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جستاری در آسیبشناسی حقوقی نظام دادرسی کار در ایران
ولی رستمی ،1احسان

اکبری*2

چکیده
نظام دادرسی کار در ایران مبتنیبر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبهقضایی به اختالفات کارگر
و کارفرماست و ساختار و صالحیت این مراجع در موااد  751توا  711قوانان کوار و ییویننامو
دادرسی کار مصاب  7937تبیین شود اسوتب براسواو موااحین ح واقی موحکار حو وفصو
اختالفات کارگر و کارفرما در نظام ح اقی ایران در چارچاب سه نهاد ساحش هیأت تشخیص و
هیأت ح اختالف صارت میگیرد و ساحماندهی این سه نهواد اصو ی نیوا بوا ییوروا اح اصوا
مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و اح جم ه اص رسیدگی ساد و کمتشریفات و مشارکت طورفین
رابط کار در تشکی این مراجع انجام گرفته استب بوا ایون حوا بوا مطاو وه و بررسوی اسوناد
ساحمان بین اوم ی کار و نگرشی تطبی ی به ساختار و صالحیت مراجع دادرسی کوار در ایوران و
جهان میتاان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران اح نظر ساختار صالحیت و نحاۀ رسیدگی
کاستی هاا ح اقی مهمی دارد که عدم تح ق کام است ال ساختارا ف دان صوالحیت عوام
ت ارض صالحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر اوگابردارا نامافق اح مااحین ییوین دادرسوی
مدنی و عدم انطباق ساختار و صالحیت مراجع رسیدگیکنند به دعاوا کار با اصوا دادرسوی
منصفانه و اصا خاص دادرسی کار اح مهمترین مصادیق ین بهشمار میروندب
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مقدمه
تنظیم روابط کارگر و کارفرما اح مهمترین و تأثیرگحارترین اقدامات دووتها در عرصههاا اقتصادا
و اجتماعی است و بهدوی ِ وجاد ت داد حیادا اح افرادا که بوهعنواان کوارگر و کارفرموا در صوحن
اقتصادا جام ه به ف اویت مییرداحند دووتها هماار نواگایر بوه دخاووت در ایون حواح و اتخوا
راهکارهایی براا ج اگیرا اح تضییع ح اق کارگران بهعناان طرف ض یفتر این رابطه هستندب
در راستاا تح ق این هدف قاانین کار اح جم ه مهمترین اباارهاا دووتها براا تنظیم این
رابطه و حمایت اح ح اق و امتیاحهاا کارگران بوهشومار مویرونودب وووی ایون قواانین بوهدویو
ییش بینی ح اق و امتیاحهاا خاص براا کارگران و تکاویفی مت دد بوراا کارفرمایوان بوهطوار
طبی ی هاین به کارگیرا نیروا انسانی را بوراا کارفرموا افواایش مویدهنود کوه ایون مسوئ ه
بهتدریج حمینهساح افاایش هاین تاوید در ساختار اقتصادا جام ه میشاد و همین امر میتااند
انگیا اا براا کارفرمایان باشد تا به منظار افاایش ساد خاد ح اق قانانی کوارگران را تضوییع
کنند (امینی و یژویان )33 :7937ب ادام این روند به مرور ممکن اسوت بوه ایجواد اختالفواتی
میان کارگر و کارفرما منجر شاد که در اغ ب این اختالفات طرح شکایت اح ساا کارگر است و
با تاجه به وابستگی او به شغ و مادا که در احاا کار خاد دریافت میکنود ضورورت دارد توا
رسیدگی به اختالفات او و کارفرما بهسرعت و بهسهاوت صارت بگیردب
در ایران نظام دادرسی کار مبتنیبر رسویدگی مراجوع اختصاصوی یوا شوبهقضوایی اسوت و
قاانین کار  7991 7923 7925و سرانجام قانان کار  7913به ییشبینی ساختار و صوالحیت
این مراجع یرداختهاندب براساو مادۀ  751قوانان کوار  7913رسویدگی بوه اختالفوات کوارگر و
کارفرما در چارچاب سه نهاد ساحش هیأت تشخیص و هیأت ح اختالف صوارت مویگیورد و
ساحماندهی این سه نهاد اص ی در قانان کار با ییوروا اح اصوا اساسوی و مشوترکِ حواکم بور
دادرسی کار و اح جم ه اص رسیدگی ساد و کمتشوریفات و مشوارکت طورفین رابطو کوار در
تشکی این مراجع انجام گرفته است (عراقی )915 :7935ب تاجه به این اصا اح ماایاا اصو یِ
اوگاا دادرسی کار در ایران بهشمار میرود و ایون مواارد حوداق هوایی بوراا تضومین ح واق
طرفینِ رابط کار در جریان دادرسی کار هستندب
با این حا نظام دادرسی کار در ایران چاوش ها و مشکالت مهمی نیا دارد که اح مهمتورین
ماارد ین میتاان به مسائ ی چان حضار نداشتن قاضی حرفهاا در برخی مراجع دادرسی کوار
عدم است ال کام این مراجع اعما تفکیک مط ق میان دعواوا فوردا و جم وی کوار عودم
اعما مناسب مرح ساحش در اوگاا دادرسی کار اعما محدودیتهایی در صالحیت مراجوع
دادرسی کار به وسی قاانین و م وررات و یراا هیوأت عموامی دیواان عوداوت ادارا و ت وارض
ماادا اح یییننام دادرسی کار مصاب  7937با ماادا اح قاانین عادا اشار کرد کوه هور یوک
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به ناعی حمین ناکارامدا نظام دادرسی کار در ایران و فاص ه ییدا کردن ین اح وضو یت مط واب
را سبب شد اندب
اهمیت شناسایی یسیب هاا محکار و تالش بوراا مرتفوع سواختن ینهوا در ایون اسوت کوه
دادرسی کار یخرین مرح ه اا است که طرفین رابط کار در ین اح امکان صیانت اح ح اق خواد
در رابط کار برخاردارند و تمام اب اد حاکم بر روابط ح اقی ینها در این مرح وه تجایوهوتح یو
می شادب با تاجه به اینکه جم یت کارگران کشار براساو یمار مرباط به جم یت کارگران تحت
یاشش ساحمان تأمین اجتماعی در حدود  79تا  72می یان نفر تخمین حد مویشواد بودیهی
است که تاجه به مسئ دادرسی کار بهعناان یخرین مرح ه اح مراح حفظ و تضومین ح واق
طرفین رابط کار داراا ضرورتی انکارنایحیر استب بوا وجواد ضورورت و اهمیوت موحکار یثوار و
یژوهش هاا ماجاد در ماضاع دادرسی کار اغ ب با رویکردا تاصیفی بوه تبیوین ماهیوت ایون
شک اح دادرسی و ساختار و صالحیت و ییین انجام ین یرداختهاند و تاکنان یژوهشی مست با
تأکید بر یسیب شناسی اوگاا دادرسی کار در نظام ح اقی ایران صارت نگرفته استب بر هموین
اساو م او حاضر با تاجه به ضرورتهاا ییشگفته و خألهاا ح اقی ماجاد در این حمینه و
با طرح این یرسش مهم که ساختار و صالحیت و شیاۀ رسیدگی مراجع دادرسی کوار در ایوران
داراا چه یسیبها و کاستیهاا ح اقی اسوت درصودد تبیوین کاسوتیهوا و مشوکالت نظوام
دادرسی کار در ایران و ارائ ییشنهادهایی در خصاص طراحی اوگایی مناسوب و مط واب بوراا
این نظام بریمد استب با این تاضیح ضرورا که م صواد اح نظوام دادرسوی کوار ایوران در ایون
ناشتار رسیدگی به اختالفات کارگر و کارفرما تاسط مراجع اختصاصی ماضاع فص نهم قوانان
کار باد و یسیبشناسی رسیدگی به جورائم موحکار در موااد  717توا  732قوانان کوار کوه در
صالحیت دادگا هاا کیفرا دادگسترا است ماضاع این م اوه نیستب اوگواا حواکم بور ایون
یژوهش مبتنیبر روش تاصیفی  -تح ی ی است و در دو بخش اص ی ابتدا به م رفوی سواختار و
صالحیت مراجع دادرسی کار در ایران یرداخته (بخش او ) و سپس به طرح و بررسی یسیبهوا
و کاستیهاا ح اقی نظام دادرسی کار در ایران مییرداحیم (بخش دوم)ب

ساختار و صالحیت مراجع دادرسی کار در ایران
مراجع دادرسی کار اح جم ه مصادیق «مراجع اختصاصی ادارا» هستند با این تاضویح کوه در
نظام ح اقی ایران ک ی مراجعِ ایجادشد به ماجب قانان که به دعاوا جرائم و امار رسیدگی
میکنند تحت عناان ک وی «مراجوع قضواوتی» م رفوی شود و در تفکیکوی رایوج بوه دو نواع
«قضایی» و «ادارا» ت سیم شد اند (شمس  )97 :7931و در این میان مراجع دسوت او بوه
اعتبار تشکی ینها در قاۀ قضاییه «مراجع قضایی» خااند شود و مراجوع دسوت دوم نیوا بوه
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اعتبار تشکی ینها در قاۀ م ننه قاۀ مجریه و قاۀ قضاییه (خارج اح دادگسترا) «مراجع ادارا»
نام گرفتهاند (عبداوهیان و رفی ی )75 :7931ب
ت داد بسیار حیادا اح مراجوع ادارا در عوین برخواردارا اح صوالحیت تراف وی و وابسوتگی
ساحمانی به تشکیالت عمامی و ادارا فاقد صالحیت عام باد و صرفاً به برخی اح دعاوا خواص
که در صالحیت اختصاصی ینها قرار دارد رسیدگی میکنند (هداوند و یقاییطاق )92 :7933
اح همین رو «مراجع اختصاصی ادارا» خااند میشاندب 7مراجع دادرسی کار نیا هموانطارکوه
در جریان بررسی ساختار و صالحیت ینها خوااهیم دیود بوهدویو وابسوتگی بوه قواۀ مجریوه و
برخاردارا اح صالحیتی تراف ی و در عین حا اختصاصی براا رسویدگی بوه دعواوا ناشوی اح
روابط کار نمانهاا اح مراجع اختصاصی ادارا هستندب در این بخش ساختار و صالحیت مراجع
دادرسی کار در ایران بهطار اجماوی بررسی میشادب

 .1ساختار
به ماجب مااد  21تا  99تصایبنام قانانی کار مصواب  7925/2/23رسویدگی بوه اختالفوات
کارگر و کارفرما در مرح نخست به «شاراا کارگا » (مرکب اح نمایندگان کوارگر و کارفرموا و
ادارۀ کار) و در مرح ب د به «داورا» ارجاع میشد و درصارتیکه داوران اح صدور رأا امتنواع
می کردند یا رأا ینها مخاوف با قاانین کشارا باد ماضاع در «هیأت ح اخوتالف» رسویدگی
می شد که متشک اح دو نفر نمایندۀ کارگران دو نفور نماینودۀ کارفرمایوان و سوه نفور نماینودۀ
دووت (شام فرماندار رئیس دادگسترا و رئیس ادارۀ کار یا نمایندۀ ینان) باد (عراقوی :7935
)939ب در مادۀ  79قانان کار مصاب  7923سه مرجع «کمیسیان ساحش» «شاراا تاافوق» و
«هیأت ح اختالف» (با همان ترکیب و ت وداد اعضواا م ورر در تصوایبنامو قوانانی )7925
عهد دار رسیدگی به اختالفات فیمابین کارگر و کارفرما بادند (رفی ی  )21 :7935و بر مبنواا
مااد  91تا  29قانان کار مصاب  7991نیا سه مرح ساحش ارجاع اختالف به شاراا کارگوا

 7ب مبناا تفکیک مراجع قضایی و ادارا اح یکدیگر اح مباحث مارد اختالف میان ح اقدانان و صاحبنظران
ح اقی استب بهطار ک ی برخی مبناا این تفکیک را ماهیت دعاو ا دانسته و بر همین اساو بسیارا اح
مراجع اختصاصی ادارا را مرجع قضایی ق مداد کرد اند و گروهی اح ح اقدانان نیا وابستگی ساحمانی مراجع
قضاوتی را مالک اص ی مؤثر در ت سیمبندا ینها دانستهاندب با این حا و با تاجه به اینکه براساو اص 753
قانان اساسی دادگسترا مرجع اص ی رسیدگی به تظ مات و شکایات است تشکی مراج ی خارج اح قاۀ
قضای یه را که داراا صالحیت تراف ی براا رسیدگی به دعاوا مشخصیاند باید قرین روشنی بر اهمیت
وابستگی ساحمانی بهعناان م یار تفکیک مراجع قضایی و ادارا اح یکدیگر دانستب در سند راهبرد و اهداف
برنام ینجساو قاۀ قضاییه که در تاریخ  7939/3/73به تصایب رئیس قاۀ قضاییه رسید اح مراجع اختصاصی
ادارا با عناان مراجع اختصاصی غیرقضایی نام برد شد است که اح نظر ماهاا ایرادات روشنی داردب
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و سرانجام رسیدگی به ماضاع در هیأت ح اختالف براا ح اختالفوات ناشوی اح روابوط کوار
ییشبینی شد بادب ساختار سهجانبه و بیهاینه بوادن و ف ودان تشوریفات حیواد اح امتیاحهواا
نظام دادرسی کار در تصایبنام قانانی  7925و قاانین کار  7923و  7991بواد کوه بوا اصوا
حاکم بر دادرسی هاا کار نیا انطباق داشوت اوبتوه تفواق ت وداد نماینودگان دوووت بور ت وداد
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در مراجع فاق اح انت ادات وارد بر ساختار این مراجع بهشومار
میرفت (رنجبرا )755 :7935ب
با تصایب قانان کار جمهارا اسالمی ایران در سا  7913ماضاع ح اختالفات ناشوی اح
روابط کار در قاوب مااد  722و ( 729اختالفات جم ی) و مااد  751تا ( 711اختالفات فردا) و
در قاوب سه مرح ساحش مراج ه به هیأت تشخیص و ارجاع ماضاع به هیوأت حو اخوتالف
ییشبینی شدب اعما ساحش بین کارگر و کارفرما در راستاا تأمین ح اق قانانی طرفین رابطو
کار در شاراا اسالمی کار یا انجمن صنفی یا ناد نمایندگان طرفین صارت میگیورد (فرحپوار
)751 :7939ب اح ساا دیگر براساو مااد  753و  719قانان کوار ترکیوب هیوأت تشوخیص و
هیأت ح اختالف مبتنیبر ساختار سه جانبه است که در هیأت نخست هور یوک اح سوه رکون
کارگر کارفرما و دوووت (وحارت ت واون کوار و رفوا اجتمواعی) یوک نماینود و در هیوأت دوم
کارگران کارفرمایان و دووت هر یک سوه نماینود دارنودب شورایط م ورر بوراا ت یوین اعضواا
شاراهاا ساحش در قاوب دستاراو م شمارۀ  21135مارخ  7931/5/5وحارت ت اون کار و رفا
اجتماعی ت یین شد باد که این دسوتاراو م بوه ماجوب دادنامو شومارۀ 7932/9/79 -712
هیأت عمامی دیواان عوداوت ادارا ابطوا شود اسوت (اوهیوان )32 :7932ب انتخواب اعضواا
هیأتهاا تشخیص و ح اختالف نیا تابع «یییننام انتخاب اعضاا هیوأتهواا تشوخیص» و
«یییننام انتخاب اعضاا هیأتهاا ح اختالف» مصاب  7931/3/9وحارت ت اون کار و رفوا
اجتماعی است (منشیحاد )72-99 :7932ب در بخش دوم این ناشتار و به اقتضاا مباحوث ین
بخش که به تبیین ایرادات ماجاد در نظوام دادرسوی کوار در ایوران اختصواص دارد بوه ن ود و
بررسی ساختار مراجع محکار و شرایط انتخاب اعضاا ینها خااهیم یرداختب

 .2صالحیت
در تصایبنام قانانی کار مصاب  7925اختالفات «انفرادا» و «جم وی» اح یکودیگر تفکیوک
شد و شاراا کارگا رسیدگی به اختالفات انفرادا بوین کوارگر و کارفرموا را در حودود ینهوه
مرباط به ن ض یا عدم اجراا قاانین و یییننامههاا کار و بیمه یوا ت هودات قوراردادا کارفرموا
باد بر عهد داشت و اختالفات جم ی مرباط به کار بین گروهوی اح کوارگران و کارفرمایوان یوا
اتحادی کارگران و کارفرمایان درصارتیکه در شاراا کارگوا حو نمویشود بوه داورا ارجواع
میگردید (کاووسی  )53 :7925و در فرض خاصوی کوه ییشوتر و در بحوث اح سواختار مراجوع

 98فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

دادرسی کار در ایران بررسی شد به هیأت ح اختالف ارجاع میشدب در قانان کار  7923ایون
تفکیک میان دعاوا کار برقرار نشد و تفکیک محکار بار دیگر در قانان کار  7991موارد تاجوه
قانانگحار قرار گرفت و با اینکه براساو مادۀ  91این قانان ک ی اختالفات فرداِ ناشی اح روابوط
کار در قاوب مراح ساحش ارجاع به شاراا کارگا و ارجاع به هیأت ح اخوتالف حو وفصو
میشد بر مبناا مادۀ  91همین قانان م رر شد باد که مرجع رسیدگی به اختالفات ناشوی اح
ییمانهاا دستهجم ی کار در مرح او هیأت ح اختالف و در مرح نهوایی شواراا عواوی
کار میباشد (الی مند )1 :7939ب در قانان کار ف وی نیوا قانانگوحار میوان اختالفوات فوردا و
جم ی تمایا قائ شد و بر همین اساو به ماجب مادۀ  751قانان کار اختالفات فوردا بوین
کارگر یا کاریماح با کارفرما که ناشی اح روابط کار باشد بهترتیب اح طریوق سواحش و در صوارت
عدم ساحش اح طریق هیأتهاا تشخیص و ح اختالف رسیدگی میشادب اوبته احراح صالحیت
مراجع دادرسی کار برا ا رسیدگی به دعاوا یادشد در صارتی است که این اختالفات بوهطوار
مشخص ناشی اح اجراا قانان کار و سایر م ررات محکار در مادۀ  751قانان کار باشد و این امر
در برخی مااحین ح اقی و اح جم وه در رأا وحودت رویو شومارۀ  7912/72/22 -192هیوأت
عمامی دیاان عاوی کشار رأا وحدت روی شمارۀ  7931/72/77 -321هیأت عموامی دیواان
عداوت ادارا و نظری مشارتی شومارۀ  1/77512موارخ  7917/77/27ادارۀ کو ح واقی قواۀ
قضاییه نیا مارد تأکید قرار گرفته اسوت (اوهیوان )759 :7937ب اح سواا دیگور رسویدگی بوه
اختالفات جم ی نیا تابع ساحوکار م رر در مااد  722و  729قوانان کوار و مبتنویبور رسویدگی
هیأت تشخیص هیأت ح اختالف یا ارجاع ماضاع به وحارت کار و هیأت وحیران استب بوهطوار
ک ی منظار اح اختالفات جم ی اختالفاتی است که بهندرت ماهیت ح واقی ییودا مویکننود و
بیشتر ماهیت صنفی و اقتصادا مدارند و میتاانند ادام ف اویت کارگا را اح طریوق ت طیو ین
یا اعتصاب کارگران با اختال مااجه کنند (رفی ی )323 :7931ب این ت ریوف در تبصورۀ موادۀ
 25قانان کار  7991مبناا عم قرار گرفته باد ووی در مادۀ  722قوانان کوار ف وی بوهدویو
تالش قانانگحار براا احتراح اح بهکارگیرا واژۀ «اعتصاب» ت ریف محکار ابهامات حیادا یافت و
راهکارهایی نامتناسب با ماهیت اختالفات جم ی (مانند ارجاع ماضاع به هیأت تشوخیص) نیوا
براا ح وفص این اختالفات ییشنهاد شد که مجماع این ماارد اح جهات بسیارا که در اداموه
به تبیین برخی اح ینها خوااهیم یرداخوت موارد انت واد برخوی ح اقودانان قورار گرفتوه اسوت
(استاارسنگرا )277-272 :7931ب

بررسی آسیبها و مشکالت نظام دادرسی کار در ایران
بهطار ک ی یسیب ها و مشکالت نظام دادرسی کار در ایوران را مویتواان در سوه جنبو اصو ی
ساختار صالحیت و شیاۀ رسیدگی بررسی کرد که در ادامه به تبیین هر یک اح ینها مییرداحیمب
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 .1آسیبشناسی ساختار مراجع دادرسی کار
همان طارکه اشار شد براساو مااد  729 722و  751توا  711قوانان کوار  7913اختالفوات
ناشی اح روابط کار در قاوب سه مرح ساحش مراج ه به هیأت تشوخیص و ارجواع ماضواع بوه
هیأت ح اختالف ح وفص میشادب در ایون بخوش انت وادات وارد بور سواختار هیوأتهواا
تشخیص و ح اختالف کار اح نظر ترکیب و شرایط اعضا بررسی میشادب7

 .1 .1ترکیب اعضا
به ماجب مااد  753و  719قانان کار ترکیوب اعضواا هیوأتهواا تشوخیص و حو اخوتالف
مشخص شد و بر این اساو هیأت تشخیص مرکب اح یک نفور نماینودۀ کوارگران بوه انتخواب
کانان هماهنگی شاراهاا اسالمی کار استان یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخواب کوانان
انجمنهاا صنفی کارفرمایان استان و یک نفر نمایندۀ وحارت ت اون کار و رفا اجتماعی است و
در هیأت ح اختالف نیا سه نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانان هماهنگی شاراهاا اسالمی
کار استان یا کانان انجمن هاا صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفور نماینودۀ
کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاا منط ه و سه نفر نمایندۀ دووت (مدیرک ت واون کوار و
رفا اجتماعی فرماندار و رئیس دادگسترا مح و یا نمایندگان ینها) حضار دارندب اوووین ایوراد
وارد در این خصاص ت ارض مفاد مادۀ  791قانان کار و موادۀ  753ایون قوانان در خصواص
مرجع انتخاب نمایندگان کارگران براا عضایت در هیأت تشخیص است حیرا مطابق موادۀ 791
قانان کار م رر شد است که ک ی نمایندگان رسمی کارگران در هیوأتهواا تشوخیص تاسوط
کانان عاوی شاراهاا اسالمی کار کانان عاوی انجمنهاا صنفی کارگران یا مجموع نماینودگان
کارگران انتخاب میشاندب درحاویکه براساو مادۀ  753قانان کار نمایندۀ کارگران بوه انتخواب
کانان هماهنگی شاراهاا اسالمی کار استان انتخاب میشاد و در واقع مادۀ  753عموالً کوانان
هماهنگی شاراهاا اسالمی کار را در انتخاب نمایندۀ کارگران در هیأت تشخیص بر تشک هواا
دیگر مرجح دانسته است (عراقی )931 :7935؛ امرا که در مادۀ  2یییننامو انتخواب اعضواا
 7ب با تاجه به اینکه کیفیت انتخاب و شرایط اعضاا شاراهاا ساحش قبالً به ماجب دستاراو م وحارت کار ت یین
شد باد و دستاراو م محکار به ماجب دادنام شمارۀ  7932/9/79-712هیأت عمامی دیاان عداوت ادارا
ابطا شد و م ررۀ جدیدا جایگاین ین دستاراو م نشد امکان ارائ تح ی خاصی در خصاص روش ساحش
وجاد ندارد و این ناشتار صرفاً به هیأتهاا تشخیص و ح اختالف خااهد یرداختب بهعالو در بند  2مادۀ
 7یییننام دادرسی کار مصاب  7937/77/1نیا منظار اح مراجع ح اختالف کار هیأتهاا تشخیص و ح
اختالف ییشبینیشد در مادۀ  751قانان کار که به دعاوا بین کارگر یا کاریماح و کارفرما رسیدگی
میکنند اعالم شد استب
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هیأتهاا تشخیص مصاب  7931/3/9نیا تأیید شد استب ایراد دیگر در حمینو ایون سواختار
استفاد اح عناان «نمایندۀ مدیران صنایع استان» بهجاا «نمایندۀ کارفرموا» در ترکیوب هیوأت
تشخیص استب مبناا این ایراد این است که عناان «نمایندۀ مدیران صنایع استان» دربرگیرندۀ
کارفرمایان شاغ در بخش هاا کشاورحا و خدمات نیست و هرچنود برخوی صواحبنظوران بوا
تاجه به قرائنی مانند اشار به کانان انجمنهاا صونفی کارفرمایوان بوهعنواان مرجوع انتخواب
نمایندۀ این گرو کاربرد عناان محکار را ناشی اح مسامح قانانگحار و قصد افادۀ عام اح عبوارتی
خاص دانستهاند (قبادا  )22 :7932با تاجه به اینکه به ماجب مادۀ  9قانان کار مدیر کارگا
نمایندۀ کارفرماست کاربرد عناان «نمایندۀ مدیران صنایع» به جاا «نمایندۀ کارفرموا» را بایود
اشتباهی مشوخص دانسوت کوه در ییویننامو انتخواب اعضواا هیوأتهواا تشوخیص مصواب
 7931/3/9نیا اصالح نشد استب
انت اد دیگرا که هماار بر ترکیب اعضاا مراجع دادرسی کار و مشخصاً هیأت تشوخیص وارد
باد حضار نداشتن قاضی حرفهاا در این هیأت است که با ماهیت تراف ی دعاوا کوار سواحگارا
ندارد و اح ساا استادان و صاحبنظران ح اق کار هماار مارد ایوراد واقوع شود اسوت (ابودا و
ادریسیان  )933 :7935اوبته ظاهراً وحارت کار در بندهاا  9و  5مادۀ  1یییننام انتخاب اعضواا
هیأتهاا تشخیص درصدد برطرف کردن ایون ایوراد بواد و «داشوتن حوداق مودرک تحصوی ی
کارشناسی (ترجیحاً ح اق) یا کاردانی روابط کار» و «یشنایی با قانان کار و م ررات مورتبط» را اح
شرایط اعضاا این هیأتها م رر کرد است ووی واق یت این است که درحاویکه حدود  29مرجع
اختصاصوی ادارا در ایوران داراا عضوا قاضوویانود (عبوداو هیان و رفی وی  )713 :7931و مراجووع
دادرسی کار نیا اح مهمترین مصادیق مراجع محکار بهشمار میروند اکتفا به شرایط یادشود خوأل
حضار قاضی حرفهاا در هیأت تشخیص را مرتفع نمیساحدب

 .2 .1شرایط اعضا
شرایط اعضاا هیأتهاا تشخیص در مادۀ  1یییننام انتخاب اعضواا هیوأتهواا تشوخیص و
شرایط اعضاا هیأتهاا ح اختالف در مادۀ  1ییوینناموه انتخواب اعضواا هیوأتهواا حو
اختالف مصاب  7931مارد اشار قرار گرفته و جائیات ین نیا در مااحین ح واقی مخت وف و اح
جم ه در «دستاراو م صدور اعتبارنامههاا اعضاا مراجع ح اختالف» مصاب  7933/3/71و
«دستاراو م شمارۀ  29روابط کار» صادر در تاریخ  7937/7/23تبیین شد استب صورفنظور
اح نکات مثبت ماجاد در م ررات محکار و اح جم ه تاجه به مسئ واوم یشنایی اعضا با م ررات
قانان کار که باید با اخح گااهیهاا م تبر اح وحارت کار احراح گوردد (ماحودیان )717 :7932
ماضاع قاب انت اد دامن ماسع شرایطی اسوت کوه ممکون اسوت بوه اح دسوت دادن صوالحیت
نمایندگان کارگر و کارفرما در هیأتهاا تشخیص و ح اختالف منجر شوادب ایون شورایط کوه
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مشخصاً در بند  1مادۀ  79یییننام انتخواب اعضواا هیوأتهواا تشوخیص و بنود  1موادۀ 71
یییننام انتخاب اعضاا هیأتهاا ح اختالف مصاب  7931مارد اشوار قورار گرفتوه مواارد
مت ددا مانند اعما و رفتار خالف شوئان شوغ ی ن وض قواانین و م وررات مربواط تب ویض
غرضورحا یا روابط غیرادارا در اجراا قاانین و م ررات نسبت به اشخاص و سوا اسوتفاد اح
م ام و ماق یت را در برمیگیرد که در عین ینکه مفاهیمی مبهم و قاب تفسیرند تشخیص ینهوا
نیا به مدیرک ت اون کار و رفا اجتماعی استان واگحار شد و عمالً به اعما نظارت نمایندگان
گروهی اح اعضواا مراجوع دادرسوی کوار (نماینودۀ وحارت کوار) بور نماینودگان دو گورو دیگور
(نمایندگان کارگر و کارفرما) منجر میشاد (عراقی )939 :7935ب نظیر حکم محکار را میتواان
در تبصرۀ  9مادۀ  2یییننام انتخاب اعضاا هیأتهاا تشوخیص مصواب  7931نیوا مشواهد
کرد که براساو ین در شرایطی که تشک حائا اکثریت در استان وجاد نداشته باشد ادارۀ ک
ت اون کار و رفا اجتماعی استان میتااند نمایندۀ کارگران را در هیأت تشخیص انتخواب کنودب
امرا که بهروشنی مغایر با هدف قانانگحار اح ت یوین «نماینودۀ کوارگران» بوهعنواان عضواا اح
اعضاا هیأت تشخیص است و اختیار انتخاب یکی اح اعضاا مراجع ح اختالف کار را به عضوا
دیگرا اح این مراجع واگحار میکندب

 .2آسیبشناسی صالحیت مراجع دادرسی کار
ایرادهاا وارد بر صالحیت مراجع دادرسی کوار را در سوه محوار اصو ی شوام تفکیوک مط وق
دعاوا فردا و جم ی کوار اعموا محودودیت در صوالحیت مراجوع دادرسوی کوار و ت وارض
صالحیت این مراجع با برخی مراجع دیگر بررسی میشادب

 .1 .2تفکیک مطلق دعاوی فردی و جمعی کار
صالحیت مراجع دادرسی کار در ایران بر مبناا مااد  729 722و  751قوانان کوار نسوبت بوه
دعاوا فردا و جم ی کار اح یکدیگر تفکیک شد استب بر همین اساو دعاوا فردا ناظر بور
ک ی اختالفات ح اقی کارگر و کارفرمواو و ناشوی اح اجوراا م وررات کوار اسوت و منظوار اح
اختالفات جم ی اختالفاتی است که اغ ب ماهیوت صونفی و اقتصوادا دارد و مویتاانود ادامو
ف اویت کارگا را اح طریق ت طی ین یا اعتصواب کوارگران بوا اخوتال مااجوه سواحد (طواهرا
)252 :7932ب ایراد مهم بر این تفکیک اطالقی است که در تفکیک محکار برقرار شود و بوراا
نمانه بدون تاجه بوه ایون واق یوت کوه دعواوا جم وی کوار مویتااننود ناشوی اح ییموانهواا
دسته جم ی یا محاکر براا کسب امتیاحات بیشتر و در نتیجوه داراا مواهیتی متفواوت باشوند
هم ینها را تحت حکمی واحد قرار داد است (هاشمی )721 :7919ب مااد  722و  729قوانان
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کار و مادۀ  7یییننام رسیدگی و چگانگی تشکی ج سات هیأتهاا تشخیص و ح اخوتالف
ماضاع مادۀ  712قانان کار مصاب  77937نیا بر یایو هموین ت وی تنظویم شود و مشخصواً
تفکیکی میان حاوتهاا مخت ف دعاوا فردا و جم ی قائ نشد اندب اثر مهوم ایون ایوراد ایون
است که ساحوکارهاا م رر در قانان کار در ماارد بسیارا با ماهیت و اب واد اخوتالف متناسوب
نیستند و نمان مشخص ین نیا اختالفات جم ی کار است که وقتی ح وفص هم ینهوا تحوت
ساحوکارا واحد قرار میگیرد براا وض یتی مانند «ت طی ی کارگا ضومن حضوار کوارگران در
ین» نیا ابتدا را ح ی مانند ارجاع ماضاع به هیأت تشخیص ییشنهاد میشاد که اح همان یغواح
روشن است که راهکارا متناسب با اب اد مخت ف اهمیت مسئ هاا ماننود «اعتصواب کوارگران»
نیست (م ین و حراعت )722 :7932ب

 .2 .2اعمال محدودیت در صالحیت مراجع دادرسی کار
ایراد دیگر بر م سئ صالحیت مراجع دادرسی کوار در ایوران محودود سواختن صوالحیت ایون
مراجع بر مبناا برخی قاانین یراا هیوأت عموامی دیواان عوداوت ادارا و نظریوات ادارۀ کو
ح اقی قاۀ قضاییه استب واق یت این است که در اغ ب اوگاهاا دادرسی کار صوالحیت مراجوع
دادرسی کار صالحیتی عام و فراگیر است و ماضواعاتی ماننود دعواوا مربواط بوه قراردادهواا
کارمندان غیررسمی دووت و دعاوا مرباط به مسوئاویت دوووت در مسوائ ی ماننود برخوارد بوا
اعتصابات کارگرا را نیا در برمیگیرد (ساییا )12-15 :7939ب با این حا در ایران بهویوژ بوا
تاجه به ایرادات وارد بر ساختار مراجع دادرسی کار در مواارد بسویارا دامنو صوالحیت ینهوا
محدود شد استب براا نمانه به ماجب مادۀ  71قانان تشکی و ادارۀ منواطق ویوژۀ اقتصوادا
جمهارا اسالمی ایران مصاب  7932امار مرباط به شرایط کوار و مراجوع حو اخوتالف ایون
مناطق براساو م ررات خاص ینها خااهد باد و اح شما م ررات قوانان کوار خوارج مویشوادب
هیأت عمامی دیاان عداوت ادارا نیوا در مواارد ابهوام اغ وب رأا بوه عودم صوالحیت مراجوع
دادرسی کار صادر کرد استب براا نمانه ایون هیوأت بوه ماجوب دادناموههواا شومارۀ -729
 7919/77/23و شمارۀ  7937/1/29 -991ش ب دیواان را مرجوع صواوح بوراا رسویدگی بوه
شکایا ت کارکنان داراا قورارداد کوار م وین اعوالم کورد و بوه ماجوب دادنامو شومارۀ -251
 7933/5/25رسیدگی به شکایات کارکنان شاغ در مؤسسات و نهادهاا عموامی غیردووتوی را
نیا در صالحیت ش ب دیاان دانسته است (رستمی و اصغرا )91 :7932ب
اح ساا دیگر بنا به دالی ی مانند حضار نداشوتن قاضوی حرفوهاا در ترکیوب هیوأتهواا
تشخیص این هیأتها اح بسیارا اح صالحیتهاا م رر براا محاکم عمامی نیا محرومانود و در
7ب اوبته این یییننامه ب دها به ماجب مادۀ  771یییننام دادرسی کار مصاب  7937/77/1نسخ شدب

جستاری در آسیبشناسی حقوقی نظام دادرسی کار18 ...

نتیجه صالحیت رسیدگی به بسیارا اح دعاوا مطروحه را ندارندب براا نمانه به ماجب نظریو
مشووارتی شوومارۀ  3/9393مووارخ  7933/1/22و نظریوو مشووارتی شوومارۀ  1/39/125مووارخ
 7939/9/29ادارۀ ک ح اقی قاۀ قضاییه مراجع دادرسی کار امکان صدور قرار تأمین خااسوته
و رسیدگی به دعاوا طارا نظیر دعاوا ورود یا ج ب ثاوث را ندارند و در این ماارد ماضاع بوه
دادگا عمامی ارجاع میگرددب

 .3 .2تعارض صالحیت مراجع دادرسی کار و برخی مراجع شبهقضایی
در مااردا نیا بین صالحیت مراجع ح اختالف کار و صالحیت برخوی مراجوع دیگور ت وارض
ایجاد میشادب نمان مشخصی اح این ت ارض را میتاان در صالحیت هیأتهاا تشخیص و حو
اختالف ماضاع قانان کار و کمیت بررسی ساابق بیمهشدگان ساحمان تأمین اجتماعی مشواهد
کرد (ن یموی و همکواران  )759-711 :7932حیورا طبوق موادۀ  723قوانان کوار کارفرمایوان
کارگا هاا مشما قانان کار مک فاند براساو قانان تأمین اجتماعی نسوبت بوه بیموه کوردن
کارگران واحد خاد اقدام کنند و براساو مادۀ  751قانان کار نیا رسیدگی به هر گانه اخوتالف
فردا بین کارفرما و کارگر در فرضی که ناشی اح اجوراا ایون قوانان و اح جم وه موادۀ  723ین
باشد در صالحیت هیأت تشخیص و ح اختالف کار قرار داردب ووی اح ساا دیگور طبوق موادۀ
 22قانان تأمین اجتماعی و رأا وحدت روی شومارۀ  7939/9/9 -129هیوأت عموامی دیواان
عاوی کشار رسیدگی به ادعاهاا مرباط به حوق بیمو کوارگران در صوالحیت سواحمان توأمین
اجتماعی قرار دارد (عبانیا )27-22 :7932ب در عین حا باید تاجه داشت که هرچند مراج وی
مانند هیأتهاا بدوا و تجدیدنظر تشخیص مطاوبات بورخالف مراجوع دادرسوی کوار کوه بوه
دعاوا کارگر و کارفرما رسیدگی میکنند عهد دار رسیدگی بوه اختالفوات کارفرموا و سواحمان
تأمین اجتماعی در خصاص میاان حق بیمه یا خسوارتهواا مرباطوه هسوتند اح نظور نتیجو
حاص اح رأا دو مرجع محکار امکان ایجاد ت ارض میان یراا ینها هماار وجواد دارد حیورا در
ماارد بسیارا کارگران با مراج ه به هیأتهاا تشخیص و ح اختالف کار مافق به اخوح حکوم
اواام کارفرما به یرداخت حق بیمه در دورۀ حمانی مشخصوی موی شواند و هماموان هیوأتهواا
تشخیص مطاوبات ساحمان تأمین ا جتماعی رأا به عدم اوواام کارفرموا بوه یرداخوت حوق بیمو
محکار صادر میک نندب در این ماارد کارگر م ماالً به ش ب دیاان عداوت ادارا مراج ه کورد و
دعااا اواام به یحیرش و احتساب ساابق بیمهاا ت یینشد در رأا هیأت ح اخوتالف کوار را
به طرفیت ساحمان تأمین اجتماعی مطرح موی کنودب وووی در ایون مرح وه نیوا سواحمان توأمین
اجتماعی به عناان طرف شوکایت م موا ًال بور صوالحیت ایون سواحمان و مشخصو ًا «هیوأتهواا
تشخیص مطاوبات» و همهنین «کمیتههاا بررسی ساابق بیمهشدگان» در رسیدگی به ماضاع
تأکید میکند و در این حاوت ش ب دیاان عمالً در م رض داورا در خصاص صالحیت مراجوع
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دادرسی کار و مراجع اختصاصی وابسته بوه سواحمان توأمین اجتمواعی قورار مویگیرنود (مرکوا
ماومیرا و همکاران )99 :7931ب این ت ارض یشوکار در صوالحیتهوا بوه صودور دسوتاراو م
ادارا ماضاع مادۀ  723قانان کار در تاریخ  7939/79/9تاسط وحیر ت اون کار و رفا اجتماعی
منجر شدب به ماجب مااد  7و  2دستاراو م فاق عالو بر ایجاد کمیتهاا مشترک بوین وحارت
کار و ساحمان تأمین اجتماعی صالحیت اووی مراجع ح اختالف کار براا رسیدگی به دعواوا
ماضاع مادۀ  723قانان کار مارد تأکید قرار گرفته اسوتب دادناموههواا شومارۀ  23-99موارخ
 7931/7/21و شمارۀ  359مارخ  7931/72/77هیأت عمامی دیاان عوداوت ادارا نیوا اح نظور
ایجاد اواام براا ساحمان تأمین اجتماعی نسبت به اجراا یراا مراجوع دادرسوی کوار موااحینی
بسیار راهگشا در ح نسبی ت ارض فاق هستند (م اونت ح اقی و ییشگیرا و یژوهش دیواان
عداوت ادارا )799 :7931ب

 .3آسیبشناسی شیوۀ رسیدگی در مراجع دادرسی کار
صرفنظر اح ماارد مطرحشد در مااد  751تا  711قانان کار یخرین م ررات حاکم در خصواص
دادرسی کار در ایران «یییننام ییین دادرسی کار» مصاب  7937/77/1است که در  771ماد
تدوین شد و جایگاین «ییین رسیدگی و چگانگی تشکی ج سات هیأتهاا تشوخیص و حو
اختالف ماضاع مادۀ  712قانان کار» مصاب  7939/79/9وحیر ت اون کار و رفا اجتماعی شد
استب در ادامه مهمترین ایرادات وارد بر این یییننامه بررسی میشادب

 .1 .3عدم اعمال مناسب راهحل سازش
در م دم یییننام دادرسی کار اصا سرعت غیرتشریفاتی بادن رسویدگی تخصصوی و فنوی
بادن رسیدگی سهجانبهگرایی و رایگان بادن دادرسی بهعناان اصا خاص دادرسی کار م رفی
شد اندب کر این اصا در عین ینکه نکتهاا مثبت در یییننام جدید بهشمار میرود ووی بایود
تاجه داشت که یکی اح اصا بنیادین دادرسی کار تاجه ویژ به بوهکوارگیرا روش «سواحش»
میان طرفین اختالف است که در اسناد ساحمان بیناوم ی کار 7نیا هماار بور ین تأکیود شود
(عراقی و رنجبریان  )793 :7935و بهدوی ن ش بسیار مهموی کوه در حفوظ امنیوت شوغ ی و
7ب اح جم ه در مادۀ  1م اووهنام شمارۀ  32و تاصیهنام شمارۀ  32ساحمان بیناوم ی کار به این ماضاع اشار
شد استب براساو تاصیهنام اخیر برقرارا نهادهایی بهمنظار ساحش اختیارا در مارد ح وفص اختالفات
بین کارگران و کارفرمایان بهنحاا که شام نمایندگان کارگران و کارفرمایان بهطار مساوا باشد اح جم ه
اصا حاکم در یک دادرسی کار مط اب م رفی شد استب براا مطاو بیشتر در این خصاص ربک :سپهرا
و همکاران 213 :7932ب
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استمرار رابط کار ایفا میکند بهعناان یکی اح مهمترین ییشفورضهواا دادرسوی مط واب در
ح اق تطبی ی کار م رفی شد است (برونستین )723 :7935ب با این حا و ع یرغم حکم م رر
در مادۀ  751قانان کار مبنیبر استفاد اح روش «ساحش مست یم» در ح وفص اختالفات کار
م ررات دادرسی کار در این حمینه داراا اجما و ابهام است و صرفنظر اح ابطا «دستاراو م
چگانگی تشکی ج سات و نحاۀ رسیدگی شاراهاا ساحش» به ماجوب دادنامو شومارۀ -712
 7932/9/79هیأت عمامی دیاان عداوت ادارا یییننام دادرسی کار نیا تنها در موادۀ  17بوه
این ماضاع اشار کرد و عمالً ساحش را اح قاوب مرح هاا مست خارج ساخته و بهعناان یکی
اح روشهاا ح وفص اختالف در هیأتهاا تشخیص و ح اختالف کار م رفی کرد استب

 .2 .3الگوبرداری غیردقیق از موازین آیین دادرسی مدنی
در جنب دوم باید به نسبت «یییننام ییین دادرسی کار» مصاب  7937و مااحین قانانی حاکم
بر ییین دادرسی مدنی تاجه داشتب واق یت این است که بر یای برخوی یوژوهشهواا ح واقی
اغ ب مااد یییننام دادرسی کار براساو مااد مشخصوی اح قوانان ییوین دادرسوی دادگوا هواا
عمامی و ان الب در امار مدنی مصاب  7913تدوین شد ( اکرا نیاسور  )99-93 :7935و بوا
ینکه م ایسه و تطبیق کام مااد محکار اح یییننام دادرسی کار با موااد قوانان ییوین دادرسوی
دادگا ها ا عمامی و ان الب در امار مدنی اح ماضاع این ناشتار خارج است اشار اا مختصر به
یسیبهاا این اوگابردارا ضرورا مینمایدب
نکت مهم در این حمینه این است که بهر گیرا تدوینکنندگان ییویننامو دادرسوی کوار اح
مااحی ن ییین دادرسی مدنی در برخی ماارد چندان با دقت صارت نگرفته استب مثوا مشوخص
این امر را میتاان در مااد  7و  1یییننام دادرسی کار مشاهد کرد که در جریان تودوین ینهوا
به نسبت م رر میان عناوین «حکم» و «رأا» در ییین دادرسی مدنی تاجه نشود اسوتب بوراا
نمانه در مادۀ  1ییین دادرسی کار م رر شد است که« :به ماهیت هوی دعواایی نمویتواان در
مرح باالتر رسیدگی نماد تا حمانیکه در مرح و نخسوتین در ین دعواا حکموی صوادر نشود
باشدببب»ب این در حاوی است که «حکم» تنها یک حاوت اح «رأا» مراجع حو اخوتالف بواد و
حاوت دیگر ین صدور انااع «قرارها» است (مردانی و بهشتی  )791 :7931و باید بهجاا عناان
«حکم» در این ماد اح عناان «رأا» استفاد میشدب
نمان دیگرا اح این اوگابرداراهاا غیردقیق اح ییین دادرسی مدنی تدوین مادۀ  73ییوین
دادرسی کار است که به ماجب ین م رر شد اسوت کوه« :چنانهوه مراجوع حو اخوتالف کوار
صالحیت اتی براا رسیدگی به دعاا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعاا مینماینود»ب
این در حاوی است که مطابق اصوا مسو م ییوین دادرسوی مودنی در چنوین موااردا مرجوع
رسیدگیکنند باید اقدام به صدور قرار عدم صالحیت نماید ( اکرا نیاسر )11 :7935ب مادۀ 25

 18فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،05شمارۀ  ،1بهار 1911

یییننام دادرسی کار نیا در خصاص نمایندۀ طرفین دعاا در دادرسی کار به بیان این حکم ک ی
مییرداحد که« :نمایندۀ م رفیشد تاماالختیار محساب میشاد و هم اختیارات اصی در دعاا
را دارد»ب با وجاد بیان حکم فاق براساو قانان مدنی و مااحین شرعی وکی یا نمایند اح برخی
اح ح اق اصی مانند حق اقرار یا ساگند و ببب کوه قابو تاکیو نمویباشوند برخواردار نیسوت
(کاشانی )799 :7915ب
بحث ادو اثبات دعاا نیا که در فص هشتم یییننام دادرسی کار بیان شد مغوایرتهواا
روشنی با مااحین ک ی ح اق مدنی و ییین دادرسی مدنی دارد حیرا طبوق موادۀ  32ییویننامو
محکار اقرار اسناد و امارات به عناان ادو اثبات دعاا در مراجع دادرسی کار م رفوی شود انود و
گااهی گااهان نیا میتااند با رعایت شرایطی امار محساب شادب در این میان روشن نیست که
اوالً ع یرغم احصاا ادو اثبات دعاا در مادۀ  7253قانان مدنی به چه دویو قسوم و شوهادت
شهاد اح مصادیق ادو اثبات دعاا در مراجع دادرسی کار خارج شد اند و ثانیاً با تاجه به ت ریوف
امار به عناان اوضاع و احااوی که اح نظور مرجوع رسویدگیکننود دالووت بور امورا موینمایود
(کاتاحیان  ) 715 :7932و تفاوت ماهاا ین با ادو اثبات دعاا و اح جم ه شهادت اح چه جهوت
«شهادت» در مادۀ  32ییین دادرسی کار اح ی عناان «ادو اثبات دعاا» خارج شد و در شمار
مصادیق «امار » جاا گرفته استب

 .3 .3عدم انطباق کامل شیوۀ رسیدگی مراجع دادرسی کار با اصول دادرسی منصفانه
اصا دادرسی منصفانه در عوین ینکوه اموروح بوهمثابو اصواوی ک وی و عواماوشوما در ک یو
دادرسیها الحماالتباع هستند در دادرسی دعاوا کار نیا بایود رعایوت شواند و منشوأ اثور قورار
گیرندب این امر در برخی اسناد ساحمان بیناوم ی کار و اح جم ه در موادۀ  1م اوووهنامو شومارۀ
 757این ساحمان مارد تاجه قرار گرفتوه و داراا بنیوانهواا نظورا اسوتاارا اسوت (رفی وی
) 92 :7935ب با این حا قاانین و م ررات ییین دادرسی کار در ایران با ینکه بسیارا اح موااحین
دادرسی منصفانه را در خاد من کس کرد اند در مااردا نیا کاستیهاا مهمی در تح وق ایون
مااحین بنیادین داشتهاندب
اح جم ه ماارد مؤید این دیدگا ماضاع است ال مراجع دادرسی کار در ایران اسوت کوه در
برخی ماارد حمینههاا تحدید نسبی ین را در قاانین و م ررات میتاان مشواهد کوردب در ایون
حمینه صرفنظر اح احکام م رر در بند  1مادۀ  79یییننام انتخاب اعضاا هیأتهاا تشوخیص
و بند  1مادۀ  71یییننام انتخاب اعضاا هیأتهاا ح اختالف که به تبیین ماارد مت ددا اح
شرایط منتج به س ب صالحیت اح اعضاا هیأتهاا فاق مییرداحد و ن ود وارد بور ین در بحوث
یسیب شناسی ساختار مراجع دادرسی کار مطرح شد ماارد دیگرا نیا مانند واگحارا تشخیص
شرایط و اعتبار نمایندگی در مراجع دادرسی کار به ادارۀ ک ت اون کار و رفا اجتماعی اسوتان
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و انتخاب نمایندگان طرفین رابط کار در مراجع محکار تاسط تشک هوایی کوه اغ وب نماینودۀ
واق ی کارگر و کارفرما نیستند میتاانند حمینهساح اعما محدودیت در اسوت ال مراجوع فواق
گردند (نارمحمدان )17 :7935ب در خصاص رعایت اص برابرا در دادرسی کار در ایوران نیوا
ایراداتی وجاد دارد که اح جم ه نمانههاا ین میتاان به عدم امکان رسویدگی فرجوامی دیواان
عداوت ادارا به دعاوا کارفرمایانی اشار کرد که اح مصادیق اشوخاص ح واقی ح واق عموامی
است و براساو مااحین مخت فی مانند دادنامو شومارۀ  93 91و  93موارخ  7913/3/99هیوأت
عمامی دیاان عداوت ادارا نمیتاانند در ش ب دیاان عداوت ادارا طرح دعاا کننود (کاویانود
) 15 :7932ب اعما حق دادخااهی نیا اح دیگر مااحین دادرسی منصفانه است که اح جم ه ووااحم
اص ی تح ق ین در دسترو بادن مراجع دادرسی استب بر همین اساو بهنظر میرسد کوه بوا
تاجه به احکام م رر در مااد  753و  719قانان کار مبنیبر تشکی هیأتهاا ح اختالف کوار
در مرکا استان و با عنایت به وض یت اقتصادا کارگران این امر عمالً حمین ایجواد محودودیت
در مسیر دادخااهی کارگران را بهویژ در اسوتانهواا وسوی ی ماننود کرموان فوراهم مویکنود
(رفی ی )255 :7935ب حق بر تجدیدنظرخااهی نیا اح مصادیق دیگر اصوا دادرسوی منصوفانه
است که با وجاد یحیرش ین در مااد  753 753و  719قانان کار و مادۀ  1یییننامو دادرسوی
کار در مااردا مانند اختالفات مرباط به تغییور شورایط کوار (ماضواع موادۀ  21قوانان کوار)
اختالفات ناشی اح اجراا طرح طب هبندا مشواغ (ماضواع تبصورۀ  9موادۀ  23قوانان کوار) و
اختالفات مرباط به ت یق قرارداد کار (ماضاع موادۀ  23قوانان کوار) عموالً رعایوت نمویشواد
(هاشمی  )753 :7931و در نتیجه دعاوا یادشد صرفاً در یک مرح ه و در هیأت ح اختالف
کار رسیدگی میشاندب

 .4 .3ایرادات وارد بر مرحلۀ فرجامخواهی
فرجامخااهی اح یراا مراجع دادرسی کار طبق بند  2مادۀ  79قانان تشکیالت و ییین دادرسوی
دیاان عداوت ادارا در ش ب دیاان عداوت ادارا صارت مویگیوردب ورود شو ب دیواان عوداوت
ادارا به ماضاع یراا مراجع دادرسی کار با وجاد نکات مثبتوی ماننود فوراهم سواختن امکوان
دیگرا براا اح اق حق طرفین اختالف کار اح ساا برخی صاحبنظران موارد انت واداتی قورار
گرفته و با تاجه به حضوار نداشوتن یکوی اح طورفین اخوتالف در ایون نواع رسویدگی و وجواد
تشریفات حیاد و کندا رسیدگیها در دیاان رسیدگی فرجامی در شو ب دیواان عوداوت ادارا
مغایر با اص تناظر و برخی ویژگیهاا خاص دادرسی کار مانند اص سرعت و اصو تخصصوی
بادن رسیدگیها م رفی شد است (قبادا )212-215 :7932ب با این حا باید متحکر شد که
این قبی انت ادات در ح ی ت بیش اح ینکه به اص رسیدگی فرجامی ش ب دیاان عداوت ادارا
وارد باشند به کیفیت این ناع رسیدگی واردند و اح همین رو تدوین م رراتی که بتااننود حمینو
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تح ق رسیدگی حضارا در ش ب دیاان و سایر مااحین مرتبط با اصو تنواظر را فوراهم کننود
می تااند بسیارا اح ایرادات وارد بر رسیدگی فرجامی به دعواوا کوار را در نظوام ح واقی ایوران
مرتفع ساحدب همهنان که ایجاد «م اونت قضایی در امار کار بیمه و تأمین اجتماعی» در دیواان
عداوت ادارا که به ماجب نمادار ساحمانی این دیاان مصاب  7931/9/29رئویس قواۀ قضوائیه
صارت گرفته اقدامی مهم در جهت اختصاص رسیدگی برخی اح ش ب دیاان به دعواوا کوار و
تأمین اجتماعی باد و میتااند ت ارض مطرحشد در خصاص رسیدگی فرجامی ش ب دیاان به
دعاوا کار با اص تخصصی بادن رسیدگی به دعاوا کار را برطرف کندب

نتیجهگیری
مطاو ه و بررسی اصا اساسی حاکم بر دادرسی کار کوه در اسوناد سواحمان بویناوم وی کوار و
همهنین قاانین کار در کشارهاا مخت ف من کس شد اند بههمرا م ایس موااحین موحکار بوا
قاانین و م ررات مرباط به دادرسی کار در ایران میتااند تصایر نسبتاً روشنی را اح چواوشهوا و
کاستیهاا نظام دادرسی کار در ایران ترسیم کندب در این تصایر چاوشهاا نظام دادرسی کوار
در ایران شام ماارد مخت فی است که مهمترین مصادیق ین عبارتاند اح :وجاد محدودیتهواا
گاناگان در مسیر است ال ساختارا مراجع دادرسی کار تحدید حدود صوالحیت ایون مراجوع
به وسی قاانین و م ررات و یراا هیأت عموامی دیواان عوداوت ادارا عودم انطبواق سواختار و
صالحیت مراجع دادرسی کار با اصا بنیادین ح اق کار مانند اص حمایتی بادن ح اق کار و
اص سهجانبهگرایی نامنطبق بادن اوگاا دادرسی کار در ایران با برخی اصا دادرسی منصفانه
و برخی اصا اساسی دادرسی کار مانند اهمیت راهکار ساحش و تاافق ت ارض صالحیت مراجع
دادرسی کار و برخی مراجع شبهقضایی اقتباوهاا غیردقیق اح مااحین ییین دادرسی مودنی و
برخی مشکالت ماجاد در مسیر رسیدگی فرجامی به یراا مراجع ح اختالف کارب
وجاد چنین مشکالت و چاوشهایی در نظام دادرسی کار در ایران ضرورت تبیین و م رفوی
اوگایی مناسب و مط اب براا دادرسی کار را یشکار میساحد و در این میان تاجوه بوه موااردا
چان «ماهیت رابط کار» «مااحین ح اق بیناوم کار» و «دستاوردها و نکات مثبوتِ ماجواد
در نظامهاا دادرسی کار در جهان» میتااند در مسیر طراحوی و م رفوی ایون اوگواا مط واب
بسیار ثمربخش باشدب «ماهیت رابط کار» بهدوی نابرابرا اتیِ میان کارگر و کارفرموا اح سوایر
روابط ح اقی ماج اد در جام ه متمایا است و اح همین رو قانانگحار با تبیین مفاد قرارداد کوار
ت یین شیا هاا خاتم رابط کار و ت یین حداق هاا الحماالجرا در خصاص مااردا چان ماد
و بیم کارگران به حمایت اح این گرو در رابط کار یرداخته استب بدیهی اسوت کوه دادرسوی
کار نیا بهعناان یکی اح مسائ ح اق کار نمیتااند اح چنین رویکورد و اوگواا حموایتی برکنوار
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باشد و به همین دوی اوگاا مط اب دادرسی کار اوگایی است که در مرح ییش اح دادرسوی
و در حمان تدوین م ررات و مااحین حاکم بر دادرسی کوار بوه یویشبینوی سواحوکارهایی بوراا
تضمین بهتر ح اق کارگران مبادرت میورحدب
«مااحین بیناوم ی ح اق کار» نیا اح مااردا هستند که مویتااننود در جریوان طراحوی و
تدوین اوگاا مط اب دادرسی کار بهکار روند و اصا م رر در ینها راهنمواا اتخوا روشهوایی
مناسب براا رسیدگی به دعاوا کار باشدب براا نمانه در م اووهنام شومارۀ  32و تاصویهنامو
شمارۀ  799ساحمان بیناوم ی کار بر تشریفات کم سرعت رسیدگی و کمهاینه بادن دادرسوی
کار تأکید شد و این اصا امروح بهعناان اصوا مشوترک دادرسوی کوار در تموام نظوامهواا
دادرسی کار مارد تاجه و اعما قورار گرفتوهانود حیورا همهنوانکوه اشوار شود بوا تاجوه بوه
ویژگیهاا خاص دعاوا کار و وابستگی کارگر به شغ خواد و موادا کوه در احاا ین دریافوت
میکند رسیدگی به دعاوا کار نمیتااند در مدت حمانی طاالنی و با تشریفات و هاینو فوراوان
صارت بگیرد و اح همین رو میتاان گفت که اح منظر مااحین بیناوم ی ح اق کار ویژگیهواا
خاصِ ا ختالفات کارگر و کارفرما در شیاۀ رسیدگی بوه ایون اختالفوات و نیوا حتوی در ماهیوت
مرجع رسیدگیکنند به ینها مؤثر اسوت و بوا رسویدگیهواا م موا در دادرسویهواا عوادا
تفاوتهاا مهمی داردب صرفنظر اح این اصا ک ی مااحین ح اق بیناوم کار در جائیات نیوا
به ارائ ییشنهادهایی در خصاص دادرسی کار یرداخته و در ارائو ایون ییشونهادها بوه ماهیوت
رابط کار و ضرورت اعما رویکرد حمایتی ح اق کار تاجه داشتهاندب براا نمانه براساو مادۀ
 3م اووهنام شمارۀ  753ساحمان بیناوم وی کوار کوه در سوا  7332بوه تصوایب رسوید در
جریان دادرسی کار بار اثبات ماجه بادن اخراج باید بر عهدۀ کارفرما گحاشته شاد و کارگر نباید
بار اثبات ناماجه بادن اخراج را تحم کندب بدیهی است که تاجه به مااردا اح این قبی که در
مااحین ح اق بیناوم کار مارد اشار قرار گرفتهاند مویتاانود در طراحوی اوگوایی مط واب و
مناسب براا دادرسی کار در ایران ن ش بسیار مهمی را ایفا کندب
در خصاص استفاد اح «دستاوردها و نکات مثبوتِ ماجواد در نظوامهواا دادرسوی کوار در
جهان» نیا باید تاجه داشت که این امر باید با تاجه به امکانات و قاب یتهاا هر نظوام ح واقی
در انتخاب اوگاا مط اب دادرسی کار صارت بگیرد حیرا همانطارکه اشوار شود بوا دقوت در
مااحین م رر براا دادرسی کار در اسناد بیناوم ی و داخ ی این واق یوت بویش اح یویش اثبوات
می شاد که اِعما اوگاا مط اب براا دادرسی کار در هر کشار تا حد حیادا مناط بوه ارحیوابی
مبانی و منابع ح اقی ین کشار و تاجه به عاام ی چان اوگاا عامِ حاکم بر دادرسی در دعواوا
مدنی و کیفرا درج است ال قاۀ قضاییه گسترۀ نفا تشک هاا کارگرا و کارفرمایی و اب اد
دخاوت دووت در رابط کار است و بور هموین اسواو نمویتواان کشوارا را بوه شوک کامو
حیرمجماع نظام مشخصی اح دادرسی کار ق مداد کردب
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منابع
فارسی
الف) کتابها
7ب استاارسنگرا کارش ()7931ب م دم ح اق کار تهران :میاانب
2ب اوهیان محمدجااد ()7937ب یراا وحدت روی هیأت عموامی دیواان عوداوت ادارا و دیواان
عاوی کشار در حمین مسائ کار و تأمین اجتماعی ج  2مؤسس کار و تأمین اجتماعیب
9ب برونستین یرتار ()7935ب ح اق بیناوم و تطبی ی کار ترجمو س یدرضوا ابودا و اصو ی
عباسی تهران :دراکب
2ب اکرا نیاسر منصار ()7935ب یسیبشناسی ییین دادرسی کوار و ارائو راهکارهوا براسواو
ییین دادرسی مدنی یایاننام کارشناسی ارشد ح اق خصاصی دانشوکدۀ ح واق دانشوگا
یحاد اسالمی واحد نراقب
5ب رفی ی احمد ()7935ب ح اق کار (دفتر دوم :ح اختالف کوارگر و کارفرموا در یرتوا اصوا
دادرسی منصفانه) تهران :میاانب
1ب )7931( -----------ب قانان کار در نظم ح اقی کنانی (دفتر ینجم ح اق کوار – محشواا
قانان کار) نگا بیّنهب
1ب رنجبرا ابااوفض ()7935ب ح اق کار تهران :مجدب
3ب ساحمان بیناوم ی کار ()7932ب م اووهنامههاا بیناوم ی کار ترجم محمدرضوا سوپهرا و
همکاران مؤسس کار و تأمین اجتماعیب
3ب ساییا یون ()7939ب ح اق کار ترجم حسن مرادحاد و حهرااوسادات نواابحاد شوهربابکی
تهران :شهر دانش
79ب شمس عبداهلل ()7931ب ییین دادرسی مدنی (دورۀ ییشرفته) ج  7تهران :دراکب
77ب طاهرا محمدس مان ()7932ب قانان کار در نظم ح اقی کنانی تهران :میاانب
72ب عبانیا وحیدرسا ()7932ب نکات ک یدا در مسائ کار و تأمین اجتماعی تهران :جنگ ب
79ب عبداو هیان امید؛ رفی ی محمدرضا ()7931ب راهکارهاا ارت اا رسیدگی عادالنه در مراجع
اختصاصی غیرقضایی مرکا مطباعات و انتشارات قاۀ قضائیهب
72ب عراقی عاتاهلل؛ رنجبریان امیرحسین ()7935ب تحا ح اق بیناوم ی کار مؤسس کوار و
تأمین اجتماعیب
75ب عراقی عاتاهلل ()7935ب ح اق کار ج  2تهران :سمتب
71ب فرحپار ع ی ی ()7939ب اختالفات کارگر و کارفرما در یراا دیاان عوداوت ادارا م اونوت
یماحش و یژوهش دیاان عداوت ادارا و انتشارات جنگ ب
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71ب قبادا حسین ()7932ب ییین دادرسی کار تهران :جنگ ب
73ب کاتاحیان ناصر ()7932ب اثبات و دوی اثبات تهران :میاانب
73ب کاشانی محماد ()7915ب ت ریرات درو ح اق مدنی  1انتشارات دانشکدۀ ح اق دانشوگا
شهید بهشتیب
29ب کاویاند سوحر ()7932ب بررسوی ییوین دادرسوی کوار در یرتوا اصوا دادرسوی منصوفانه
یایاننام کارشناسی ارشد ح اق عمامی دانشکدۀ ح اق و ع وام سیاسوی دانشوگا عالموه
طباطباییب
27ب الی مند مجید ()7939ب ح اق کار (بخش دادرسی کار در ایران) تهران :جنگ ب
22ب مردانی نادر؛ بهشتی محمدجااد ()7931ب ییین دادرسی مدنی ج  7تهران :میاانب
29ب مرکاماومیرا احمد و همکاران ()7931ب رفع ماانع ح اقی تاوید و سرمایهگحارا اح طریق
کاهش طرح دعاوا اقتصادا در مراجع قضایی با تأکید بر دیاان عداوت ادارا م اونت امار
اقتصادا وحارت امار اقتصادا و داراییب
22ب م اونت ح اقی ییشگیرا و یژوهش دیاان عداوت ادارا ( )7931مجماعه ماضاعی یراا

وحدت رویه هیأت عموامی دیواان عوداوت ادارا در حواحۀ کوار بیموه و توأمین اجتمواعی
( )7917-7931مرکا مطباعات و انتشارات قاۀ قضائیهب
25ب م ین محمدرضا و حراعت عباو ( )7932ح اق کار ج  7اندیشههاا ح اقیب
21ب منشیحاد گشااد ()7932ب مراجع ح اختالف کار مؤسس کار و تأمین اجتماعی
21ب ماحدیان غالمرضا ()7932ب ح اق کار (ع می و کاربردا) فکرساحانب
23ب ن یمی عمران و همکاران ()7932ب قانان تأمین اجتماعی در نظم ح واقی کنوانی تهوران:
جنگ ب
23ب نارمحمدان فرید ()7935ب بررسی ییین دادرسی کوار در یرتوا اصوا دادرسوی منصوفانه
یایاننام کارشناسی ارشد ح اق عمامی دانشوکدۀ ح واق و ع وام سیاسوی دانشوگا یحاد
اسالمی واحد تهران مرکاب
99ب هاشمی محمد ( )7931ح اق کار تهران :میاانب
97ب هداوند مهدا؛ یقاییطاق مس م ()7933ب دادگا هاا اختصاصوی ادارا در یرتوا اصوا و
ییینهاا دادرسی منصفانه تهران :خرسندا
92ب همدانی ع یاهلل ()7939ب طرح تح ی اتی بررسی تطبی ی دادرسی کار در کشارهاا ایران
فرانسه کر برحی و هند مؤسس کار و تأمین اجتماعی

ب) مقاالت
99ب ابدا س یدرضا؛ ادریسیان حامد ()7935ب «مطاو

تطبی ی در سواختار و نظوام دادرسوی
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کار در ایران و برخی کشارهاا ارویایی» مج ح اق تطبی ی دورۀ  1ش 2ب
92ب امینی ع یرضا؛ یژویان جمشید ()7937ب «تح ی عاام مؤثر بر ت اضواا نیوروا کوار در
کارگا هاا بارگ صن تی ایران» ،مج برنامهریاا و بادجه ش 13ب
95ب رسووتمی ووووی؛ اصووغرا سوومیرا ()7932ب «مراجووع صوواوح جهووت رسوویدگی بووه شووکایات
استخدامی در نظام ح اقی ایران (ابهامات و راهکارها)» مج یژوهش ح اق عمامی سوا
هفدهم ش 23ب
91ب کاووسی فریدون ()7925ب «دادرسی کار در ایران و ییشنهادهایی براا اصوالح ین» مج وه
دانشکد ح اق و ع ام سیاسی دورۀ  7ش  7بهارب
91ب هاشمی محمد ()7919ب «نگرشی بر قانان جدید کار جمهوارا اسوالمی ایوران» ضومیم
مج تح ی ات ح اقی ش  3بهار و تابستانب

