند (و) ماده  13قانون مذكور ،بررس��ي شكايات كاركنان در مورد
نارساييهاي واحد و پيگيري موارد حقه ،در صالحيت اين تشکل حلاختالف نهاده شدهاست.
 -3-1-3نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در شوراي اسالمي كار

شوراي اس�لامي كار با رعايت مقررات نسبت به موضوعاتي نظير س��اعات شروع و پايان كار
و استراحت و توزيع اوقات كار در هفته ،تخصيص مش��اغل افراد ،ترتيب استفاده فردي يا جمعي
كاركنان از انواع مرخصي ،تدوين ضوابط استفاده از خانههاي س��ازماني واحد و  ...نظر مشورتي
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خود را به مديريت ارائه ميدهد( .ماده  19قانون تشكيل شوراهاي اسالمي كار)

در زمينههاي اجتماعي بروز حوادث ،شورا بايد مراجع ذيصالح را مطلع و همكاريهاي الزم
را معمول دارد( .ماده  20قانون مذکور)
مطابق ماده  21آيين نامه اجرايي قانون ش��وراهاي اسالمي كار مصوب  1364هيأت وزيران،

شورا موظف است كليه تصميمات خود را طي صورتجلسهاي جداگانه تنظيم و به امضا برساند و
چنانچه هر يك از اعضا به هر علتي با تصميم اتخاذشده مخالف باشد ،ميتواند نظرات خويش را
در همان صورتجلسه و يا ورقۀ جداگانه قيد نمايد تا در سوابق ضبط گردد.
شورا موظف است كليه تصميمات و مصوبات خود را در سه نسخه تنظيم نمايد ،يك نسخه نزد
شورا باقي ميماند .نسخه دوم به مديريت تسليم و نسخه س��وم نيز به هيات تشخيص انحراف و
1
انحالل شوراها ارسال ميگردد( .ماده  25آيين نامه اجرايي قانون شوراهای اسالمی کار)
 -3-2انجمن صنفي كارگران

مطابق قس��مت اخير ماده  157ق.ک.؛ « ...و در صورتي كه ش�وراي اسلامي كار در واحدي نباشد ،از

طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حلوفصل خواهدشد».
در اجراي اصل  26ق.ا .و بهمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي
كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ،كارگران مشمول قانون كار و
كارفرمايان يك حرفه يا صنعت ميتوانند با رعايت مقررات قانوني مبادرت به تشكيل انجمنهاي
صنفي نمايند( .م�اده  131ق.ك .و ماده يك آييننامه چگونگي تش�كيل ،حدود وظاي�ف و اختيارات و چگونگي
عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط موضوع ماده  131قانون كار مصوب  1371هيأت وزيران)

مطابق تبصره  4ماده  131ق.ک.؛ «كارگران يك واحد ،فقط ميتوانند يكي از سه مورد شوراي اسالمي

كار ،انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشتهباشند».

 -3-2-1تركيب اعضاي انجمن صنفي كارگران

حداقل نصاب الزم براي تشكيل انجمن صنفي كارگري در س��طح كارگاه ده نفر و در صنف،

 . 1الزم بهذكر است ،بدليل اختصاري بودن موضوع از ارائه مطالب مربوط به ش��وراهاي اسالمي كار نظير موارد انحالل
شورا ،مرجع تشخيص انحراف و انحالل شوراها و  ...خودداري ميگردد
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دستكم پنجاه عضو از صنف مربوط ،از كارگاههاي مختلف ميباشد .انجمن صنفي كارفرمايي،
دستكم با عضويت ده ش��خصيت حقوقي يا حقيقي تشكيل ميش��ود( .ماده  2آيي�ن نامه چگونگي
تشكيل ،حدود وظايف و )...

بهمنظور هماهنگي در انجام وظايف محولش��ده و قانوني ،انجمنه��اي صنفي كارگري و

كارفرمايي هر صنعت يا حرفه يك اس��تان ميتوانند نس��بت به تش��كيل انجمنهاي صنفي آن
صنعت يا حرفه در آن اس��تان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند( .تبصره
يك ماده  131ق.ك .و مواد  3و  6آيين نامه چگونگي تشكيل ،حدود وظايف و )...

 -3-2-2وظايف و اختيارات انجمنهاي صنفي و كانونهاي مرتبط

ماده  21آييننامه مارالذکر اش��عار ميدارد« :وظايف و اختيارات انجمنهاي صنفي كارگري به

شرح زير است:
 -1كوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا.
 -2دریافت حق عضویت وکمکهای داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود.
 -3همکاری درجهت تأسیس و تقویت ش�رکتهای تعاونی ،صندوق قرضالحسنه؛ همچنین
تالش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضا با رعایت مقررات مربوط.
 -4همکاری با وزارت کار و اموراجتماعی در جهت شناخت مشکالت کارگری و اجرای قانون کار.
 -5عضویت در کانون انجمنهای صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوط.
 -6فعالیت مش�ترک با کان�ون انجمنهای صنفی اس�تان و کان�ون عالی انجمنه�ای صنفی
سراسر کشور در حدود قوانین و مقررات کشور.
 -7همکاری با س�ایر تش�کلهای کارگری و کارفرمایی و انجام س�ایر وظایف و اختیاراتی که
بهموجب قانون بر عهده انجمنهای صنفی قرار داده شدهاست».

در ماده  22آيين نام��ه نیز ،به وظايف و اختيارات كانونهاي اس��تان و كانون عالي انجمنهاي
صنفي كارگري نظیر :ایجاد هماهنگی بی��ن انجمنهای صنفی و کانونهای انجمنهای صنفی
استانها ،ارایهی نظر مشورتی و حقوقی درخصوص تهیهی لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار
و تأمین اجتماعی ،مسایل رفاهی و حقوق قانونی کارگران به مراجع ذیربط و ....اشاره شدهاست.
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در م��واد 23و 24آييننام��ه ،به وظاي��ف و اختي��ارات انجمنهاي صنف��ي و كانونهاي
انجمنهاي صنفي استاني كارفرمايي نظیر :سعی در بهبود کیفیت تولید ،با بررسی ،شناخت و
استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت ،ارائه نظرهای حقوقی جهت دفاع از حقوق اعضا و...
اشاره شدهاست.
 -3-3هيأت تشخيص

مطابق قس��مت اخير ماده  157ق.ك ،.يكي از مراجع حلاختالف كارگر يا كارآموز و كارفرما،
هيأت تش��خيص ميباش��د .لذا ،هر چند در ماده  157به روش سازش اشاره ش��ده اما با توجه به
تكميلي (تخييري) بودن م��اده مزبور و مطابق اصل  34ق.ا .كه دادخواهي را حق مس��لم هر فرد
ميداند ،مراجعه به هيأتهای تشخيص و حلاختالف براي طرفين اختالف ملحوظ ميباشد.
 -3-3-1تركيب اعضاي هيأت تشخيص

مطابق مادۀ  158ق.ك .و ماده يك آييننامه چگونگي تش��كيل جلس��ات و نحوۀ رس��يدگي
هيأت تشخيص مصوب 1369؛ «هر هيأت تش�خيص مركب از يك نفر نماين�ده از بين كاركنان واحد كار و
امور اجتماعي محل به پيش�نهاد مديركل كار و امور اجتماعي و تأييد وزارت كار و ام�ور اجتماعي ،يك نفر نمايندۀ
كارگران به انتخاب كانون هماهنگي ش�وراهاي اسلامي كار اس�تان و يك نفر نمايندۀ صنايع به انتخاب كانون

انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان براي مدت دو سال تشكيل ميگردد».
ضمن ًا ،در جهت تس��ريع در امر رس��يدگي در هر واحد كار و امور اجتماعي به تع��داد مورد نياز،

هيأت تشخيص در سطح هر استان ،تشكيل ميگردد.
 -3-3-2صالحيتهاي هيأت تشخيص

درخصوص وظايف هيأت تشخيص ماده  2آيين نامه اخیرالذكر اشعار ميدارد« :وظايف هيأت

تشخيص عبارت است از:
الف -رسيدگي و اخذ تصميم در مورد هرگونه اختالف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي
مقررات قانون كار ،قرارداد كار يا كارآموزي ،موافقتنامههاي كارگاهي و يا پيمانهاي دستهجمعي كار باشد.
ب -رسيدگي و اخذ تصميم در مورد هر گونه شكايت كه راجعبه روابط بين كارفرما و كارگر يا كارآموز باشد.
ج -انجام س�اير وظايفي كه طبق قانون كار و س�اير قوانين و مقررات به عهده هيأت تش�خيص گذاش�ته
شدهاست».
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 -3-3-3نحوه رسيدگي در هيأت تشخيص

رسيدگي در هيأت تشخيص منوط به تسليم دادخواست از سوي ذينفع يا نماينده قانوني وي
به واحد کار و اموراجتماعي محل ميباشد .دادخواست بايد كتبي و به زبان فارسي و حتي االمكان
بر روي برگهاي مخصوص نوشته شود و رسیدگی در هیأت تشخیص رایگان میباشد.
واحد كار و امور اجتماعي محل موظف است پس از وصول شكايت ظرف مدت سه روز اداري
موضوع ش��كايت را به هيأت تش��خيص ارجاع نمايد .دعوت از اعضای هيأت تش��خيص براي
تش��كيل جلس��ات با واحد كار و امور اجتماعي محل خواهد بود( .م�اده  3آييننامه چگونگي تش�كيل
جلسات و نحوه رسيدگي هيأت تشخيص)

جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضا تشكيل و رياست آن با نماينده واحد كار و امور
اجتماعي بوده و تصميمات هيأت به اتفاق يا اكثريت آراء اتخاذ خواهدشد .در صورتي كه در جلسه
اول هيأت تشخيص همه اعضا حضور نيابند ،جلسۀ بعدي با حضور  2نفر از اعضا كه (الزام ًا يك نفر
از آنها نماينده واحد كار و امور اجتماعي اس��ت) رس��ميت مييابد .دعوت از طرفين براي حضور در
جلسه رسيدگي براي يك نوبت الزامي اس��ت اما عدم حضور خواهان ،خوانده يا نمايندگان آنان در
هر يك از جلسات مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود( .م�واد  10و  11آيين نامه رسيدگي و چگونگي
تشكيل هيأتهاي تشخيص و حلاختالف موضوع ماده  164قانون كار مصوب )1380

چنانچه نماينده كارگران يا نماينده مديران صنايع در جلس��ه هيأت تش��خيص حاضر نشوند،
جلسه حداكثر ظرف يكهفته تجديد ميگردد .در جلس��ه اخير موضوع مورد رسيدگي قرار گرفته
و با اكثريت آراء مبادرت به صدور رأي خواهدش��د( .با توجه به س��کوت قانون کار ،بهنظر میرسد،
منظور از برگزاری جلس��ه هیأت برای مرتبه دوم ،حضور کارگر میباش��د نه کارفرما) .در صورتي
كه ،در اين جلس��ه نيز اكثريت آراء حاصل نش��ود ،موضوع براي رس��يدگي به هيأت تش��خيص
همعرض ارسال ،چنانچه در اين هيأت نيز اكثريت آراء حاصل نشود ،اتخاذ تصميم نهايي با هيأت
حلاختالف خواهد بود( .ماده  4آيين نامۀ چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت تشخيص)
چنانچه به تشخيص مرجع رس��يدگيكننده پرونده آماده صدور رأي باشد ،صرفنظر از حضور
يا عدم حضور هر ي��ك از طرفين ،هيأت مكلف به ص��دور رأي مقتضی خواهد ب��ود اما اگر آماده
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صدور رأي نبوده يا نيازمند به تحقيق باشد ،پرونده جهت تجديد وقت ،انجام تحقيق و در صورت
ضرورت دعوت از طرفين به دفتر واحد كار و امور اجتماعي ارجاع ميشود و موضوعاتي كه نياز به
تحقيق دارند ،الزم اس��ت به تفكيك در قرار صادره در هيأت مشخص گردند و تحقيق مزبور بايد
حتياالمكان ظرف مدت يكهفته از تاريخ صدور قرار تحقيق توسط مأمور تحقيق انجام شود و
حتي مرجع حلاختالف ميتواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال ،انجام تحقيق را
به بازرس كل محول نمايد و( ...مواد  19الی  22آييننامۀ رس�يدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي
تشخيص و حلاختالف موضوع ماده  164قانون كار)

 -3-3-4نحوه ابالغ اوراق و آراي صادره هيأت تشخيص

ابالغ دعوتنامه و پيوس��تهاي آن توس��ط واحد كار و امور اجتماعي محل و از طريق مأمور
ابالغ در نشاني اعالمش��ده از س��وي خواهان به عمل خواهد آمد .مأمور ابالغ مكلف است ظرف
سه روز قبل از تشكيل جلسه اوراق مزبور را به شخص خوانده يا نماينده يا به يكي از بستگان وي
تحويل داده و نسخه ثاني برگ ابالغ را با درج مش��خصات تحويلگيرنده و خود و امضا ،به واحد
كار و امور اجتماعي عودت دهد .در صورت امتناع از اخذ اوراق يا امضاي نس��خه ثاني ،مراتب در
دعوتنامه يا نس��خه ثاني آن قيد و موضوع به گواهي مأمور ابالغ خواهد رس��يد .در صورت عدم
حضور مخاطب يا نماينده و بس��تگان وي در محل ،مأمور ابالغ مرات��ب را با نصب اعالميهاي در
محل نشاني خوانده ،در نسخه ثاني دعوتنامه قيد و آن را امضا و اعاده مينمايد .ابالغ دعوتنامه
از طريق نمابر (دور نگار) ،به شرط آنكه شماره نمابر قب ً
ال توسط مخاطب دعوتنامه به طور كتبي
به واحد كار و امور اجتماعي محل اعالم شدهباش��د ،بالمانع است .لذا ارس��ال نمابر بايد به تأييد
مأمور مربوطه رسيدهباشد( .ماده  7و تبصرههاي ذيل آن موضوع آيين نامه فوقالذكر)
در صورت قطع رابط��ه كار بين كارگر يا كارآم��وز با كارفرما پس از تعطيل��ي دائم ،اگر آنها
در حوزه ديگري اقامت داشتهباش��ند ،بنا به درخواس��ت ذينفع دعوتنامه به اداره كار و امور
اجتماعي محل اقامت آنان ارس��ال و ابالغ توس��ط اداره مذكور صورت خواهد گرفت( .ماده 8
آيين نامه مذكور) اگر محل اقامت اعالمي س��ابق طرفين دعوي ،بنا به عللی تغيير يافته باش��د،
بايد نش��اني محل جديد خود را به واحد كار و امور اجتماعي اط�لاع دهند ،در غير اينصورت،
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ابالغ به نشاني قبلي ،قانوني محسوب ميگردد (ماده  9آيين نامه).
الزم به ذكر است ،درخصوص ابالغ دادخواس��ت و ضمايم آن در صورتي كه طرفين يا يكي از
آنها مقيم خارج از كشور باشند ،ابالغ وسيلۀ مأموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل ميآيد و ...
(ماده  )71در دعاوي راجعبه ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و ( ...ماده  ،)75در دعاوي
راجعبه س��اير اش��خاص حقوقي (ماده  76و تبصرههاي ذي�ل آن) و همچنين مقررات مبحث دوم در
فصل سوم از باب سوم قانون مزبور الزم الرعايه ميباشد.
درخصوص اب�لاغ رأي هيأت تش��خيص ماده  31آييننامه رس��يدگي و چگونگي تش��كيل
جلسات هيأتهاي تش��خيص و حلاختالف موضوع ماده  164ق.ك .اش��عار ميدارد« :مقررات
ابالغ رأي هيأت تشخيص همان مقررات ابالغ دعوتنامه است».
 -3-3-5مهلت و مرجع اعتراض نسبت به آراي هيات تشخيص

رأي هيأت تش��خيص پس از  15روز از تاريخ ابالغ آن ،الزم االج��را ميگردد و در صورتي كه
ظرف مدت مذكور ،يكي از طرفين نسبت به رأي مزبور اعتراض داشتهباشد ،اعتراض خود را كتب ًا
به هيأت حلاختالف تقديم مينمايد و رأي هيأت حلاختالف پس از صدور قطعي و الزم االجرا
خواهد بود .نظرهای اعضاي هيأت بايستي در پرونده درج ش��ود( .ماده  159ق.ك .و ماده  8آيين نامه
چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأت تشخيص)

درخصوص س��ؤالی که در باب گزارش اصالحی مطرح گردید ،میتوان گفت كه آنچه مسلم
اس��ت مطابق ماده 184ق.آ.د.م .مصوب  1379گزارش اصالحي ،رأي شمرده نميشود و الزم
نيست به شكل دادنامه تنظيم ش��ود .در نتيجه ،قابل اعتراض نميباش��د .با اين اوصاف ،بهنظر
ميرس��د گزارش اصالحيه صادره از هيأتهاي تشخيص از اين قاعده مس��تثنا و نظر به اطالق
ماده  159ق.ك ،.كليه آرا و تصميمات هيأتهاي تش��خيص ولو گزارش اصالحی صادره ،قابل
تجديدنظرخواه��ي نزد هيأته��اي حلاختالف خواهد بود .و س��ازشنامه تنظیمی نس��بت به
طرفین و وراث و قائممقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام مراجع حلاختالف به موقع
اجرا گذارده میشود.
ضمن ًا ،مطابق تبصره م��اده  158ق.ك .كارگري كه مطابق نظر هيأت تش��خيص بايد اخراج
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شود ،حق اعتراض نسبت به اين تصميم و طرح دعوي در هيأت حلاختالف را دارد .در اين مورد،
مطابق ماده  20و تبصره آن ،كارگر ظرف  30روز مهلت مراجعه به هيأت حلاختالف را داش��ته و
اگر بدون عذر موجه مراجعه ننمايد ،مستعفي شناخته ميش��ود .واحد كار و امور اجتماعي موظف
است ظرف مدت س��ه روز اداري پرونده را به ضميمه اعتراض به هيأت حلاختالف ارجاع نمايد.
در مورد پيمانهاي دس��ته جمعي فرصت اعتراض به رأي هيأت تش��خيص ،ده روز خواهد بود.
(ماده  8آييننام�ه اخیرالذکر و تبص�ره  1آن و تبصره ماده  142ق.ك ).هي��أت حلاختالف پس از دريافت
تقاضا فوراً به موضوع اختالف در پيمان دسته جمعي رس��يدگي و رأي خود را نسبت به آن اعالم
خواهد داش��ت .در صورت عدم پذيرش پيش��نهادات هيأت حلاختالف ظرف س��ه روز از سوي
طرفين ،رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بالفاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم
الزم به وزارت ك��ار و امور اجتماعي اطالع ده��د .در صورت لزوم ،هيأت وزي��ران ميتواند مادام
كه اختالف ادامه دارد ،كارگاه را به ه��ر نحوي كه مقتضي بداند ،به حس��اب كارفرما اداره نمايد.
(ماده  143ق.ك ).بهنظر ميرس��د قس��مت اخير ماده  143ق.ك .پس از هيأتهاي تش��خيص و
حلاختالف ،وزارت كار و نهايت ًا هيأت وزيران را براي حلاختالفات جمعي كار صالح ميداند .لذا،
اين فرض اصو ًال در مواردي اتفاق ميافتد كه اختالف جنبه ملي داشتهباشد و هيأت وزيران با در
نظر گرفتن خواستههاي طرفين و مصالح ملي موضوع را حل مينمايد.
در احتساب مواعد اعتراض به رأي هيأت تشخيص (روز ابالغ و روز تسليم اعتراض به واحد كار و
امور اجتماعي محلجزو ايام مزبور محسوبنميشود).چنانچهآخرين روز مهلت اعتراض باتعطيل
مصادف شود ،تسليم اعتراض ميتواند در اولين روز پس از تعطيل يا تعطيالت صورت گيرد( .ماده32
آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تش�خيص و حلاختالف موضوع ماده  164ق.ك ).در موارد
اختالف بين ذينفع و واحد كار و امور اجتماعي درخصوص انقضا يا بقاي مهلت اعتراض ،نظر مرجع
رسيدگيكنندهبهاعتراضقاطعميباشد.
 -3-4هيأت حلاختالف

پس از آنكه پروندهاي در هيأتهاي تش��خيص ،رس��يدگي و مورد اعتراض واقع ش��د ،جهت
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رس��يدگي به هيأتهاي حلاختالف ارجاع ميش��ود1.دراین خصوص ماده  159ق.ك .اذعان
داشته؛ « اگر يكي از طرفي�ن نسبت به رأي هيأتهاي تشخيص اعتراض داشته باش�د ،اعتراض خود را كتباً به
هيأت حلاختالف تقديم ميكند و رأي هيأت حلاختالف پس از صدور ،قطعي و الزم االجراست».
 -3-4-1تركيب اعضاي هيأت حلاختالف

هيأت حلاختالف استان از س��ه نفر از نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي
اسالمي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي
منطقه و س��ه نفر نمايندۀ كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت
(مدير كل ك��ار و امور اجتماع��ي ،فرماندار و رئيس دادگس��تري محل و يا نمايندگ��ان آنها) براي
مدت دو سال تش��كيل ميگردد .در صورت لزوم و با توجه به ميزان كار هيأتها ،وزارت كار و امور
اجتماعي ميتواند نسبت به تشكيل چند هيأت حلاختالف در سطح استان اقدام نمايد( .ماده 160
ق.ك .و ماده يك آيين نامه چگونگي تشكيل جلسات و نحوۀ رسيدگي هيأت حلاختالف مصوب )1369

 -3-4-2صالحيتهاي هيأت حلاختالف

درخصوص وظايف هيأت حلاخت�لاف ،ماده  6آيين نامه فوقالذكر اش��عار ميدارد« :وظايف
هيأت حلاختالف عبارت از :انجام وظايفي اس�ت ك�ه طبق قانون كار و س�اير قوانين و مقررات ب�ه عهدۀ هيأت

حلاختالف گذاشته شدهاست».

 -3-4-3نحوه رسيدگي و تشريفات صدور رأي در هيأت حلاختالف

هيأت حلاختالف مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراء هيأتهاي تشخيص است مگر
در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را مستقيم ًا به آن محول نموده باشد .لذا نحوه تقدیم دادخواست
و مقررات مربوط به آن ،تشكيل جلسه ،تنظيم صورتجلسه ،ابالغ ،ارجاع به تحقيق و كارشناسي
و صدور رأي همانند مقررات مربوط به هيأت تشخيص ميباش��د( .مواد  33و  34آييننامه رسيدگي و
چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حلاختالف موضوع ماده 164ق.ك).
هيأتهاي حلاختالف ب��ا توجه به حجم كار و ضرورت به تع��داد الزم در محل واحدهاي
كار و امور اجتماعي و حتي االمكان در خارج از وقت اداري تشكيل خواهدشد .هيأت مزبور از
 . 1رسائي نيا ،ناصر ،حقوق كار ،چاپ اول ،انتشارات آواي نور ،تهران ،1379 ،صص 166 .و .171
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طرفين اختالف براي حضور در جلسۀ رس��يدگي كتب ًا دعوت نموده؛ لذا ،،عدم حضور هر يك
از طرفين يا نمايندۀ تام االختيار آنها مانع رس��يدگي و صدور رأي توس��ط هيأت نيس��ت مگر
آنكه هيأت ،حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد كه در اينصورت ،فقط براي يك نوبت
تجديد دعوت مينمايد .در هر حال ،هيأت ،حتي االمكان ،ظرف مدت يك ماه پس از وصول
پرونده ،رسيدگي و رأي الزم را صادر مينمايد.
جلسات هيأت حلاختالف با حضور حداقل  7نفر از اعضا ،رسميت و آراي آن به اتفاق يا اكثريت
 4رأي از  7رأي يا  5رأي از  9رأي صادر ميگردد .در صورت تس��اوي آراء  ،رأي گروهي كه نمايندۀ
واحد كار و امور اجتماعي جزو آن اس��ت ،قاطع خواهد بود .هيأت مزبور در هنگام رسيدگي محدود
به رسيدگي به اعتراض ،نسبت به رأي هيأت تشخيص در چار چوب اعتراضات ايرادي خواهد بود
مگر آنكه مشخص ًا تخلفات بارزی نسبت به مقررات آمرۀ قانونی (نظیر رعایت حداقل مزد قانونی،
رعایت حداکثر ساعات قانونی کار و  )...در رأی مشهود باشد( .مواد  35و  36آیین نامه اخیر الذکر)
در موارد اعتراض نسبت به نظر هیأت تشخیص مبنی بر اخراج کارگر (تبصره ماده  158ق.ك،).

هر گاه هیأت حلاختالف اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد ،حکم بازگشت کارگر اخراجی
و پرداخت حقالس��عی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینص��ورت (موجه بودن اخراج)

کارگر ،مش��مول اخذ حق س��نوات خواهد بود .حال ،اگر کارگر تمایلی در بازگشت به واحد مزبور
نداشتهباشد ،کارفرما مکلف است که بر اساس سابقۀ خدمت کارگر به نسبت هر سال  45روز مزد

و حقوق به وی پرداخت نماید( .ماده  165ق.ك .و تبصره ذیل آن)

 -4اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حلاختالف

به اس��تناد ماده  166ق.ك.؛ «آرای قطعی صادره از ط�رف مراجع حلاختالف کار ،الزماالج�را بوده و به

وسیلۀ اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهدشد».
همچنین ،به اس��تناد م��اده يك آیین نام��ه طرز اج��رای آرای قطعی هیأتهای تش��خیص
و حلاخت�لاف موضوع ماده  166ق.ك .مص��وب 1370؛ «کلی�ه آرای قطعی هیأتهای تش�خیص و
حلاختالف به وسیله «اجرای دادگاههای دادگستری» به مورد اجرا گذاشته میشود ».و مطابق ماده  2آیین نامه،
«مرجع صالحیتدار برای اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حلاختالف« ،اجرای دادگاه» محل کارگاهی
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اس�ت که موضوع اجرائیه از لحاظ نص�اب در صالحیت آن دادگاه میباش�د و چنانچه موض�وع اجرائیه غیرمالی
باشد اجرای آن به عهدۀ «اجرای دادگاه حقوقی یک» و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در محل نباشد به عهده

«اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل» خواهد بود».
محکو ٌمله احکام قطعی مراجع حلاختالف باید در زمان تقاضای صدور اجرائیه یک نس��خه
از رو نوشت مصدق ابالغ شده رأی قطعی را پیوس��ت تقاضانامه خود نموده و به «اجرای دادگاه»
تسلیم نماید.
علیایحال ،مطابق م��اده  4آییننامه ،ترتی��ب اجرای آرای قطعی هیأتهای تش��خیص و
حلاختالف ،تابع احکام و مقررات اجرای مربوط به محاکم دادگس��تری است .لذا ،اجرای حکم
1
مزبور منوط به صدور اجرائیه بوده و توس��ط اجرای احکام دادگاهه��ای حقوقی صورت میگیرد
که ضوابط آن در قانون اجرای احکام مدنی مصوب  1356پیشبینی شدهاس��ت .ضمن ًا ،مطابق
ماده  24ق.ا.ا ،.تعطیل یا توقی��ف یا قطع عملیات اجرایی حکم درخص��وص موضوع مطروحه از
س��وی دادگاهی که دس��تور اجرا را صادر کرده یا دادگاهی که صالحیت صدور قرار تأخیر اجرای
حکم را دارد یا ...امکان پذیر میباشد .لذا ،برای وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص چنین
صالحیتی پیشبینی نشدهاست.
 -5اعتراض به آرای قطعی هیأت های تشخیص و حلاختالف

مقنن درخصوص قطعیت آرای هیأت های حلاختالف دو موضع را اتخاذ نموده است .ازیک
طرف ،در ماده  159ق.ك .اشعار داشته« :رأی هیات حلاختالف پ�س از صدور قطعی و الزماالجرا خواهد
بود» وازطرف دیگر ،در ماه  166ق.ك .اذعان کرده« :آرای قطعی صادره از طرف مراجع حلاختالف کار،
الزماالجرا بوده »...لذا ،باید گفت؛ ماده اخیرالذکر آرای صادره را اعم از قطعی و غیرقطعی دانس��ته
ليکن آراء غیرقطعی بخش��ی از آراء هیأتهای تشخیص می باش��د و آراء صادره از هیأتها (چه
آرای هیأتهای تشخیص که مورد اعتراض واقع نش��دهاند و چه آرای هیأتهای حلاختالف)
قطعی و الزم االجرا میباشند.
با اینح��ال ،قطعی��ت آرای هیأته��ای تش��خیص و حلاخت�لاف ،معطوف ب��ه غیرقابل
 . 1مدني ،سيد جالل الدين ،اجراي احكام مدني ،چ ،5 .انتشارات پايدار ،تهران ،1378 ،ص38 .پ
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تجدیدنظرخواهی نخواهد بود بلکه ،به اس��تناد بند  2ماده  13قانون دیوان عدالت اداری مصوب
1385؛ «رس�یدگی به اعتراضات و ش�کایات از آراء و تصمیمات قطع�ی  ...هیأت حلاختلاف کارگر و کارفرما
 ...منحصرا ًاز حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها » از حیث ش��کلی قابل رس��یدگی در دیوان
عدالت اداری میباشند.
اش��خاصی که از تصمیمات قطعی هیأت های حلاختالف ،ش��کایت یا اعتراضی دارند ،باید
ظرف مدت یکم��اه از تاریخ ابالغ رأی هیأت مذکور ،با تقدیم دادخواس��ت ،مراتب ش��کایت یا
اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری اعالم نمایند .چنانچه تصمیمات هیأتهای حلاختالف
به جهت عدم رعای��ت قوانین و مقررات ،بوس��یله دیوان نق��ض گردد ،پرونده جهت رس��یدگی
مجدد به اداره کار و امور اجتماعی مربوطه عودت و اداره مزبور نس��بت به ارجاع موضوع به هیأت
حلاختالف همعرض اقدام مینماید.
با توجه به قطعیت و الزماالجرا بودن آرای هیأتهای حلاختالف ،صرف تقدیم دادخواس��ت
به دیوان عدالت اداری واجد اثر تعلیقی نبوده؛ لذا ،اجرای حکم متوقف نمی گردد .با اینحال ،الزم
است اشخاص در ضمن تقدیم دادخواس��ت یا بعد از آن ،درخواس��ت صدور دستور موقت مبنی بر
توقف عملیات اجرایی از شعبه رسیدگیکننده دیوان نمایند تا در صورت صدور قرار توقف عملیات
اجرایی ،اجرای حکم در واحد اجرای احکام متوقف گردد( 1.ماده15قانون دیوان عدالت اداری)
 6ـ نتيجه:

نظر به پيش��رفت س��طح زندگي افراد و تالش در جهت كس��ب درآمد و ،...زمينه براي ايجاد
هرگونه روابط ميان آنان فراهم و در اين ميان ،رابطه كارگر يا كارآموز و كارفرما آغاز و اين رابطه،
بنا به عللي ميتواند بس��تر را براي حصول هرگون��ه اختالفات كارگ��ري و كارفرمايي در جامعه
فراهم نمايد .براي حل اختالف فيمابي��ن در اكثر نظامهاي حقوقي دنيا ،مراجع و تش��كلهايي
توسط قانونگذاران آنها پيشبيني شدهاس��ت كه در اين ميان ،نظام حقوقي ايران از اين قاعده
 . 1درویش��ی ،بابک« ،جزوه درس�ی حقوق کار» ،دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکزی ،سال تحصیلی  ،88-89ص.52 .
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مستثنا نميباشد .حال ،در صورت بروز اختالف ميان كارگر يا كارآموز و كارفرما كه ناشي از روابط
كاري آنان باشد ،مقنن ايران دو مرجع حل اختالف پيشبيني نموده است.
با اين اوص��اف در صورت طرح اختالف در هيأت تش��خيص و حصول س��ازش ميان طرفين
موضوع متنازعٌفيه ،هيأت مزبور مب��ادرت به صدور گزارش اصالحي مينمايد اما س��ؤال اينجا
است كه چنين گزارشي در مرحلة باالتر قابل اعتراض ميباشد يا خير؟ آنچه مسلم است گزارش
اصالحي صادره توسط دادگاه در امور مدني ،رأي شمرده نش��ده و از اين حيث ،با توجه به سكوت
قانون آيين دادرس��ي مدني ،قطعي بوده و قابل اعتراض نميباش��د .لذا ،به نظر ميرسد گزارش
اصالحي صادره توسط هيأتهاي تش��خيص (نظر به اطالق ماده  159ق.ك ).از قاعدة فوق مستثنا و
ظرف مدت  15روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در هيأتهاي حلاختالف خواهد بود.
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