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چکیده
ــت  ــخیص و هیئ ــت تش ــطح، هیئ ــاف در دو س ــل اخت ــع ح ــوب 1369 مراج ــون كار مص در قان
ــع  ــا مرج ــن هیئت ه ــون كار، ای ــاده 157 قان ــاس م ــر اس ــت. ب ــده اس ــی  ش ــاف پیش بین ــل اخت ح
رســیدگي بــه هرگونــه اختــاف فــردی بیــن كارگــر و كارفرمــا یــا كارآمــوز، ناشــی از اجــرای قانــون كار 
ــته جمعی  ــای دس ــا پیمان ه ــی ی ــای كارگاه ــوزی، موافقت نامه ه ــرارداد كارآم ــررات كار، ق ــایر مق و س
ــت  ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیات و آیی ــون تش ــاده 10 قان ــد )2( م ــب بن ــند. به موج كار می باش
اداری، از آراء و تصمیمــات قطعــي مراجــع حــل اختــاف كارگــر و كارفرمــا می تــوان در شــعب دیــوان 
عدالــت اداری اعتــراض نمــود كــه آییــن و ترتیبــات رســیدگی بــه ایــن آراء در مــاده 63 قانــون مزبــور 
مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. برخــی ابهامــات و چالش هــا، هــم درخصــوص صاحیــت و هــم آییــن 
رســیدگی دیــوان عدالــت اداری بــه آراء مراجــع حــل اختــاف كار وجــود دارد كــه در رویــه قضایــی 
ــر ایــن اســاس، در ایــن مقالــه  ــه ایــن ابهامــات را می تــوان یافــت. ب هیــأت عمومــی دیــوان، پاســخ ب
تــاش شــده بــا توجــه بــه رویــه قضایــی هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، بــه روشــی توصیفــی 
ـ تحلیلــی، صاحیــت و آییــن دادرســی دیــوان در نظــارت قضایــی بــر آراء مراجــع حــل اختــاف كار 

مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد.
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مقدمه
از آنجاكــه یکــی از رســالت های مهــم حقــوق كار، جســت وجوی راه حل هــای مســالمت آمیز و 

ــی  ــان و شــکل دهی مراجع ــران و كارفرمای ــن كارگ ــی بی ــای حقوق ــرای حل وفصل اختاف ه آشــتی جویانه ب

ــه ای  ــون كار مراجــع دوگان ــم قان ــان و منشــی زاده،1381: 14(، در فصــل نه ــن منظــور اســت )الهی ــه ای ب

بــرای حل وفصــل اختافــات كار پیش بینــی شــده اســت. ایــن مراجــع شــامل هیئــت تشــخیص و هیئــت 

ــه اختــاف فــردی بیــن كارفرمــا و  ــه »هرگون ــون كار، ب حل اختــاف می باشــند كــه طبــق مــاده 157 قان

كارگــر یــا كارآمــوز كــه ناشــی از اجــرای ایــن قانــون ]قانــون كار[ و ســایر مقــررات كار، قــرارداد كارآمــوزی، 

ــه در  ــد. البت ــیدگی می نماین ــد«، رس ــته جمعی كار باش ــای دس ــا پیمان ه ــی ی ــای كارگاه موافقت نامه ه

ــق ســازش  ــه اول از طری ــور، »در مرحل ــات مزب ــه اختاف ــرر داشــته اســت ك ــذار مق ــور، قانونگ ــاده مذك م

ــیدگی و  ــاف... رس ــل اخت ــخیص و ح ــای تش ــق هیئت ه ــازش، از طری ــدم س ــورت ع ــتقیم... و در ص مس

ــد.« ــد ش ــل خواه حل وفص

ــوق كار  ــع حق ــررات و مناب ــایر مق ــا س ــون كار ی ــی از قان ــات ناش ــور، اختاف ــاده مزب ــه م ــه ب ــا توج ب

ــه  ــدت روی ــب آراء وح ــال، به موج ــور مث ــند. به ط ــاف كار می باش ــل اخت ــع ح ــت مراج ــوع صاحی موض

ــت اداری،  ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــورخ 1368/2/25 هی ــماره 8 م ــورخ 1365/7/21 و ش ــماره 47 م ش

ــت  ــر در صاحی ــر تقدی ــه  ه ــان، ب ــد آن ــا بازخری ــراج و ی ــورد اخ ــران در م ــکایات كارگ ــه ش »رســیدگی ب

ــورخ  ــه شــماره 1051 م ــر اســاس رأی وحــدت روی ــا ب ــون كار اســت« و ی مراجــع پیش بینی شــده در قان

1398/6/5 ایــن هیــأت، »اختــاف كارگــر بــا كارفرمــا در عــدم پرداخــت حــق بیمــه بــر مبنــای حق الســعی 

كارگــر مصــرح در مــاده 34 قانــون كار از جملــه اختــاف موضــوع مــاده 157 قانــون كار اســت« حــال آنکــه 

ــورخ 1392/9/4 شــعبه 25  ــه شــماره 9209970908500443 م ــق دادنام ــال، طب ــل، به طــور مث در مقاب

ــه و هزینه هــای دادرســی و ایــاب  و ذهــاب كــه حســب ادعــای خواهــان  دیــوان عالــی كشــور، »حق الوكال

ــات ناشــی از  ــه اختاف ــرار گرفتــه ازجمل ــاب تســبیب مــورد مطالبــه ق در مراجــع مذكــور پرداختــه و از ب

ــد...«.  ــور باش ــای مذك ــت هیئت ه ــه آن در صاحی ــیدگی ب ــه رس ــود ك ــی نمی ش ــون كار تلق ــرای قان اج

همچنیــن، اساســًا دعــاوی كیفــری كــه بــه اعتبــار عنــوان كارگــر و كارفرمــا در قانــون كار مطــرح  می شــود، 

اعــم از دعــاوی ناظــر بــه تخلــف كارفرمــا از قواعــد جزایــی قانــون كار و دعــاوی ناشــی از حــوادث حیــن 

انجــام كار كــه منجــر بــه مصدومیــت و یــا فــوت كارگــر می شــود، »تابــع احــکام و قواعــد دعــاوی كیفــری 

ــران اســت« )اســتوار ســنگری، 1396: 210(. در ای

طبــق مــاده 159 قانــون كار، آراء هیئت هــای تشــخیص 15 روز پــس از از تاریــخ ابــاغ آن الزم االجــرا 

می-شــوند و درصورتی كــه ظــرف مــدت مذكــور از ســوی یکــی از طرفیــن نســبت بــه رأی مزبــور اعتراضــی 

ــس از  ــت پ ــن هیئ ــود و رأی ای ــیدگی می ش ــاف رس ــل اخت ــت ح ــا در هیئ ــراض آنه ــرد اعت ــورت گی ص

صــدور، قطعــی و الزم االجــرا می باشــد. امــا ایــن قطعیــت بــدان معنــا نیســت كــه آراء قطعــی ایــن مراجــع 

قلمرو و آیین نظارت دیـوان عدالت اداری بر آراء مـراجع 
حل اختالف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری

10



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

ــورخ 1397/2/18  ــه شــماره 1928 م ــق دادنام ــت اداری نباشــد، بلکــه طب ــوان عدال ــراض در دی ــل اعت قاب

هیــأت عمومــی دیــوان، »بــه داللــت حکــم مقــرر در بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی 

دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 1392 اتخــاذ تصمیــم و تعییــن تکلیــف راجــع بــه آراء قطعــی مراجــع 

حــل اختــاف كار از شــئون شــعب دیــوان عدالــت اداری اســت.«

ــر آراء  ــرای نظــارت ب ــوان ب ــت شــعب دی ــای صاحی ــوق اشــاره شــده، مبن ــه ف ــه در دادنام همچنان ك

مراجــع اختــاف كار، بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان اســت. همچنیــن مــاده 

63 ایــن قانــون بــا تفصیــل بیشــتری بــه بیــان آییــن رســیدگی شــعب دیــوان بــه آراء مراجــع حــل اختــاف 

ــا مقــررات مذكــور در رابطــه  ــه طــور جــدی مطــرح اســت كــه آی ــذا ایــن ســؤال ب كار پرداختــه اســت؛ ل

بــا قلمــرو و آییــن نظــارت دیــوان بــر آراء مذكــور صراحــت و دقــت الزم را دارنــد و آیــا چالــش یــا ابهــام 

خاصــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد؟ تأملــی در آراء هیــأت عمومــی و شــعب دیــوان ایــن فرضیــه را تقویــت 

می نمایــد كــه چالش هــا و ابهاماتــی جــدی درخصــوص مقــررات مــورد اشــاره وجــود دارنــد كــه هرچنــد 

در برخــی آثــار مرتبــط بــا صاحیــت و آییــن دادرســی دیــوان اشــاراتی بــه ایــن موضوعــات شــده، لکــن 

ــون  ــاره، خاصــه پــس از الزم االجــرا شــدن قان ــوان در ایــن ب تاكنــون بررســی دقیقــی از رویــه قضایــی دی

جدیــد دیــوان صــورت نگرفتــه و لــذا ایــن مقالــه جنبــه نوآورانــه ای را در خــود دارد.

بــا ایــن توصیــف، در ایــن مقالــه، در یــک بررســی توصیفــی ـ تحلیلــی، ابتــدا قلمــرو و ســپس آییــن 

نظــارت دیــوان عدالــت اداری بــر آراء مراجــع حــل اختــاف كار در پرتــو رویــه قضایــی دیــوان تحلیــل شــده 

ــرد. ــورد اشــاره می گی ــراروی هركــدام م ــات ف ــا و ابهام و چالش ه

 

1. قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء مراجع حل اختالف کار

ــات و  ــه اعتراض ــیدگي ب ــوان، »رس ــی دی ــن دادرس ــکیات و آیی ــون تش ــاده 10 قان ــد 2 م ــق بن طب

ــد  ــات اداری و كمیســیون هایی مانن ــه تخلف ــای رســیدگی ب ــي هیئت ه ــات قطع شــکایات از آراء و تصمیم

كمیســیون های مالیاتــی، هیئــت حــل اختــاف كارگــر و كارفرمــا، كمیســیون موضــوع مــاده )100( قانــون 

ــعب  ــت ش ــا«، در صاحی ــا آنه ــت ب ــا مخالف ــررات ی ــن و مق ــض قوانی ــث نق ــراً از حی ــهرداری ها منحص ش

ــرار دارد. ــوان ق دی

ــه مراجــع  ــات مراجــع اختصاصــی اداری و ازجمل ــی« شــدن آراء و تصمیم ــه »قطع ــور ب ــد مذك در بن

حــل اختــاف كار به عنــوان ماكــی بــرای امــکان شــکایت در دیــوان اشــاره  شــده اســت. بــر ایــن اســاس، 

ــدوی  ــًا قطعــی، آراء ب ــم از رأی ذات ــوان فقــط آراء قطعــی می باشــند. رأی قطعــی، اع ــق نظــارت دی »متعلَّ

قابــل  اعتراضــی كــه در مهلــت مقــرر مــورد اعتــراض واقــع نشــده اســت و آراء قطعــی صــادره در مرحلــه 

تجدیدنظــر می باشــد« )رســتمی و دیگــران، 1388: 69(. بــا توجــه بــه اینکــه مراجــع حــل اختــاف كار در 

ــی  ــاف( شــکل گرفته اند، آراء قطع ــت حــل اخت ــت تشــخیص( و تجدیدنظــر )هیئ ــدوی )هیئ ــه ب دو مرحل
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هیئت هــای حــل اختــاف و آراء غیرقطعــی هیئت هــای تشــخیص كــه در مهلــت قانونــی مقــرر از ســوی 

هریــک از طرفیــن مــورد اعتــراض در هیئــت حــل اختــاف قــرار نگیرنــد، می تواننــد موضــوع شــکایت در 

شــعب دیــوان قــرار گیرنــد.

ــخاصی  ــه اش ــتقیمی ب ــاره مس ــوان، اش ــی دی ــن دادرس ــکیات و آیی ــون تش ــاده 10 قان ــد 2 م در بن

ــد، نشــده اســت؛  ــوان طــرح شــکایت كنن ــاف كار در دی ــی مراجــع حــل اخت ــد از آراء قطع ــه می توانن ك

امــا بایــد اشــاره نمــود كــه دیــوان عدالــت اداری بــا توجــه بــه معنــی لغــوی و عرفــی كلمــه »مــردم« در 

اصــل 173 قانــون اساســی قائــل بــه ایــن اســت كــه دیــوان، مرجعــی اســت كــه بــه شــکایات، تظلمــات و 

ــی  ــی و حقوق ــراض و شــکایات اشــخاص حقیق ــد و درنتیجــه، اعت ــردم« رســیدگی می نمای اعتراضــات »م

ــی در  ــای دولت ــات واحده ــکایات و اعتراض ــوده و ش ــوان ب ــعب دی ــرح در ش ــل  ط ــی قاب ــوق خصوص حق

ــه شــماره 37، 38 و  ــوان نمی باشــد )رأی وحــدت روی ــل  طــرح و رســیدگی در شــعب دی ــورد قاب هیــچ م

ــه  ــون فعلــی دیــوان ب ــر بنــد )1( مــاده 10 قان 39 مــورخ 1368/7/10(. هرچنــد دادنامــه مذكــور ناظــر ب

ــه شــماره 79  ــوان در آراء وحــدت روی ــور، هیــأت عمومــی دی ــه اســتدالل مزب نظــر می رســد، لکــن بنــا ب

مــورخ 1374/5/14 و شــماره 67 مــورخ 1385/2/17، تصریحــًا دیــوان را مرجــع اختصاصــی رســیدگی بــه 

شــکایات مــردم اعــم از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی خصوصــی از آراء قطعــی مراجــع منــدرج در قانــون 

دانســته اســت.

ــا  ــورخ 1380/1/26 ب ــماره 12 م ــه ش ــدت روی ــوان در رأی وح ــی دی ــأت عموم ــاس، هی ــن اس ــر ای ب

تأكیــد بــر ایــن اســتدالل كــه »كارخانــه ســیمان فــارس بــا عنایــت بــه میــزان مالکیــت واحدهــای دولتــی 

در ســهام و ســرمایه آن از نــوع شــركت های متعلــق بــه دولــت می باشــد و از مصادیــق اشــخاص حقوقــی 

حقــوق خصوصــی محســوب نمی شــود«، اعتــراض آن كارخانــه نســبت بــه رأی هیــأت حــل اختــاف كار 

ــن در رأی  ــت اداری ندانســته و همچنی ــوان عدال ــل  رســیدگی و امعان نظــر در دی ــی را قاب ــور اجتماع و ام

ــا ایــن اســتدالل كــه »شــركت صنعتــی آبگینــه ازجملــه  وحــدت رویــه شــماره 254 مــورخ 1382/7/6 ب

ــاف  ــت حــل اخت ــه رأی هیئ ــراض شــركت شــاكی نســبت ب ــی محســوب اســت«، اعت شــركت های دولت

اداره كار را غیرقابــل رســیدگی در شــعب دیــوان دانســته اســت.

حــال بــا توجــه بــه اینکــه در مــواردی همچــون دعــاوی مورداشــاره در آراء اخیرالذكــر، ممکــن اســت 

ــه شــکایات  ــه رســیدگی ب ــح ب ــوان خــود را صال ــاره، دی ــه در این ب ــا باشــند ك ــی، كارفرم ــای دولت واحده

ــه  ــن ابهــام مطــرح می شــود كــه رســیدگی ب ــد، ای آنهــا از آراء قطعــی مراجــع حــل اختــاف كار نمی دان

ــه آراء مزبــور در صاحیــت چــه مرجعــی اســت؟ اعتراضــات واحدهــای دولتــی نســبت ب

دراین بــاره دو دیــدگاه مطــرح  شــده اســت: نخســت آنکــه آراء قطعــی و الزم االجــرای مراجــع اختصاصــی 

اداری، جــز درمواردی كــه قانون گــذار آنهــا را توســط اشــخاص حقــوق خصوصــی قابــل  اعتــراض در دیــوان 

ــن  ــی نیســتند. ای ــل نظــارت قضای ــا دادگاه هــای عمومــی دادگســتری دانســته اســت، قاب ــت اداری ی عدال
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قلمرو و آیین نظارت دیـوان عدالت اداری بر آراء مـراجع 
حل اختالف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

دیــدگاه بــا منطــق حقوقــی ســازگاری نــدارد، چراكــه به طــور مثــال، نمی تــوان پذیرفــت كــه آراء مراجــع 

حــل اختــاف كار از ســوی اشــخاص حقــوق خصوصــی به عنــوان كارفرمــا قابــل  اعتــراض در دیــوان باشــد، 

ولــی آراء ایــن مراجــع توســط واحــد دولتــی كارفرمــا كــه منافــع عمومــی جامعــه را تعقیــب می كنــد، در 

ــداران خــود را دارد و از آن  ــدگاه طرف ــن دی ــا این حــال ای ــراض نباشــد. ب ــل  اعت ــی قاب ــچ مرجــع قضای هی

ــورخ  ــماره 9100145 م ــه ش ــه در دادنام ــران، ك ــی ته ــی حقوق ــعبه 184 دادگاه عموم ــس ش ــه، رئی جمل

1391/2/16 چنیــن اعــام رأی نمــوده اســت:

ــای  ــیون و هیئت ه ــاف و آراء كمیس ــن اخت ــودن طرفی ــا دولتی ب ــی ب ــه حت ــیم ك ــل باش ــر قائ »اگ

ــد.  ــراض نماین ــرح اعت ــتری ط ــم دادگس ــد در محاك ــور بتوانن ــع مزب ــی مراج ــرر از آراء قطع ــور، متض مذك

پــس هــدف از تشــکیل هیئت هــای مذكــور چــه خواهــد بــود و ایــن امــر نقــض غــرض اســت و مراجعــه 

مجــدد بــه محاكــم دادگســتری باعــث دور و تسلســل اســت و درواقــع هیــچ نــص صریحــی مبنــی بــر اینکــه 

ــتری  ــی  دادگس ــم عموم ــراض در محاك ــل  اعت ــتری قاب ــی غیردادگس ــف اداری قضای ــای مختل آراء هیئت ه

ــدارد. آنچــه می بایســت در محاكــم دادگســتری طــرح شــود به موجــب مقــررات و موازیــن  باشــد وجــود ن

ــت  ــی نمی بایس ــی حقوق ــم عموم ــواًل محاك ــت و اص ــم اس ــت محاك ــدود صاحی ــن و در ح ــی معی دادرس

بــه رســیدگی مباحــث اداری تخصصــی كــه مراجــع تخصصــی بــرای رســیدگی بدانهــا تأسیس شــده ورود 

ــوه قضاییــه( ــه نقــل از: بانــک داده آراء پژوهشــگاه ق نماینــد.« )ب

امــا دیــدگاه دوم كــه مبتنــی بــر وحــدت مــاک از رأی وحــدت رویــه شــماره 699 مــورخ 1386/3/22 

هیــأت عمومــی دیــوان عالــی كشــور شــکل گرفته1 قائــل بــه ایــن اســت كــه »ازآنجاكــه طبــق اصــل 159 

قانــون اساســی، دادگســتری مرجــع عــام تظلم خواهــی اســت لــذا آن دســته از آراء مراجــع شــبه قضایی كــه 

مــورد اعتــراض دســتگاه های دولتــی اســت قابــل  اعتــراض در دادگاه هــای دادگســتری اســت« )موالبیگــی، 

ــی  ــورخ 1397/1/29 اداره كل حقوق ــماره 7/97/102 م ــه ش ــب نظری ــر، به موج 1395: 23(. به عبارتی دیگ

قــوه قضاییــه، »عــدم تجویــز رســیدگی بــه اعتراضــات واحدهــای دولتــی در دیــوان عدالــت اداری، مســقط 

و نافــی صاحیــت رســیدگی دادگاه هــای عمومــی در رســیدگی بــه دعــاوی طرح شــده از ســوی واحدهــای 

دولتــی مبنــی بــر ابطــال آراء قطعــی مراجــع حــل اختــاف كار نمی باشــد و رســیدگی بــه ایــن دعــاوی در 
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1. البتــه برخــاف ایــن نظــر، اداره كل حقوقــی قــوه قضاییــه طبــق نظریــه شــماره 7/405 مــورخ 1392/3/4 قائــل 
ــراض در مراجــع دادگســتری  ــل اعت ــاف اداره كار قاب ــای تشــخیص و حــل اخت ــه »آراء هیئت  ه ــن اســت ك ــه ای ب
نمی  باشــد. ضمنــًا رأی وحــدت رویــه شــماره 699 مــوّرخ 86/3/22 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی كشــور نیــز صرفــاً  
ناظــر بــر اعتــراض ســازمان  های دولتــی بــه آراء كمیســیون مــاده 77 قانــون شــهرداری اســت و بــه آراء ســایر مراجــع 
اداری ازجملــه هیئت  هــای حــل اختــاف كار، تســری نــدارد و بــا توجــه بــه اصــل173 قانــون اساســی و مــاده 13 
قانــون دیــوان عدالــت اداری مصــوب 85 در دیــوان عدالــت اداری فقــط شــکایات مــردم )اشــخاص حقــوق خصوصــی 
اعــم از حقیقــی و حقوقــی( علیــه دولــت و مؤسســات عمومــی غیردولتــی مســموع اســت و طــرح دعــاوی ســازمان  ها 

و ادارات دولتــی علیــه اشــخاص حقوقــی یــا علیــه یکدیگــر قابلیــت اســتماع در دیــوان عدالــت اداری را نــدارد.«



صاحیــت محاكــم عمومــی می باشــد.«1

بــر همیــن اســاس، در رویــه شــعب دیــوان عالــی كشــور در مــوارد حــل اختــاف در صاحیــت بیــن شــعب 

دیــوان عدالــت اداری و دادگاه هــای عمومــی، درخصــوص مراجــع حــل اختــاف موضــوع قانــون كار شــاهد آراء 

متعــددی می باشــیم كــه در آنهــا رأی بــه اعتبــار صاحیــت دادگاه هــای عمومــی دادگســتری صــادر شــده اســت 

)نجابت خــواه 1391: 25-33(.

البتــه پرســش دیگــری نیــز در اینجــا مطــرح اســت و آن اینکــه آیــا شــکایت و اعتــراض نهادهــا و مؤسســات 

عمومــی غیردولتــی و مؤسســات وابســته بــه آنهــا نســبت بــه آراء مراجــع حــل اختــاف كار قابــل  طــرح در دیــوان 

ــت اداری مصــوب  ــوان عدال ــون دی ــاره بایــد خاطرنشــان نمــود كــه در مــاده 11 قان ــا خیــر؟ دراین ب می باشــد ی

ــی  ــای دولت ــوان واحده ــا« به عن ــه آنه ــته ب ــات وابس ــی و مؤسس ــای انقاب ــهرداری ها و نهاده ــه »ش 1360 ب

موضــوع صاحیــت شــعب دیــوان اشــاره  شــده بــود و بــر ایــن اســاس، شــعب دیــوان رســیدگی بــه شــکایات ایــن 

مراجــع و مؤسســات وابســته بــه آنهــا را در صاحیــت دیــوان نمی دانســتند؛ همچنان كــه هیــأت عمومــی دیــوان 

نیــز در رأی وحــدت رویــه شــماره 120 مــورخ 1374/7/15، بــا ایــن اســتناد كــه طبــق قانــون دیــوان، »نهادهــای 

انقابــی و مؤسســات وابســته بــه آن در عــداد واحدهــای دولتــی تلقــی گردیــده اســت«، »شــركت پخــش نــو كــه 

شــركتی متعلــق بــه بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان به عنــوان یــک  نهــاد انقابــی در عــداد واحدهــای دولتــی« 

بــوده را دولتــی تلقــی كــرده و شــکایت مطروحــه از ناحیــه ایــن شــركت علیــه اداره كار را »شــکایت دولــت علیــه 

دولــت« قلمــداد كــرده و آن را قابــل  طــرح در دیــوان ندانســته اســت. امــا عــاوه بــر ایــن، در 1374/7/11 قانونــی 

بــا عنــوان »قانــون تفســیر مــاده 11 قانــون دیــوان عدالــت اداری دررابطه بــا قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات 

عمومــی غیردولتــی« بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید كــه مقــرر می داشــت: »بــا توجــه بــه مــاده 

11 قانــون دیــوان عدالــت اداري رســیدگي بــه شــکایات علیــه نهادهــاي عمومــي احصــاء شــده در قانــون فهرســت 

ــن  ــب ای ــد.« به موج ــت اداری می باش ــوان عدال ــت دی ــز در صاحی ــی نی ــی غیردولت ــات عموم ــا و مؤسس نهاده

قانــون، دیگــر شــکایات نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی مذكــور در قانــون فهرســت نیــز علیــه واحدهــای 

دولتــی موضــوع قانــون دیــوان قابــل اســتماع و رســیدگی نبــوده اســت. 

ــت اداری  ــوان عدال ــوب 1385، دی ــت اداری مص ــوان عدال ــون دی ــدن قان ــرا ش ــب و الزم االج ــس از تصوی پ

همچنــان بــر اســاس »قانــون تفســیر مــاده 11 قانــون دیــوان عدالــت اداری در رابطــه بــا قانــون فهرســت نهادهــا 

و مؤسســات عمومــی غیردولتــی« مصــوب 1374 قائــل بــه صاحیــت خــود نســبت بــه مؤسســات و نهادهــای 

14

ــی ریاســت  ــت حقوق ــورخ 1390/2/24 معاون ــی شــماره 13528/12139 م ــه حقوق ــه موجــب نظری ــن ب 1. همچنی
ــماره  ــه ش ــدت روی ــورخ 1374/10/26 و رأی وح ــماره 602 م ــه ش ــدت روی ــه رأی وح ــه ب ــا توج ــوری، »ب جمه
699 مــورخ 1386/3/22 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی كشــور رســیدگی بــه اختافــات راجــع بــه احــکام قطعــی 
ــای  ــت دادگاه ه ــد در صاحی ــی باش ــتگاه دولت ــا دس ــه كارفرم ــری ك ــاف كارگ ــل اخت ــخیص و ح ــای تش هیئت ه

ــوری، 1393: 189( ــت جمه ــی ریاس ــت حقوق ــت.« )معاون ــی اس عموم

قلمرو و آیین نظارت دیـوان عدالت اداری بر آراء مـراجع 
حل اختالف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری



فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

عمومــی غیردولتــی مذكــور در قانــون فهرســت بــوده و شــکایات ایــن مراجــع علیــه دیگــر واحدهــای دولتــی را 

ــورخ 1387/12/11  ــماره 845 م ــه ش ــدت روی ــوان در رأی وح ــی دی ــأت عموم ــه هی ــت؛ همچنان ك نمی پذیرف

بــدون ماحظــه مفــاد تبصــره 1 قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی1، مقــرر داشــت: »نظــر 

بــه اینکــه بنیــاد مســتضعفان بــه شــرح قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی مصــوب 1373 

ــت  ــوان عدال ــون دی ــاده 11 قان ــون تفســیر م ــم قان ــه و به حک ــی قرارگرفت ــی غیردولت ــره مؤسســات عموم درزم

اداری دررابطه بــا قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی مصــوب 1374 رســیدگی بــه شــکایت 

ــه شــركت ســهامی  ــر ازجمل ــاد فوق الذك ــه بنی ــور و شــركت های وابســته ب ــاد مزب ــات بنی ــات و اقدام از تصمیم

خــاص گــروه پزشــکی بــر رویــه در صاحیــت دیــوان قرارگرفتــه اســت، بنابرایــن اعتــراض شــركت مزبــور كــه 

در عــداد اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی قــرار نــدارد نســبت بــه رأی هیــأت حــل اختــاف اداره كار، قابــل 

 رســیدگی و اســتماع در دیــوان عدالــت اداری نیســت.«

امــا بــا وضــع و الزم االجــرا شــدن قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری در ســال 1392، 

ــماره  ــه ش ــدت روی ــه در رأی وح ــت؛ همچنان ك ــوده اس ــدود نم ــود را مح ــعب خ ــت ش ــوان صاحی ــر دی دیگ

ــون تشــکیات و آییــن  ــف بنــد 1 مــاده 10 قان ــق جــزء ال 1346 مــورخ 1395/12/17 مقــرر داشــته، »... مطاب

دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 1392، رســیدگی بــه شــکایات و تظلمــات از مؤسســات عمومــی 

غیردولتــی در شایســتگی دیــوان عدالــت اداری لحــاظ نشــده اســت و فقــط رســیدگی بــه شــکایات، تظلمــات از 

شــهرداری ها و ســازمان تأمیــن اجتماعــی به عنــوان دو مصــداق از مؤسســات عمومــی غیردولتــی در شایســتگی 

ــه  ــی ك ــای انقاب ــته از نهاده ــن، آن دس ــه، عاوه برای ــت اداری پیش بینی شــده اســت.« البت ــوان عدال شــعب دی

جــزء مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی قــرار می گیرنــد، ماننــد بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و بنیــاد 

مســتضعفان جــزء دســتگاه های موضــوع صاحیــت شــعب دیــوان قــرار دارنــد و شــکایات آنهــا علیــه آراء قطعــی 

مراجــع اختصاصــی اداری و ازجملــه مراجــع حــل اختــاف كار قابــل  طــرح و رســیدگی در شــعب دیــوان نیســت.

امــا در كنــار نهادهــای مذكــور، بایــد بــه نهادهایــی اشــاره داشــت كــه در حقــوق اداری، از آنهــا بــه »نهادهای 

ــوان نهــادی عمومــی  ــا ایــن نهادهــا را می ت ــاد می شــود. صرف نظــر از ایــن ابهــام كــه آی صنفــی و حرفــه ای« ی

ــوان در  ــا را نمی ت ــه آنه ــود دارد ك ــت وج ــن قطعی ــتند، ای ــی هس ــادی خصوص ــه نه ــا آنک ــمار آورد و ی ــه ش ب

ــر  ــود. ب ــداد نم ــوده، قلم ــل ب ــاک عم ــوان م ــه دی ــه در روی ــق آنک ــای مضی ــی در معن ــای دولت ــداد واحده ع

همیــن اســاس، هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری به طــور نمونــه در رأی وحــدت رویــه شــماره 322 مــورخ 

ــل  ــاختمان( را قاب ــی س ــازمان مهندس ــی س ــورای انتظام ــا )ش ــن نهاده ــی از ای ــکایت از آراء یک 1390/8/2، ش

ــون فهرســت  ــرر در تبصــره ماده واحــده قان ــف مق ــه تعری ــا توجــه ب ــه ب ــر روی 1. چراكــه شــركت ســهامی خــاص ب
نهادهــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، از مصادیــق مؤسســات وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان نبــوده و »چنانچــه 
ــوان  ــت دی ــوند تحــت شــمول صاحی ــی به صــورت شــركت تأســیس و اداره ش ــای انقاب ــه نهاده واحــد وابســته ب

ــی، 1395: 35( ــد.« )موالبیگ ــرار نمی گیرن ــت اداری ق عدال
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ــا توجــه بــه مفــاد ایــن رأی چنیــن بــه نظــر می رســد كــه این گونــه نهادهــا  رســیدگی در دیــوان ندانســته و ب

ــد. ــه خــود شــکایت نماین ــت اداری از آراء مراجــع حــل اختــاف كار علی ــوان عدال ــد در دی می توانن

نکتــه دیگــری كــه در رابطــه بــا صاحیــت نظارتــی دیــوان نســبت بــه آراء مراجــع حــل اختــاف كار بایــد 

ــم  ــی و ه ــای خصوصــی و تعاون ــران شــاغل در بخش ه ــم شــامل كارگ ــور ه ــه نظــارت مذك ــود اینک ــاره نم اش

كارگــران شــاغل در بخــش دولتــی می شــود. توضیــح اینکــه طبــق مــاده 124 قانــون مدیریــت خدمــات كشــوری، 

»به كارگیــری نیــروی انســانی در برخــی از مشــاغل كــه ســازمان ]اداری و اســتخدامی كشــور[ اعــام مــی دارد در 

ســقف پســت های ســازمانی مصــوب و مجوزهــای اســتخدامی بــر اســاس قانــون كار امکان پذیــر می باشــد.« بــر 

ایــن اســاس، هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در دادنامــه شــماره 336 مــورخ 1391/6/20 اشــعار داشــته 

اســت: »... اشــخاصی كــه مطابــق مــاده 124 قانــون مدیریــت خدمــات كشــوری مصــوب 1386/7/8 بــر اســاس 

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــح ب ــع صال ــا مرج ــا كارفرم ــاف ب ــروز اخت ــوند در صــورت ب ــری می ش ــون كار، به كارگی قان

شــکایات، هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف كارگــری و كارفرمایــی خواهــد بــود، ازایــن رو قبــل از رســیدگی 

بــه شــکایت در هیئت هــای مذكــور، دیــوان عدالــت اداری صاحیــت رســیدگی بــه شــکایات را نــدارد.« ایــن در 

حالــی اســت كــه دررابطه بــا افــرادی كــه طبــق تبصــره مــاده 32 قانــون مدیریــت خدمــات كشــوری، به صــورت 

ســاعتی یــا كار معیــن بــه خدمــت دســتگاه اجرایــی درمی آینــد، در ذیــل ایــن دادنامــه مقررشــده اســت: »در 

ســایر مــوارد كــه اشــخاص مطابــق تبصــره ذیــل مــاده 32 قانــون مدیریــت خدمــات كشــوری مصــوب 1386/7/8 

ــای  ــوع، هیئت ه ــازمان متب ــا س ــا ب ــط آنه ــر رواب ــون كار ب ــمول قان ــدم ش ــاظ ع ــه لح ــده اند، ب ــری ش به كارگی

تشــخیص و حــل اختــاف كارگــری و كارفرمایــی صاحیــت رســیدگی بــه شــکایات اشــخاص را ندارنــد.«

ــون  ــاده 21 قان ــق تبصــره )1( م ــر ضــروری اســت: نخســت اینکــه طب ــه زی ــه ســه نکت در اینجــا اشــاره ب

ــور  ــركت مذك ــه ش ــی به نحوی ك ــركت های دولت ــهام ش ــذاری س ــورت واگ ــوری، »در ص ــات كش ــت خدم مدیری

ــن  ــردد و ای ــال می گ ــده اعم ــركت واگذارش ــدان ش ــر كارمن ــون كار ب ــررات قان ــن و مق ــود، قوانی ــی ش غیردولت

افــراد، كارمنــدان كارفرمــای جدیــد محســوب می شــوند.« درنتیجــه »ارتبــاط اســتخدامی آنــان بــا دســتگاه های 

ــن ترتیــب،  ــان اعمــال می گــردد.«1 و بدی ــون كار در مــورد آن ــط قطــع و قوانیــن و مقــررات قان ــی ذی رب اجرای

شــکایات و اعتراضــات آنهــا به جــای آنکــه طبــق بنــد )3( مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان 

عدالــت اداری قابــل  رســیدگی در شــعب دیــوان باشــد، طبــق مــاده 157 قانــون كار در صاحیــت مراجــع حــل 

ــوان طــرح شــکایت نمــود. ــوان در شــعب دی ــود و از آراء ایــن مراجــع می ت اختــاف كار خواهــد ب

ــه  ــورخ 1397/4/12 ك ــی 929 م ــه شــماره 927 ال ــل رأی وحــدت روی ــه ذی ــاره شایســته اســت ب در این ب

مقــرر داشــته، »پــس از واگــذاری شــركت مخابــرات در تاریــخ 18/8/1388 در اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی 

بــه بخــش غیردولتــی، مقــررات قانــون كار بــر روابــط آنهــا حاكــم خواهــد بــود« و همچنیــن رأی وحــدت رویــه 

شــماره 920 مــورخ 1397/3/29 هیــأت عمومــی دیــوان اشــاره شــود كــه مقــرر مــی دارد: »بــا توجــه بــه اینکــه 
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

ــركت  ــان ش ــط كاركن ــر رواب ــون كار ب ــررات قان ــوده و مق ــی ب ــخ 1388/8/18 دولت ــا تاری ــرات ت ــركت مخاب ش

ــا تاریــخ  ــرات و شــركت متبــوع حاكــم نبــوده اســت، بنابرایــن پرداخــت وجــوه مرخصــی استفاده نشــده ت مخاب

مذكــور در اجــرای مقــررات اســتخدامی شــركت های دولتــی صــورت پذیرفتــه و بعــد از خصوصــی شــدن شــركت 

ــرات و  ــون مدیریــت خدمــات كشــوری روابــط كار بیــن شــركت مخاب ــرات در اجــرای حکــم مــاده 21 قان مخاب

كاركنــان آن در اجــرای مقــررات قانــون كار ایجــاد می شــود و حکــم مــاده 71 قانــون كار از 1388/8/18 مجــری 

خواهــد بــود.«

ــه  ــی ك ــای غیردولت ــدان بخش ه ــوری، »كارمن ــات كش ــت خدم ــون مدیری ــاده 18 قان ــق م ــه طب دوم اینک

ــی و  ــور دولت ــف و تصــدی ام ــا قســمتی از وظای ــام و ی ــون، تم ــن قان ــده در ای ــکام پیش بینی ش ــاس اح ــر اس ب

ســایر امــور قابــل  واگــذاری كــه حســب قوانیــن و مقــررات مربــوط معیــن خواهــد شــد را عهــده دار می باشــند، 

ــد و  ــه تعه ــی هیچ گون ــتگاه های اجرای ــد. دس ــی می گردن ــی تلق ــای غیردولت ــش كارفرم ــت پوش ــان تح كاركن

ــدان تحــت  ــا كارمن ــد ب ــدان موظف ان ــن كارمن ــان ای ــد. كارفرمای ــدان ندارن ــن كارمن ــال ای ــا مســئولیتی در قب ی

ــد و  ــار نماین ــه رفت ــررات مربوط ــن و مق ــایر قوانی ــی و س ــن اجتماع ــون كار و تأمی ــق قان ــود مطاب ــش خ پوش

پاســخگوی مقامــات و یــا مراجــع ذی صــاح در ایــن رابطــه خواهنــد بــود.« بــا ایــن توضیــح، شــکایات ایــن دســته 

ــوده و در صاحیــت مراجــع حــل اختــاف كار می باشــد؛  ــت اداری نب ــوان عدال ــراد موضــوع صاحیــت دی از اف

هرچندكــه از آراء مراجــع حــل اختــاف كار می تــوان بــر اســاس بنــد )2( مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن 

دادرســی دیــوان، در دیــوان طــرح شــکایت نمــود.

ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 117 قان ــق م ــه طب ــتگاه هایی ك ــته از دس ــا آن دس ــه  ب ــه دررابط ــوم اینک س

ــد، افــرادی كــه  ــرار گرفته ان ــع مقــررات خــاص اســتخدامی ق كشــوری از شــمول ایــن مــاده خــارج شــده و تاب

ــوان »واحدهــای  ــا در شــمول عن ــوع آنه ــن دســتگاه ها رابطــه اســتخدامی داشــته باشــند و دســتگاه متب ــا ای ب

ــان  ــوق استخدامی ش ــع حق ــرد، در صــورت تضیی ــرار گی ــوان ق ــون دی ــاده 10 قان ــد )1( م ــی« موضــوع بن دولت

ــوان طــرح شــکایت نماینــد؛ امــا اگــر  ــون مذكــور در شــعب دی ــه بنــد )3( مــاده 10 قان ــا توجــه ب می تواننــد ب

ــرار  ــاف كار ق ــل اخت ــع ح ــت مراج ــوع صاحی ــد، موض ــه كار باش ــان، رابط ــتگاه متبوع ش ــا دس ــا ب ــه آنه رابط

ــد. ــکایت نماین ــرح ش ــوان ط ــعب دی ــد در ش ــع می توانن ــن مراج ــی ای ــد و از آراء قطع می گیرن

دررابطه بــا صاحیــت دیــوان عدالــت اداری در رســیدگی بــه آراء مراجــع اختصاصــی اداری و ازجملــه مراجــع 

حــل اختــاف كار بایــد بــه نکتــه ذیــل بنــد )2( مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان كــه اشــاره 

بــه »از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا« دارد و ابهام برانگیــز بــوده، توجــه داشــت. بــر ایــن 

اســاس، »صاحیــت دیــوان در رســیدگی بــه تصمیمــات موضــوع ایــن بنــد، منحصــراً رســیدگی حکمــی اســت 

نــه موضوعــی و ماهــوی.« )صدرالحفاظــی، 1372: 289( بــه  عبارتــی  دیگــر، شــعبه دیــوان »توجهــی بــه اســاس 

ــوان در ایــن قبیــل  ــدارد، بلکــه كار دی مناقشــه و اختــاف از حیــث احــراز صحــت  و ســقم ادعــای مطروحــه ن

دعــاوی ایــن اســت كــه تشــخیص دهــد در ترتیــب رســیدگی مدلــول حکــم قانــون رعایــت شــده اســت یــا نــه؟« 

)صدرالحفاظــی، 1372: 298( البتــه برخــاف برخــی نظــرات مطرح شــده كــه رســیدگی در دیــوان عدالــت اداری 
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ــد  ــررات شــکلی دانســته اند، بای ــا مق ــق ب ــه تطبی ــودن ب ــای محدود ب ــه معن ــه رســیدگی شــکلی ب را محــدود ب

متذكــر شــد كــه »محــدوده صاحیــت دیــوان عدالــت اداری صرفــًا از جهــت نقــض قوانیــن و مقــررات اعــم از 

شــکلی یــا ماهــوی« اســت )موالبیگــی، 1395: 66(. بــر ایــن اســاس، طبــق نظریــه مشــورتی شــماره 7/7496 

مــورخ 1385/9/29 اداره كل حقوقــی قــوه قضائیــه، »آراء و تصمیمــات مراجــع مذكــور... بایــد شــکًا و ماهیتــًا 

منطبــق بــا قوانیــن و مقــررات موضوعــه و در حــدود صاحیــت قانونــي آنهــا باشــد ]و[ در صــورت عــدم رعایــت 

قوانیــن و عــدم انطبــاق تصمیمــات و آراء بــا مقــررات موضوعــه و یــا خــروج از حــدود صاحیــت مراجــع تصمیــم 

گیرنــده، قابلیــت طــرح و نقــض در دیــوان عدالــت اداری را دارد.«

2. آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء مراجع حل اختالف کار

ــت  ــوان عدال ــن دادرســی دی ــون تشــکیات و آیی ــاده 63 قان ــق م ــه طب ــود ك ــد اشــاره نم ــاره، بای در این ب

اداری مصــوب 1392، »هــرگاه شــعبه رســیدگی كننده دیــوان در مرحلــه رســیدگی بــه آراء و تصمیمــات مراجــع 

مذكــور در بنــد )2( مــاده )10( ایــن قانــون، اشــتباه یــا نقصــی را ماحظــه نمایــد كــه بــه اســاس رأی لطمــه 

وارد نکنــد، آن را اصــاح و رأی را ابــرام می نمایــد و چنانچــه رأی واجــد ایــراد شــکلی یــا ماهــوی مؤثــر باشــد، 

ــوط اعــاده كنــد. مرجــع  ــه مرجــع مرب ــده را ب ــا ذكــر همــه مــوارد و تعییــن آنهــا، پرون شــعبه مکلــف اســت ب

ــدام و  ــی اق ــای اعام ــا ایراده ــع نقــص ی ــه رف ــوان نســبت ب ــق دســتور شــعبه دی ــور موظــف اســت مطاب مذك

ســپس مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم یــا صــدور رأی نمایــد.

ــعبه  ــان ش ــه هم ــده ب ــود، پرون ــکایت ش ــدداً ش ــادره مج ــا رأی ص ــذه و ی ــم متخ ــه از تصمی درصورتی  ك

ــررات  ــون و مق ــر قان ــا رأی را مغای ــم و ی ــه تصمی ــور چنانچ ــعبه مذك ــود. ش ــاع می ش ــیدگی كننده ارج رس

ــوط، آن را نقــض و پــس از اخــذ نظــر مشــاورین موضــوع  ــون و مقــررات مرب ــه قان تشــخیص دهــد، مســتند ب

ــد.« ــوی می نمای ــدور رأی ماه ــه ص ــادرت ب ــون، مب ــن قان ــاده )7( ای م

مقــرره فــوق دررابطه بــا مراجــع حــل اختــاف كار نیــز مجــری اســت و شــعب دیــوان بــر اســاس مــاده 63 

قانــون حاكــم بــر خــود بــه اعمــال صاحیــت نظارتــی خــود نســبت بــه آراء قطعــی ایــن مراجــع می پردازنــد. 

دررابطه بــا مــاده فــوق، اشــاره بــه دو رأی از هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری كــه بــا توجــه بــه چالش هــای 

موجــود در مــاده 63 صــادر شــده، خالــی از فایــده نیســت.

ــوان در دادنامــه شــماره 1690 مــورخ 1397/8/1 مقــرر داشــته اســت:  نخســت اینکــه هیــأت عمومــی دی

»حکــم مــاده 63 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 1392 مبنــی بــر اینکــه 

هــرگاه شــعبه رســیدگی كننده دیــوان آراء و تصمیمــات مراجــع مذكــور در بنــد 2 مــاده 10 قانــون را واجــد ایــراد 

شــکلی یــا ماهــوی مؤثــر تشــخیص دهــد، شــعبه مکلــف اســت بــا ذكــر همــه مــوارد و تعییــن آنهــا پرونــده را 

بــه مرجــع مربوطــه اعــاده كننــد، مفیــد ایــن معنــی اســت كــه پرونــده بایــد بــه همــان مرجــع رســیدگی كننده 

بــرای رفــع نقــص یــا تبعیــت ماهیتــی اعــاده شــود و نــه هیئــت هم عــرض.« و دوم اینکــه ایــن هیــأت در رأی 
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وحــدت رویــه شــماره 811 مــورخ 1396/8/23 اشــعار داشــته اســت: »بــا توجــه بــه  حکــم مقــرر در مــاده 63 

قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 1392... پــس از نقــض آراء و تصمیمــات 

ــه از رأی و  ــوط چنانچ ــع مرب ــدد در مراج ــیدگی مج ــون و رس ــن قان ــاده 10 ای ــد 2 م ــور در بن ــع مذك مراج

تصمیــم مجــدد ایــن مراجــع اعتــراض شــود و شــعبه دیــوان شــکایت را وارد تشــخیص دهــد، پــس از جلــب نظــر 

مشــاورین موضــوع مــاده 7 قانــون یادشــده ضمــن نقــض بــه صــدور رأی ماهــوی مبــادرت مــی ورزد.« دررابطه بــا 

رأی اخیــر، اشــاره بــه ایــن نظــر نیــز اهمیــت دارد كــه در مــواردی كــه شــعبه تجدیدنظــر دیــوان برخــاف رأی 

شــعبه بــدوی، رأی قطعــی مراجــع حــل اختــاف كار را نقــض می كنــد، در صــورت شــکایت مجــدد از رأی ایــن 

ــدوی »رســیدگی كننــده« ارجــاع می شــود، هرچندكــه  ــه همــان شــعبه ب ــده جهــت رســیدگی ب مراجــع، پرون

ایــن شــعبه رأی مــورد شــکایت را نقــض نکــرده اســت؛ زیــرا »ارجــاع مســتقیم بــه شــعبه تجدیدنظــر موجــب از 

بیــن رفتــن یــک مرحلــه از رســیدگی می گــردد« )موالبیگــی، 1395: 240(. بــا ایــن حــال، ایــن ایــراد می توانــد 

مطــرح باشــد كــه اواًل، شــعبه بــدوی چه بســا بــر مبنــای اجتهــاد قبلــی خــود عمــل كــرده و ایــن امــر موجبــات 

اطالــۀ دادرســی را فراهــم مــی آورد و ثانیــًا، ممکــن اســت كــه مرجــع تجدیدنظــر از رأی شــعبه بــدوی همــان 

ــر كــرده باشــند، درنتیجــه،  ــا قضــات رســیدگی كننده در آن مرجــع تغیی ــی نباشــد و ی مرجــع تجدیدنظــر قبل

رأی نهایــی برخــاف رأی قبلــی شــعبه تجدیدنظــر باشــد.

ــه آن اشــاره نمــود،  ــد ب ــر آراء مراجــع حــل اختــاف كار بای ــه دیگــری كــه از حیــث آییــن نظــارت ب نکت

ــی دارد: »از  ــرر م ــه مق ــت اداری اســت ك ــوان عدال ــن دادرســی دی ــون تشــکیات و آیی ــاده 16 قان تبصــره 2 م

زمــان تصویــب ایــن قانــون مهلــت تقدیــم دادخواســت، راجــع بــه مــوارد موضــوع  بنــد )2( مــاده )10( ایــن قانون، 

بــرای اشــخاص داخــل كشــور ســه مــاه و بــرای افــراد مقیــم خــارج از كشــور، شــش ماه از تاریــخ ابــاغ رأی یــا 

تصمیــم قطعــی مرجــع مربــوط مطابــق قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب )در امــور مدنــی( 

ــًا آن دســته از شــکایات از آراء مراجــع حــل اختــاف كار قابــل  طــرح و  ــا وضــع ایــن تبصــره، صرف اســت...«. ب

ــی  ــوان اســت كــه در مهلــت مقــرر در ایــن تبصــره مطــرح  شــده باشــند؛ ایــن در حال رســیدگی در شــعب دی

اســت كــه تــا پیــش از وضــع قانــون جدیــد دیــوان در ســال 1392، شــکایت از آراء مراجــع حــل اختــاف كار تابع 

ــرای طــرح شــکایت از آراء مراجــع اختصاصــی  مهلــت معینــی نبــوده اســت. البتــه تعییــن مهلــت مشــخصی ب

اداری و ازجملــه مراجــع حــل اختــاف، بــا منطــق حقوقــی ســازگار بــه نظــر می رســد؛ چراكــه مبتنــی بــر ایــن 

ــه  ــد بلک ــف نمی مانن ــد باتکلی ــا اب ــا و كمیســیون ها ت ــای هیأت ه ــب، »تصمیم ه ــن ترتی ــا ای ــه ب ــاور اســت ك ب

معتــرض بــه تصمیــم زمــان معینــی بــرای اعتــراض دارد« )ویــژه، 1393(.

در اینجــا بایــد ایــن چالــش را مطــرح نمــود كــه آیــا ظــرف زمانــی مقــرر در تبصــره مــاده 16 ناظــر بــر آراء 

صــادره از مراجــع حــل اختــاف كار در پرونده هایــی كــه از قبــل مطــرح شــده بودنــد، هــم می شــود؟ در پاســخ 

ــه  ــود ك ــت اداری اشــاره نم ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــورخ 1398/9/27 هی ــه شــماره 2664 م ــه دادنام ــد ب بای

مقــرر مــی دارد: »بــا توجــه بــه اینکــه حکــم تبصــره مذكــور اطــاق دارد و همــه آراء قطعــی صــادره از هیأت هــا 
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ــت... و  ــت اداری اس ــوان عدال ــراض در دی ــت اعت ــه دارای مهل ــی ك ــم از آرای ــبه قضایی اع ــیون های ش و كمیس

ــه  ــرای انصــراف حکــم قانون گــذار ب ــه ب ــرد و قرین ــراض اســت... را در برمی گی ــت اعت ــد مهل ــی كــه فاق ــا آرای ی

آراء گــروه اول )آراء مهلــت دار( وجــود نــدارد، مضافــًا قواعــد آییــن دادرســی و قوانیــن شــکلی ازجملــه مهلــت 

اعتــراض اثــر فــوری دارد و در رســیدگی بــه پرونده هایــی كــه از قبــل مطــرح  شــده باشــد، نیــز قابلیــت اعمــال 

ــراض از ســوی  ــن در صــورت وصــول اعت ــد؛ بنابرای دارد مگــر آنکــه قانون گــذار برخــاف آن حکمــی مقــرر كن

شــخص معتــرض خــارج از مهلت هــای مقــرر در تبصــره 2 مــاه 16 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان 

ــون تشــکیات  ــه اســتناد تبصــره مذكــور و بنــد »ت« مــاده 53 قان ــوان می بایســت ب ــت اداری، شــعب دی عدال

و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری »قــرار رد شــکایت« صــادر كننــد، مگــر آنکــه در قوانیــن ســابق مهلــت 

ــت بیشــتر  ــور، مهل ــون مذك ــاده 16 قان ــل تبصــره 2 م ــق ذی ــه مطاب ــد بیشــتری پیش بینی شــده باشــد ك مقی

مــاک عمــل خواهــد بــود...«.

ــاف كار  ــل اخت ــع ح ــر آراء مراج ــت اداری ب ــوان عدال ــارت دی ــن نظ ــوص آیی ــه درخص ــدی ك ــه بع نکت

ــت  ــوان عدال ــن دادرســی دی ــون تشــکیات و آیی ــاده 16 قان ــق م ــه طب ــن اســت ك ــوان اشــاره داشــت ای می ت

ــه  موجــب مــاده 17 همیــن  ــوان، مســتلزم تقدیــم دادخواســت اســت و ب ــدوی دی اداری رســیدگی در شــعب ب

ــا  ــام ی ــا قائم مق ــل ی ــا وكی ــع ی ــخص ذی نف ــه ش ــد ك ــیدگی می كنن ــکایتی رس ــه ش ــوان ب ــعب دی ــون، »ش قان

ــذا طــرح شــکایت از  ــون، درخواســت كــرده باشــد.« ل ــر قان ــه شــکایت را براب نماینــده قانونــی وی، رســیدگی ب

ــل اســتماع و رســیدگی  ــاف كار قاب ــه آراء مراجــع حــل اخت ــن نســبت ب ــن عناوی ــرادی خــارج از ای ســوی اف

ــوان،  ــی دی ــأت عموم ــورخ 1386/8/20، هی ــماره 701 م ــه ش ــدت روی ــه در رأی وح ــود؛ همچنان ك ــد ب نخواه

»بــا عنایــت بــه اینکــه آقــای م.ر. فرزنــد ع. به عنــوان شــخص حقیقــی و اصیــل در پرونــده مبــادرت بــه طــرح 

شــکایت نمــوده و متذكــر طــرح دعــوی بــا ســمت مدیرعامــل شــركت... یــا دارنــده حــق امضــاء و طــرح دعــوی 

در مراجــع قضایــی از ســوی آن شــركت نشــده و محتویــات پرونده هــای مزبــور مفیــد طــرح شــکایت از طــرف 

ــده  ــادر گردی ــركت... ص ــت ش ــه طرفی ــاف كار ب ــل اخت ــع ح ــه رأی مراج ــت درحالی  ك ــرده اس ــخص نامب ش

اســت«، صــدور قــرار رد شــکایت بــه لحــاظ عــدم طــرح شــکایت از طــرف شــركت نامبــرده را صحیــح و موافــق 

مقــررات دانســته اســت.

ابهــام دیگــری كــه در رابطه بــا آییــن نظــارت دیــوان نســبت بــه آراء مراجــع حــل اختــاف كار قابــل اشــاره 

اســت، ایــن اســت  كــه آیــا صــدور دســتور موقــت در رابطــه بــا آراء مراجــع حــل اختــاف كار امکان پذیــر اســت؟ 

ــن دادرســی  ــون تشــکیات و آیی ــاده 34 قان ــت اداری مصــوب 1385 و م ــوان عدال ــون دی ــاده 15 قان ــق م طب

ــاكی  ــه »ش ــده ك ــی  ش ــواردی پیش بین ــت در م ــتور موق ــکان درخواســت صــدور دس ــت اداری، ام ــوان عدال دی

ضمــن طــرح شــکایت خــود یــا پــس  از آن مدعــی شــود كــه اجــرای اقدامــات یــا تصمیمــات یــا آراء قطعــی یــا 

خــودداری از انجــام  وظیفــه توســط اشــخاص و مراجــع مذكــور در مــاده )10( ایــن قانــون، ســبب ورود خســارتی 

می گــردد كــه جبــران آن غیرممکــن یــا متعســر اســت.« در چنیــن مــواردی طبــق مــاده 35 قانــون اخیرالذكــر، 
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1. بــه موجــب مــواد 34 و 35 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، »رســیدگی و اتخــاذ تصمیــم در 
مــورد درخواســت صــدور دســتور موقــت بــه جلوگیــری از مفــاد آراء قطعــی صــادره از كمیســیون ها و هیئت هــای مراجــع 
ــی و  ــًا در صاحیــت ذات ــه ذی نفــع گــردد صرف دولتــی كــه ممکــن اســت از نتیجــه اجــرای آنهــا ســبب ورود خســارت ب
اختصاصــی دیــوان عدالــت اداری اســت و محاكــم دادگســتری بــه غیــر از اجابــت تقاضــای اجــراء آراء موصــوف، حــق ورود و 
مداخلــه بــه این گونــه آراء نداشــته و مــاده 24 قانــون اجــرای احــکام مدنــی مختــص دادگاه هاســت و تســری بــه هیئت هــا 

و كمیســیون های اداری نــدارد.« )نظریــه مشــورتی شــماره 7/1220 مــورخ 1391/6/20 اداره كل حقوقــی قــوه قضاییــه(

»شــعبه رســیدگی كننده در صــورت احــراز ضــرورت و فوریــت موضــوع، برحســب مــورد، دســتور موقــت مبنــی 

ــأت  ــاره هی ــد.« دراین ب ــادر می نمای ــه، ص ــا انجام وظیف ــور ی ــات و آراء مزب ــات، تصمیم ــرای اقدام ــف اج ــر توق ب

عمومــی دیــوان نیــز در رأی وحــدت رویــه شــماره 23 مــورخ 1375/2/15 مقــرر داشــته اســت: »اتخــاذ تصمیــم 

در بــاب توقیــف عملیــات اجرایــی آراء قطعــی مراجــع حــل اختــاف كارگــر و كارفرمــا بــه ادعــای نقــض قوانیــن 

ــکایت در  ــل ش ــت اص ــه تبعی ــراض ب ــورد اعت ــدور رأی م ــیدگی و ص ــا در رس ــا آنه ــت ب ــا مخالف ــررات و ی مق

صاحیــت دیــوان عدالــت اداری قــرار دارد.«1 طبــق دادنامــه شــماره 1208 مــورخ 1396/11/24 ایــن هیــأت، 

»دســتور موقــت صــادره از شــعبه بــدوی تــا قطعیــت رأی بــه قــوت خــود باقــی اســت و بــه لحــاظ احتمــال بــروز 

خســارت و ضــرر جبران ناپذیــر در فاصلــه زمانــی صــدور رأی غیرقطعــی شــعبه دیــوان بــر رد شــکایت تــا صــدور 

رأی قطعــی در شــعبه تجدیدنظــر كمــاكان معتبــر اســت.«

امــا چالــش مهمــی كــه دررابطه بــا آییــن نقــض و ابطــال آراء مراجــع حــل اختــاف كار در دیــوان عدالــت 

اداری می توانــد مطــرح باشــد ایــن اســت كــه در شــکایت از آراء ایــن مراجــع، خــود ایــن مراجــع بایــد طــرف 

شــکایت قــرار گیرنــد و یــا اداره تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی ذی ربــط. در این بــاره هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت 

اداری در رأی وحــدت رویــه شــماره 199 مــورخ 1398/2/17 بــا ایــن اســتدالل كــه: »بــا وجــود اینکــه اعضــای 

ــت  ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیات و آیی ــون تش ــاده 10 قان ــد 2 م ــوع  بن ــیون های موض ــا و كمیس هیئت ه

ــر و  ــند و در اظهارنظ ــه می باش ــی مربوط ــتگاه های اجرای ــا و دس ــتقل از نهاده ــال 1392 مس ــوب س اداری مص

اتخــاذ تصمیــم براســاس مقــررات حاكــم بــر موضــوع برابــر صاحیــت اعطایــی مقنــن رفتــار می كننــد و بــرای 

ــده  ــی  نش ــه پیش بین ــن مربوط ــی در قوانی ــع قضای ــاع در مراج ــرای دف ــازوكارهای الزم ب ــا س ــه هیئت ه این گون

ــه تعــارض  ــاب رســیدگی ب ــت اداری در ب ــوان عدال اســت و رأی شــماره 118- 1372/8/24 هیــأت عمومــی دی

ــکایت از آراء  ــه ش ــوط ب ــای مرب ــات اداره كار در پرونده ه ــرش دفاعی ــن پذی ــد و مبی ــوان مؤی ــعب دی آراء از ش

ــاه  ــاون، كار و رف ــت اداره تع ــه طرفی ــوا ب ــرح دع ــن ط ــد«، بنابرای ــاف اداره كار می باش ــل اخت ــای ح هیئت ه

ــد. ــح می باش ــاف اداره كار صحی ــای حــل اخت ــه آراء هیئت ه ــراض ب ــته اعت ــه خواس ــی ب اجتماع

ــده 91199/1،  ــه پرون ــه كاس ــت اداری، ب ــوان عدال ــعبه اول دی ــادره از ش ــه ص ــق دادنام ــن طب همچنی

ــاه اجتماعــی هیئــت حــل  ــه طرفیــت اداره كار و تعــاون و رف ــد ب ــه رأی هیئــت حــل اختــاف بای »اعتــراض ب
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ــاف.  ــل اخت ــت ح ــه در هیئ ــیدگی صورت گرفت ــل در رس ــرف مقاب ــه ط ــرد« و ن ــورت گی ــور ص ــاف مذك اخت

ــر 1391: 31( ــت اداری، مه ــوان عدال ــعب دی ــی ش ــه آراء قضای )مجموع

ــر آراء مراجــع حــل اختــاف كار از حیــث آییــن رســیدگی  ــوان ب ــش بعــدی در خصــوص نظــارت دی چال

ــت اداری مصــوب  ــوان عدال ــن دادرســی دی ــون تشــکیات و آیی ــاده 65 قان ــق م ــه طب ــن اســت ك ــا ای ــه آنه ب

1392، »كلیــه آراء شــعب بــدوی دیــوان بــه درخواســت یکــی از طرفیــن یــا وكیــل یــا قائم مقــام و یــا نماینــده 

ــرای اشــخاص  ــل تجدیدنظرخواهــی در شــعب تجدیدنظــر اســت. مهلــت تجدیدنظرخواهــی ب ــی آنهــا، قاب قانون

مقیــم ایــران بیســت روز و بــرای اشــخاص مقیــم خــارج از ایــران دو مــاه از تاریــخ ابــاغ اســت.« همچنیــن بــه  

موجــب مــاده 66 همیــن قانــون، »تجدیدنظرخواهــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه دفتــر شــعبه صادركننــده رأی 

یــا دبیرخانــه یــا دفاتــر اداری دیــوان انجــام می گیــرد. دادخواســت تجدیدنظــر توســط رئیــس دیــوان بــه یکــی 

از شــعب تجدیدنظــر ارجــاع می شــود.« بــا توجــه بــه مــواد فــوق، »اصــل بــر صاحیــت شــعب تجدیدنظــر بــه 

رســیدگی تجدیدنظرخواهــی از آراء شــعب بــدوی اســت« )موالبیگــی، 1395: 98( و ایــن صاحیــت شــامل آراء 

ــه  ــه درصورتی ك ــاس، چ ــن اس ــر ای ــود. ب ــز می ش ــاف كار نی ــل اخت ــع ح ــا آراء مراج ــدوی دررابطه ب ــعب ب ش

شــعبه بــدوی در پــی اعتــراض شــاكی نســبت بــه رأی صــادره از مراجــع حــل اختــاف كار رأی بــه رد شــکایت 

ــرار رد  ــه صــدور ق ــدوی مبــادرت ب ــرام رأی معترض عنــه صــادر كنــد، چــه درصورتی  كــه شــعبه ب و تأییــد و اب

شــکایت یــا قــرار ابطــال دادخواســت یــا قــرار ســقوط دعــوا نمایــد و چــه درصورتی كــه شــعبه بــدوی دیــوان، 

رأی مرجــع حــل اختــاف كار را نقــض نمایــد، آراء صــادره از ســوی هریــک از طرفیــن یــا وكیــل یــا قائم مقــام 

و یــا نماینــده قانونــی آنهــا، قابــل تجدیدنظرخواهــی اســت )موالبیگــی، 1395: 80(. 

تنهــا اســتثنایی كــه بــر قابــل تجدیدنظــر بــودن آراء شــعب بــدوی دیــوان مبتنــی بــر رویــه قضایــی هیــأت 

عمومــی دیــوان وجــود دارد، قــرار عــدم صاحیــت اســت. هیــأت عمومــی دیــوان در رأی وحــدت رویــه شــماره 

126 مــورخ 1393/2/15 مقــرر داشــته كــه حکــم مــاده 48 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت 

ــح ارســال شــود و  ــه مرجــع صال ــده ب ــرار عــدم صاحیــت پرون ــا صــدور ق ــن معناســت كــه ب ــد ای اداری »مفی

قابلیــت تجدیدنظــر قــرار عــدم صاحیــت از آن مســتفاد نمی شــود، بنابرایــن موضــوع منصــرف از حکــم مقــرر 

در مــاده 65 قانــون فوق الذكــر در خصــوص قابلیــت تجدیدنظــر كلیــه آراء شــعب بــدوی دیــوان عدالــت اداری 

اســت.«

ــل  ــع ح ــر آراء مراج ــت اداری ب ــوان عدال ــارت دی ــن نظ ــا آیی ــه دررابطه ب ــری ك ــم و آخ ــش مه ــا چال و ام

اختــاف كار بــا توجــه بــه ذیــل مــاده 63 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ایــن اســت 

كــه بــا توجــه بــه اینکــه در مــاده 107 قانــون مذكــور مقــرر شــده، »كلیــه اشــخاص و مراجــع مذكــور در مــاده 

ــوی  ــدور رأی ماه ــا ص ــد.« آی ــرا نماین ــت اج ــاغ به فوری ــس از اب ــوان را پ ــد آراء دی ــون مکلف ان ــن قان )10( ای

ــا  ــوده و در آنه ــوق خصوصــی ب ــا اشــخاص حق ــه رأی صــادره دررابطه ب ــواردی ك ــوان در م از ســوی شــعبه دی

كارفرمــا، غیردولتــی اســت، بــا اشــکال از حیــث اجــرا مواجــه نیســت؟ آیــا می تــوان بــرای كارفرمــای غیردولتــی 
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نیــز الــزام موضــوع مــاده 107 قانــون دیــوان را در نظــر گرفــت؟

ــی  ــه دولت ــه محکومٌ علی ــل اینک ــه دلی ــوان ب ــکام دی ــرای اح ــد اج ــت »واح ــده اس ــه  ش ــاره گفت ــن  ب در ای

ــت  ــرای آرای هیئ ــون كار، اج ــاده 166 قان ــق م ــی طب ــد. از طرف ــرای رأی باش ــر اج ــد پیگی ــت، نمی توان نیس

تشــخیص و حــل اختــاف كارگــری بــا دادگاه هــای دادگســتری اســت و چــون رأی صــادره از دیــوان رأی مراجــع 

مذكــور تلقــی نمی شــود دادگاه دادگســتری هــم از پذیــرش اجــرای احــکام دیــوان در ایــن خصــوص خــودداری 

خواهــد كــرد و لــذا اجــرای آراء ماهــوی دیــوان بــدون ضمانت اجرایــی قانونــی خواهــد بــود، زیــرا ضمانت اجــرای 

عــدم اجــرای آراء دیــوان صرفــًا انفصــال از خدمــات دولتــی اســت كــه ناظــر بــه محکومیت هــای صــادره علیــه 

ــش  ــای بخ ــی و كارفرم ــخص غیردولت ــه ش ــه محکومٌ علی ــه در مانحن فی ــت. درحالی ك ــی اس ــتگاه های دولت دس

خصوصــی اســت و ایــن نقــص در قانــون دیــوان عدالــت اداری وجــود دارد كــه بعــد از رســیدگی و صــدور رأی 

ــوان اصــاح گــردد«  ــون دی ــدارد كــه الزم اســت قان ــرای رأی صــادره وجــود ن ــی ب ماهــوی هیــچ ضمانت اجرای

)موالبیگــی، 1396: 19(. بــر ایــن اســاس چنیــن پیشــنهاد  شــده اســت كــه چنانچــه اجــرای ایــن آراء مربــوط 

بــه بخــش غیردولتــی بــوده یــا مســتلزم انجــام عملیــات اجرایــی در بخــش غیردولتــی باشــد، از حیــث تشــریفات 

اجــرای رأی، شــرایط صــدور اجرائیــه، عملیــات اجرایــی و مرجــع اجــرای حکــم تابــع مقــررات حاكــم بــر اجــرای 

ــد. ــور باش ــیون های مذك ــا و كمیس آرای هیئت ه

نتیجه

بــا توجــه بــه بنــد )2( مــاده 10 و مــاده 63 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، ایــن 

مرجــع بــر آراء و تصمیمــات قطعــی مراجــع حــل اختــاف كار نظــارت دارد. امــا همچنان كــه انتظــار می رفــت 

مقــررات ناظــر بــر ایــن نظــارت بــا چالش هــا و ابهامــات متعــددی مواجــه هســتند كــه هیــأت عمومــی دیــوان 

در رویــه خــود كوشــیده تــا آنهــا را مرتفــع ســازد. ازجملــه اینکــه خواهــان در شــکایات و تظلمــات نســبت بــه 

آراء مراجــع حــل اختــاف كار بــا ابهاماتــی مواجــه اســت. بــر ایــن اســاس، بــا توجــه بــه رویــه قضایــی دیــوان، 

درخصــوص جایــگاه خواهــان بایــد اشــاره داشــت كــه اگرچــه بــا وحــدت مــاک از رأی وحــدت رویــه شــماره 

37، 38 و 39 هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری، شــعب دیــوان چــه در مــورد تصمیمــات و اقدامــات مذكــور 

ــکایات  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــون، از صاحی ــاده 10 قان ــد )2( م ــوع بن ــوص آراء موض ــه درخص ــد )1( و چ در بن

مــردم، یعنــی اشــخاص حقــوق خصوصــی برخــوردار می باشــند، امــا جــدای از آن، آن دســته از اشــخاص حقــوق 

ــه  عمومــی كــه موضــوع صاحیــت شــعب دیــوان نیســتند، می تواننــد در شــعب دیــوان اقامــه دعــوا نماینــد. ب

عبارتــی، هــر دســتگاه اجرایــی كــه در بنــد )1( مــاده 10 قانــون بــه عنــوان »واحــد دولتــی« مــورد اشــاره قــرار 

ــه عنــوان خواهــان در شــعب دیــوان قــرار گیــرد. ــد ب گرفتــه، نمی توان

ایــن در حالــی اســت كــه در مــوارد متعــددی ممکــن اســت كارفرمــای موضــوع رابطــه كاری كــه بــرای حــل 

ــی  ــاف كار متوســل شــده اند، واحــدی دولت ــه مراجــع حــل اخت ــن ب ــک از طرفی ــه آن، هری ــاف راجــع ب اخت
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باشــد كــه در ایــن صــورت برخــاف كارفرمــای متناظــر خــود از بخــش خصوصــی نمی توانــد از آراء مراجــع حــل 

اختــاف كار در دیــوان طــرح شــکایت نمایــد. در ایــن بــاره رویــه قضایــی دیــوان عدالــت اداری و همچنیــن رأی 

وحــدت رویــه دیــوان عالــی كشــور حاكــی از ایــن اســت كــه چنیــن اشــخاصی می تواننــد بنــا بــر حکــم عــام 

اصــل 159 قانــون اساســی، شــکایت خــود را در دادگاه هــای عمومــی اقامــه نماینــد.

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، درخصــوص خواهــان در ایــن دســته از دعــاوی ذكــر ایــن نکتــه هــم ضــروری 

ــد از آراء  ــز می توانن ــی نی ــی و عموم ــش دولت ــران بخ ــی، كارگ ــش خصوص ــران بخ ــدای از كارگ ــه ج ــت ك اس

قطعــی مراجــع حــل اختــاف كار طــرح شــکایت نماینــد؛ بــا ایــن توضیــح كــه طبــق مــاده 124 قانــون مدیریــت 

خدمــات كشــوری، در برخــی از مشــاغلی كــه ســازمان اداری و اســتخدامی كشــور اعــام مــی دارد، دســتگاه های 

اجرایــی می تواننــد افــرادی را در چهارچــوب قانــون كار بــه خدمــت بگیرنــد كــه شــکایات ایــن دســته از افــراد 

ــرح  ــوان ط ــعب دی ــوان در ش ــا می ت ــی آنه ــوده و از آراء قطع ــاف كار ب ــل اخت ــع ح ــیدگی در مراج ــل رس قاب

شــکایت نمــود. امــا دررابطه بــا افــرادی كــه به صــورت ســاعتی و انجــام كار معیــن و در قالــب تبصــره مــاده 32 

قانــون مدیریــت بــه خدمــت گرفتــه می شــوند، رویــه قضایــی دیــوان حاكــی از آن اســت كــه شــکایات آنهــا در 

ــون  ــه در قان ــرد؛ هرچندك ــرار می گی ــوان ق ــت شــعب دی ــوق استخدامی شــان در صاحی ــع حق ــا تضیی رابطــه ب

مدیریــت ایــن صراحــت در مقابــل وجــود دارد كــه اساســًا ایــن دســته از افــراد رابطــه ای اســتخدامی بــا دســتگاه 

ــون مدیریــت، طبــق  ــد. شــکایات كاركنــان آن دســته از دســتگاه های اجرایــی كــه از شــمول قان اجرایــی ندارن

مــاده 117 ایــن قانــون خــارج شــده اند و تابــع مقــررات خــاص اســتخدامی می باشــند، درصورتی كــه در شــمول 

عنــوان »واحدهــای دولتــی« موضــوع بنــد )1( مــاده 10 قانــون دیــوان قــرار گیرنــد و عنــوان »مســتخدم« بــر 

ــه  ــوان می باشــند؛ وگرن ــل رســیدگی در شــعب دی ــاده، قاب ــد )3( همــان م ــل اطــاق باشــد، طبــق بن آنهــا قاب

ــوان در  ــور می ت ــع مذك ــی مراج ــد و از آراء قطع ــرار می گیرن ــاف كار ق ــل اخت ــع ح ــت مراج ــوع صاحی موض

شــعب دیــوان طــرح شــکایت نمــود. همچنیــن كاركنــان بخــش دولتــی پــس از واگــذاری بــه بخــش خصوصــی و 

ــای  ــد و كارفرم ــی كار می كنن ــتگاه های دولت ــه دس ــوط ب ــای مرب ــه به صــورت شــركتی در پروژه ه ــی ك كارگران

ــوده و شــکایات آنهــا در صاحیــت مراجــع حــل  ــون كار ب ــکار دســتگاه دولتــی اســت، مشــمول قان آنهــا پیمان

ــوان طــرح شــکایت نمــود. ــوان در دی ــا می ت ــی آنه ــاف كار می باشــد و از آراء قطع اخت

ابهــام مهــم دیگــری كــه دررابطه بــا آییــن نقــض و ابطــال آراء مراجــع حــل اختــاف كار در دیــوان عدالــت 

اداری می توانــد مطــرح باشــد ایــن اســت كــه در شــکایت از آراء ایــن مراجــع، خــود ایــن مراجــع بایــد طــرف 

ــوان  ــی دی ــأت عموم ــاره هی ــط. در این ب ــی ذی رب ــاه اجتماع ــاون، كار و رف ــا اداره تع ــد و ی ــرار گیرن ــکایت ق ش

عدالــت اداری در رأی وحــدت رویــه شــماره 199 مــورخ 1398/2/17 قائــل بــه ایــن شــده كــه بــا وجــود پذیــرش 

اســتقال ایــن مراجــع، شــکایت بایــد بــه طرفیــت اداره كار صــورت گیــرد.

ــوان،  ــی دی ــن دادرس ــکیات و آیی ــون تش ــاده 63 قان ــاده 10 و م ــد )2( م ــل بن ــارت ذی ــه عب ــه ب ــا توج ب
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســـال دوم / شمـــــاره دوم / بهـــــــار 1399

محــدوده صاحیــت دیــوان عدالــت اداری، صرفــًا از جهــت نقــض قوانیــن و مقــررات اعــم از شــکلی یــا ماهــوی 

اســت. درصورتی كــه شــعبه دیــوان رأی قطعــی مراجــع حــل اختــاف كار را واجــد ایــرادات شــکلی یــا ماهــوی 

مؤثــر بدانــد، مــوارد ایــراد را ضمــن اعــاده پرونــده بــه مرجــع صادركننــده رأی، بــه وی متذكــر می شــود و مرجــع 

مذكــور موظــف اســت از رأی شــعبه دیــوان تبعیــت كنــد؛ بــا ایــن حــال، پیش بینــی شــده كــه در مــوارد اصــرار 

مرجــع حــل اختــاف صادركننــدۀ رأی بــر نظــر قبلــی خــود، شــعبه رســیدگی كننده دیــوان می توانــد ضمــن 

ــه صــدور رأی در ماهیــت نمایــد كــه البتــه  ــا جلــب نظــر كارشــناس، مبــادرت ب نقــض رأی مــورد شــکایت، ب

ــا درنتیجــه،  ــدوی باشــد ت ــه نظــر می رســد كــه شــعبه ب ــاده ب ــن م منظــور از »شــعبه رســیدگی كننده« در ای

فرصــت تجدیدنظــر از ایــن دادنامــه ســلب نشــود؛ اگرچــه ایــن نظــر خالــی از ایــراد نیســت.

همچنیــن بــا توجــه بــه تبصــره )2( مــاده 16 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان و دادنامــه شــماره 

2664 مــورخ 1398/9/27 هیــأت عمومــی دیــوان، هرچنــد تــا پیــش از الزم االجــرا شــدن قانــون مزبــور، شــکایت 

از آراء مراجــع حــل اختــاف كار تابــع مهلــت مشــخصی نبــوده، امــا در حــال حاضــر تابــع مهلت هــای مذكــور 

در تبصــره فــوق اســت.

امــا مهمتریــن چالــش دررابطه بــا رســیدگی بــه آراء مراجــع حــل اختــاف كار در دیــوان عدالــت اداری آن 

اســت كــه بــا توجــه بــه الزم االجــرا بــودن آراء شــعب دیــوان بــرای واحدهــای دولتــی مذكــور در مــاده 10 قانــون 

تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان، در صــورت صــدور رأی ماهــوی بــر اســاس ذیــل مــاده 63 قانــون مذكــور، 

آیــا رأی شــعبه دیــوان می توانــد بــرای كارفرمایــان غیردولتــی و اشــخاص حقــوق خصوصــی الزم االجــرا باشــد. 

چالشــی جــدی كــه شــاید تنهــا راه حــل آن، اصــاح قانــون دیــوان و واگــذاری تشــریفات اجــرای رأی، شــرایط 

صــدور اجرائیــه، عملیــات اجرایــی و مرجــع اجــرای حکــم در ایــن مــوارد، بــه اجــرای احــکام دادگســتری اســت.
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نشــر شــهریار، چــاپ اول.

6. معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری )1393(، مجموعــه نظریــات حقوقــی معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــور 

»ســال 1390«، تهــران: معاونــت تدویــن، تنقیــح و انتشــار قوانیــن و مقــررات، چــاپ اول.

7. موالبیگــی، غامرضــا )1395(، صاحیــت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری، تهــران: انتشــارات جنــگل، 

چــاپ ســوم.

ــران:  ــور، ته ــی كش ــوان عال ــت اداری در آرای دی ــوان عدال ــت دی ــی )1391(، صاحی ــواه، مرتض 8. نجابت خ

ــاپ اول. ــران، چ ــامی ای ــوری اس ــمی جمه ــه رس ــارات روزنام انتش

ب. مصاحبه ها

ــه  ــا روزنام ــه ب ــت اداری، مصاحب ــوان عدال ــد دی ــون جدی ــا در قان ــر رویه ه ــا )1393(، تغیی ــژه، محمدرض 9. وی

ــت، 1393/2/30. حمای

ــراض از آرای مراجــع شــبه  ــه اعت ــوی نســبت ب ــای رســیدگی ماه 10. موالبیگــی، غامرضــا )1396(، چالش ه

قضایــی در دیــوان عدالــت اداری، مصاحبــه بــا ماهنامــه داخلــی دیــوان عدالــت اداری، پیش شــماره )تیــر 1396(

ج. منابع الکترونیک

)Search.aspx/http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2( 11. بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
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قلمرو و آیین نظارت دیـوان عدالت اداری بر آراء مـراجع 
حل اختالف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری


