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مراجع حل اختالف کار؛ منجی کارگران یا حامی کارفرمایان؟

نیــاز کارگران به مزدی که در برابــر کار خود می گیرند، گاهی 
باعث می شــود در مقابل بســیاری از بی قانونی های کارفرمایان 
ســکوت کنند و چشــم بر برخی مســائل ببندند، با این هدف که 
درآمدی که پشتوانه رفاه هرچند ناچیز خانواده آنهاست، به خطر 
نیفتــد. گاه این بی عدالتی ها چنان از حد می گذرد که پایان رابطه 
کارگری و کارفرمایی را با تنش همراه می کند. این تنش با اخراج و 
عدم نیاز توسط کارفرما یا ترک کار و استعفا از سوی کارگر به اوج 
خود می رســد و اینجاســت که برای مطالبه حقوق تضییع شده، 
کارگران به اداره تعــاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه می کنند. 
پس از شیوع بیماری کرونا در سراسر کشور، سامانه جامع روابط 
کار به صورت رســمی راه اندازی شد. به منظور ثبت دادخواست 
کارگــران و همچنین ثبت درخواســت بیمه بــی کاری و کاهش 
مراجعه حضوری به ادارات کار، این سامانه مفید واقع شد؛ گرچه 

هنوز به جهت کارکرد ایرادهای بسیاری دارد.
پــس از بروز اختالف بیــن کارگر و کارفرما، ایــن مراجع حل 
اختالف اداره کار هســتند که با رعایت قوانیــن و عدل و انصاف 
و به دور از جانبداری باید نســبت به صدور رأی اقدام کنند. الزم 
به یادآوری اســت مراجع حل اختالف در حالی که زیر مجموعه 
دادگستری نیستند، در کار قضائی و حقوقی مداخله دارند و رأیی 
که صــادر می کنند له یکی و علیه دیگری اســت. همچنین این 
رأی در مرحله اجرا به دادگســتری می رســد؛ بنابراین الزم است 
رؤســای هیئت های تشــخیص و حل اختالف، دانش حقوقی و 
البته تحصیالت مرتبط داشته باشند؛ اما متأسفانه در عمل بسیار 
مشاهده می شود که این افراد معموال در رشته هایی به جز حقوق 
تحصیل کرده اند و به استخدام دولت درآمده اند. به ویژه وقتی که 
از پایتخت کیلومترها دور می شــویم، بیشتر با این معضل مواجه 
خواهیم شــد؛ در حالی که در شــهرهایی به جز تهران، مشکالت 
روابط کار چندین برابر است و متأسفانه عدم آگاهی و بی اطالعی 
از قوانین کار و در نتیجه بی قانونی نیز بیشــتر است. علت اینکه 
می گوییم ســواد حقوقی مرجع صادرکننده رأی مهم است، این 
مطلب مهم است که بحث قانون کار، روابط کار و آیین دادرسی 
کار در بسیاری موارد با قوانین دیگر و توضیحات حقوقی دیگر در 
هم آمیخته است و الزم است برای عدم تضییع حقوق اصحاب 
دعوی و رعایت اصول دادرسی در این دعاوی از افراد متخصص 

حقوقی استفاده شــود، بلکه تا حدی حقوق دادخواهی کارگر و 
کارفرما در این مراجع حل اختالف تضمین شود.

مستند قانونی
مطابــق ماده ۱۵۷ قانون کار، افراد مشــمول قانون کار اگر از 
طریق سازش مستقیم با کارفرما به نتیجه نرسند، این امکان برای 
آنها فراهم است که در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوطه 
طرح دعوا کنند. در این ماده آمده است: «هرگونه اختالف فردی 
بیــن کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشــی از اجــرای این قانون و 
ســایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی،  موافقت نامه های کارگاهی 
یا پیمان های دســته جمعی کار باشــد، در مرحلــه اول از طریق 
سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها 
در  شــورای اسالمی کار و در صورتی که شــورای اسالمی کار در 
واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی 
و کارگــران و کارفرما حل و فصل خواهد شــد و در صورت عدم 
سازش از طریق هیئت های تشخیص و حل اختالف به ترتیب آتی 

رسیدگی و حل وفصل خواهد شد».
مرحله اول:  ثبت  دادخواست

کارگران برای ثبت دادخواســت خود در سامانه جامع روابط 
کار باید ابتدا در این سامانه احراز هویت شوند. برای احراز هویت 
در این ســامانه، الزم اســت کارگران با در دســت داشــتن اصل 
شناسنامه و کارت ملی و خط موبایلی که به نام خودشان است، 
به دفاتر پیشــخوان منتخب مراجعه کنند و به عنوان «کارگر» در 
این سامانه احراز هویت شوند و با پرداخت مبلغی در حدود کمتر 
از ۲۰ هــزار تومان این کار انجام شــده و نام کاربری و رمز عبوری 
برای خط موبایلشان ارسال می شود. کارفرمایان هم برای اطالع 
از شکایت هایی که از سوی کارگران در این سامانه شده، الزم است 

به عنوان «کارفرما» در این سامانه احراز هویت شوند.
کارگران با واردکردن نام کاربری و رمز عبور در ســامانه جامع 
روابط کار، بــدون نیاز به حضــور در اداره کار مربوطه می توانند 
دادخواســت خود را ثبت کنند و مدارک مربوطه را نیز بارگذاری 
کنند. کارگران مرد الزم اســت حتما همراه با ثبت دادخواســت، 
مــدرک پایان خدمت یا معافیت از خدمــت خود را نیز بارگذاری 
کننــد تا دادخواســت آنها با نقــص مواجه نشــود. پس از ثبت 
دادخواســت در ســامانه جامع کار، نیازی به مراجعه حضوری 
برای پیگیری دادخواست نیست. وقت جلسه رسیدگی برای شما 
پیامک می شــود. پس از دریافت پیامک باید به ســایت مراجعه 
کنید تا از جزئیات آن مطلع شوید. نام کاربری و رمز عبور مختص 

شما صادر شده و محرمانه است.
مرحله دوم:  هیئت  تشخیص

پس از ثبت دادخواســت مطابق وقت ابالغ شــده به کارگر و 

کارفرما، هیئت تشخیص تشــکیل جلسه می دهد. در این جلسه 
ابتدا بــرای برقراری صلح و ســازش بین طرفیــن دعوی تالش 
می شــود. هیئت تشخیص مطابق ماده ۱۵۸ قانون کار از سه نفر 
تشــکیل شده اســت: ۱- یک نفر نماینده وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعــی (رئیس هیئت)، ۲- یک نفر نماینده کارگران و ۳- یک 
نفر نماینده کارفرمایان. البته در عمل متأسفانه به جز رئیس هیئت 
فرد دیگری در هیئت حاضر نمی شــود و حتی نمایندگان کارگر و 
کارفرما بر فرض حضور هم فعالیت فعاالنه ای در جلسه ندارند و 
تنها به یک امضا پای صورت جلسات بسنده می کنند. در حالی که 
فلسفه پیش بینی چنین هیئت هایی در قانون کار، پرهیز از استبداد 
رأی رئیس هیئــت و برقراری عدالت میان اصحاب دعوی یعنی 
کارگر و کارفرماســت و عدم حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در 

این هیئت ها به ناکارآمدی بیشتر این هیئت ها دامن می زند.
البته کارگــر و کارفرمــا در صورت دعوت به جلســه هیئت 
تشخیص، در صورتی که این هیئت حدنصاب نمایندگان مندرج 
در ماده ۱۵۸ قانون کار را رعایت نکرده باشــد، می توانند مطابق 
آیین دادرســی کار ایراد حد نصاب اعضــا را وارد کنند که در این 

حالت جلسه برای یک نوبت دیگر تجدید می شود.
مرحله سوم:  صدور  و  ابالغ  رأی هیئت تشخیص

پس از تشکیل جلسه هیئت تشخیص، در صورت کامل بودن 
مدارک و مســتندات کارگر، به فراخور دادخواســت ارسالی رأی 
هیئت تشــخیص صادر می شــود. هر طرفی از دعــوی که رأی 
بــه ضرر وی باشــد، می تواند اعتراض خود را بــه این رأی ظرف 
مهلــت قانونی ۱۵ روز از تاریخ ابالغ ثبت کند تا پرونده در هیئت 
تجدیدنظر یعنی هیئت حل اختالف اداره کار بررسی شود (ماده 

۱۵۹ قانون کار).
معموال کارگران بین هیئت حل اختالف و شورای حل اختالف 
دچار اشــتباه و سر درگمی می شــوند. دقت کنید نام مرجعی که 
مربوط به رسیدگی به دعاوی مشموالن قانون کار است،  «هیئت 

حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است.
مرحله چهارم: هیئت حل اختالف

در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی هیئت تشــخیص، 
این بار هیئت حــل اختالف با ابالغ وقت رســیدگی به اصحاب 
دعوا تشکیل جلسه می دهد. مطابق ماده ۱۶۰ قانون کار «هیئت 
حل اختالف اســتان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون 
هماهنگی شــوراهای اسالمی کار اســتان یا کانون انجمن های 
صنفی  کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه 
و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه 
و سه نفر نماینده کارفرمایان به  انتخاب مدیران واحدهای منطقه 
و ســه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار 

و رئیس دادگســتری محل یا نمایندگان آنها) برای  مدت دو سال 
تشکیل می شود. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیئت ها، 
وزارت کار و امــور اجتماعی می تواند نســبت به تشــکیل چند 
هیئت حل  اختالف در ســطح استان اقدام نماید». این بار هیئت 
هفت نفــره پرونده را مورد بررســی قرار می دهــد. در صورتی که 
ابهامی در پرونده باشــد، هیئت این امکان را دارد تا پرونده را به 
مأمور تحقیق یا بازرســی کار ارجاع دهد و درخصوص ابهامات 
پرونده از وی اســتعالم بگیرد. در این حالت، پرونده تا اعالم نظر 
و گــزارش بازرس یا مأمور تحقیق معلــق می ماند و پس از اخذ 

گزارش، هیئت حل اختالف نسبت به صدور رأی اقدام می کند.
مرحله  پنجم: صدور  و  ابالغ  رأی هیئت  حل  اختالف

هیئــت حل اختالف می تواند رأی بــدوی را نقض یا آن را 
عینا تأیید کنــد. پس از صدور و ابالغ رأی هیئت حل اختالف، 
ایــن پرونــده در اداره کار مختومــه اســت و رأی هیئت حل 
اختــالف قطعی و الزم االجراســت. در صورتی که کارگر واجد 
حقی باشــد، می تواند پس از ابالغ رأی به طرفین، درخواست 
صــدور اجرائیه برای رأی هیئت حل اختــالف را به اداره کار 
مربوطه تقدیم کرده و اجرائیه دریافت کند. مطابق ماده ۱۶۶ 
قانــون کار، «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختالف 
کار الزم االجرا بوده و به وســیله اجرای احکام دادگستری به 

مورد اجرا گذارده خواهد  شد».

فرجام خواهی در دیوان  عدالت اداری
آرای صادرشــده از مراجع حل اختالف کار، در دیوان عدالت 
اداری قابلیــت فرجام خواهی دارد. افراد ســاکن در داخل ایران 
می توانند تا ســه ماه نســبت به آرای اداره کار در دیوان عدالت 
اداری فرجام خواهی کنند؛ یعنی از اداره کار مربوطه نســبت به 
رأی صادرشــده در مرجع دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی 
کنند. بدیهی است دیوان در این مورد به ماهیت و چگونگی دعوا 
رسیدگی  نمی کند و تنها آرای صادرشده را به جهت ماهوی و از 
این نظر که مغایر با قانون و حقوق عامه و شــرع نباشد، بررسی 

می کند.
از آنجایی کــه مراحل رســیدگی در ادارات کار همواره برای 
کارگران جای ســؤال و ابهام بوده، هدف از نگارش این یادداشت 
آشنایی هرچه بیشتر کارگران عزیز با مراحل پیگیری دادخواست 
در اداره کار است، اما به هیچ عنوان به این معنا نیست که شخصا 
اقدام کنند؛ چرا که پرونده های اداره کار نیز پیچیدگی های خاص 
خود را دارد و بهتر اســت اگر این عزیزان دانش حقوقی مرتبط را 
ندارند، از کمک یک مشــاور یا وکیل در این راستا بهره مند شوند. 
نکته آخــر اینکه افرادی که جلــوی در ادارات کار می ایســتند، 
هیچ کــدام ســواد حقوقــی ندارند و صرفا شــغل آنهــا داللی 
اســت و اگر کار اشــتباهی برای شــما انجام دهند، به هیچ وجه 

قابل پیگیری نیست.

مطالبــی که در این ســتون می خوانید، در هر شــماره به یکی از 
آرای وحــدت رویه دیوان عدالت اداری می پــردازد که در آن حق و 
حقوقی را برای کارگران مملکت در نظر گرفته که بســیار کاربردی، 
آموزشــی و برای کارگران به درد بخور است؛ اما بسیاری از کارگران از 

آن بی اطالع اند.
موضوع: تعطیلی موقت کارگاه و بیمه بی کاری

شماره ر أی: ۱۹
تاریخ رأی: ۱۳۸۴٫۵٫۹

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بر اســاس ماده ۲ قانــون بیمه بی کاری مصــوب ۱۳۶۹٫۶٫۲۶ 

مجلس شــورای اســالمی: «بی کار از نظر این قانون بیمه شده ای 
است که بدون میل و اراده بی کار شده و آماده کار باشد». به عبارت 
دیگر بر اساس ماده مذکور، پرداخت مقرری بیمه بی کاری نسبت به 
کارگرانی ِاعمال می شود که آماده به کار بوده و بدون میل و اراده 
خود بی کار شده باشند؛ بنابراین ویژگی آمرانه قواعد و مقررات در 
حقوق کار اقتضا می کند که توافق کارگر و کارفرما تأثیری در عدم 
برخورداری کارگر واجد شــرایط از دریافــت مقرری بیمه بی کاری 
نداشته باشد. مفهوم میل و اراده مفهومی اساسی در جهت رد و 
تأیید درخواست بیمه بی کاری کارگر است. در موارد ذیل مصادیق 
مهمی از میل و اراده کارگر بررســی می شــود که می تواند به درد 
کارگران بخورد. در ایام همه گیــری ویروس کرونا یکی از اتفاقاتی 
که اشــتغال کارگران را تحت تأثیر قرار داد، تعطیلی موقت کارگاه 
به علت های مختلف است. گاهی کارگاه تعلیق شده یا بخشی از 
کارگاه تعطیل شده، کارگاه موقت تعطیل شده یا کارگاه واگذار شد. 
وضعیت حقوقی بیمه شــده در مصادیق مختلف بی کاری بدون 

میل و اراده، محل نزاع حقوقی است.

بی کاری بدون میل و  اراده )ماده ۲ قانون بیمه بی کاری(
احــراز عدم تأثیر و مداخلــه و میل و اراده کارگــر در بی کاری از 
شرایط برخورداری از مقرری بیمه بی کاری است (رأی شماره ۳۷۸ 
مورخ ۱۳۷۸٫۱۱٫۲۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) بنابراین اگر 
کارگر استعفا دهد یا ترك کار کند، نمی تواند از بیمه بی کاری استفاده 

کند.
۱. بازخریدی بدون میل و اراده

کارگرانــی که بدون میل و اراده خود بازخرید خدمت شــده اند و 
آماده به کار هستند، می توانند از مقرری بیمه بی کاری بهره مند شوند 
(رأی شــماره ۱۸۰ مورخ۱۳۷۷٫۸٫۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری) برخی اوقات این بازخریــدی از طریق آرای کمیته انضباطی 
یا هیئت های تخلفات اداری است و نکته مهم این است که هرچند 
تخلف کارگر ممکن است به اراده باشد؛ اما بازخریدی بر اساس آرای 

این مراجع خارج از اراده به حساب می آید.
۲. بی کاری موقت (تبصره یک ماده ۲ قانون بیمه بی کاری)

تعطیلی موقت واحد کار مربوطــه نیز در حکم بی کاری موقت 

کارگر بوده و نافی اســتحقاق او به استفاده از مقرری بیمه بی کاری 
نیســت (رأی شــماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۸۴٫۵٫۹ هیئت عمومی دیوان 
عدالت اداری و همچنین رأی شــماره ۷۴ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۵ هیئت 
عمومی دیوان عدالت اداری). با توجه به اینکه در همه گیری ویروس 
کرونا بســیاری از کارگاه ها به صورت موقت تعطیل یا تعلیق شدند، 
بسیاری از کارگران در سردرگمی به سر می بردند که وضعیت تعلیق 
آنها چه می شود. مطابق رأی ۱۹۵ هیئت عمومی با تعطیلی موقت 
کارگاه در این مواقــع کارگران این کارگاه ها می توانند از مقرری بیمه 
بی کاری استفاده کنند و صندوق بیمه بی کاری نمی تواند درخواست 
این بیمه شــدگان را رد کند و حق ایشــان را جهت بهره مندی از این 

مزایا تضییع کند.
۳. اخراج کارگر بدون میل و اراده

اخراج کارگر به لحاظ واگذاری محل خدمت او قبل از اتمام مدت 
قرارداد و در نتیجه قطع رابطه کاری کارگر مذکور با کارفرما، از مصادیق 
بی کاری بدون میل و اراده اســت (رأی شماره ۵۲ مورخ ۱۳۸۲٫۲٫۲۷ 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).
در مواردی که قصور یا نقص در انجام وظایف محوله از ســوی 
کارگــر در مراجــع حل اختالف قانون کار احراز شــده باشــد، کارگر 
نمی تواند از مزایای بیمه بی کاری بهره مند شود (بند ۱ دستورالعمل 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  مــورخ ۱۳۷۳٫۴٫۲۲  شــماره ۱۹۴۲۲ 

اجتماعی). نکته این دســتورالعمل این اســت که همان طورکه در 
باال گفته شــد، چنانچه این موارد منجر به رأی بازخریدی شود، مانع 

بهره مندی از مزایای بیمه بی کاری نمی شود.
۴. توافق بیمه شده بی کار با کارفرما

صرف ســازش بین کارگر و کارفرما چه در مراجع حل اختالف یا 
خارج از آن تأثیری در عدم استفاده از بیمه بی کاری نخواهد داشت؛ 
مگر آنکه بی کاری ناشــی از سازش بر اساس میل و اراده کارگر باشد 
که در این صورت مشــمول مقررات بیمه بی کاری نخواهد شد (رأی 

شماره ۷۴ مورخ ۱۳۸۴٫۲٫۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).
۵. بی کاری به لحاظ انقضای مدت قرارداد

تعلق نگرفتن بیمه بی کاری به لحاظ اتمام و پایان کار به کارکنانی 
که در طرح ها و پروژه ها، پیمان ها و فعالیت های عمرانی غیردائمی 
و نظایر آن به کار اشــتغال داشته اند (رأی شــماره ۲۵۶-۵۷ مورخ 

۱۳۸۲٫۷٫۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).
در نهایــت خالصه اینکه بی کاری ناشــی از تعطیلی کارگاه 
از موارد دریافت مقرری بیمه بی کاری اســت. بی کاری کارگر به 
لحاظ تعطیلی کارگاه نافی اســتحقاق او به استفاده از مقرری 
حق بیمه بی کاری شناخته نشــده و استحقاق او به استفاده از 
مقرری حق بیمه ایام بی کاری صحیح و موافق قانون تشخیص 

داده شده است.

حقوق دان و  پژوهشگر حقوق کار  و  تأمین اجتماعی
مریم  زنده دل

مشاور  حقوق کار
فرشاد   اسماعیلی

تعطیلی موقت کارگاه نافی استحقاق بیمه بی کاری نیست
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