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Abstract 
The large number of employers and employees and their substantial participation in 

the economy and the weak position of employees in the labor-management 

relationship, demonstrates the importance and necessity of research on individual 

labor dispute resolution. This paper is a comparative study of the judicial 

mechanisms for individual labor dispute resolution in Iran, France and The United 

States. In Iran, unlike the two other countries, administrative authorities resolve 

labor disputes under special rules. This study will show that the use of a professional 

judge who is an expert in labor law and familiar with the social, political and 

economic aspects of labor relations, in addition to representatives of workers and 

employers who truly represent their respective groups, together with reforming 

procedural aspects of labor law, especially in terms of discovery of evidence, will 

significantly improve Iranian labor law.  
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 1رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ در ایران، فرانسه و آمریکا
 

 پژوهشی( –)نوع مقاله: علمی 

 
 3، فاطمه رحمتی*2عباس کریمی

 چکیده
مرقعیوت اواو و   تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشورر   

ر  اهمیت و ضرورت مطالعات مربور  بوه   تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کاضعیف
سازد. این مقاله رسیدگی قضایی بوه دعواوی فوردی کوار را کوه      وفصل دعاوی کار را آشکار میحل

کننده این دعاوی است  از منظر مراجع رسیدگی وفصلحلهای حقرقی برای همان ترسل به شیره
یکا و فرانسه مررد مطالعۀ تطبیقی و نیز اصرل و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشررهای ایران  آمر

هوای متاواوتی اسوتااده    بوراف  دو کشورر موررد بررسوی کوه از رو      در کشرر ما  . دهدقرار می
کنند  رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار ترسط مراجع اداری و طبو  مقوررات اواو آیوین     می

د اصوف  نوورا انتبوا     رسو گرفته به نظور موی  انجام گیرد؛ ولی با مطالعاتدادرسی کار صررت می
ای و متبصص حقور  کوار   نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضر این مراجع و تعیین قضات حرفه

ها و نیوز انجوام اصوفحاتی در آیوین دادرسوی کوار       عنران عضر اصلی و رئیس جلسات این هیأتبه
ارانوده در کشوف   ی لزوم همکاری نیبشیپشدن نقشی فعال برای دادرس و  قائلویژه در زمینۀ به

 .شردیمحقیقت مرجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار 
 

 کلیدواژگان
 های کار  مراجع اداری  مراجع قضایی.  آیین دادرسی کار  دادگاه
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 مقدمه

دعاوی از اهمیت زیادی برارردار شده و گسوتر    وفصلحلی فراقضایی هارو اگرچه امروزه 
دعاوی از جمله دعاوی فردی کوار   وفصلحلترین رو  یدگی قضایی  مهماند  همچنان رسیافته

 شرد.موسر  می
گیرد  ادعوای هور یوز از کوارگر یوا      دعرای فردی کار که در برابر دعرای جمعی کار قرار می

کارفرما مبنی بر وجرد حقی به ناع ارد در نتیجۀ وجرد قرارداد کار و تضییع یا انکار آن ترسوط  
 جع صالح قانرنی و دراراست رسیدگی و صدور حکم مقتضی است. دیگری  نزد مر
گیرد  های قضاوتی قرار میقضایی دعاوی کار نیز که در زمرا رو  وفصلحلمنظرر از 

تمییز ح  در مقام رفع ترافع و فصل اصرمت با رعایت آیین دادرسی و تشوریاات قوانرنی   
طر  توت عنران یا اشباو بی مربر  و بر اساس قرانین و مقررات ماهری  ترسط شبص

قاضی یا سایر عناوین است؛ حتی اگر ترسط مرجع قضایی به ماهرم مررد اتاا  حقرقدانان 
 انجام نگیرد.

رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار در کشررهای مبتلف دنیا ترسط مراجع مبتلای اعوم  
مقوررات دادرسوی    از مراجع اداری  مراجع قضایی ااتصاصی یا مراجع قضوایی عمورمی و تووت   

گیرد. گرناگرنی اعم از مقررات ااو دعاوی کار یا مقررات عمرمی رسیدگی به دعاوی انجام می
شز هر یز از این مراجع و مقررات مزایا و معایب ااو ارد را دارد که آگواهی از آنهوا بوه    بی

 کند.  انتبا  شیرا بهتر و اصف  وضعیت مرجرد کشرر کمز می
و  فعلوی رسویدگی بوه دعواوی فوردی کوار در ایوران هوم از منظور مرجوع           به نظر نگارندگان ر

کننده به این دعاوی و هم از منظر برای مقوررات حواکم بور رسویدگی اشوکااتی دارد. بوه       رسیدگی
متاواوت بورای    کوامفا همین دلیل این مقاله با انتبا  سه کشرر که از سه رو  )مرجوع و مقوررات(   

دنبال آن است تا ضمن ارائۀ تصوریری کلوی   کنند  بهار استااده میرسیدگی قضایی به دعاوی فردی ک
های رو  کنرنی کشورر  از مبتصات اصلی این سه رو   پاسبگری این پرسش اصلی باشد که ضعف

در رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار در قیاس با دو رو  دیگر چیسوت و چوه راهکارهوایی بورای     
 از: اندعبارتکرد؟ بنابراین فرضیات این مقاله  تران پیشنهادبهبرد وضعیت مرجرد می

 فرضیۀ یز: ترکیب مراجع حل ااتف  کار کشرر ایراداتی دارد که باید اصف  شرد؛
فرضیۀ دو: مقررات آیین دادرسی کار کشرر از ایرادات و األهایی برارردار است که نیازمند 

 اصف  است. 
کار در هر سه کشرر موررد مطالعوۀ تطبیقوی قورار     منظرر  ابتدا سازمان مراجع حل ااتف  بدین

 شرد )قسمت دوم(.گیرد )قسمت یکم(؛ آنگاه اصرل و مقررات حاکم بر این مراجع مقایسه میمی
 



 1759   ر ایران، فرانسه و آمریکارسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار؛ د

 سازمان مراجع حل اختالف کار در ایران، فرانسه و ایاالت متحدۀ آمریکا
ررسی شرد و سپس بوه  در این قسمت  در نظر است ابتدا نظم سازمانی مراجع حل ااتف  کار ب

 وابستگی سازمانی این مراجع پردااته شرد.
 

 . نظم سازمانی مراجع حل اختالف کار1
هوای فوردی کوار بوا هیوأت      قانرن کار  رسیدگی بدوی به ااتف  157در ایران  به مرجب مادا 

جانبه متشکل از یوز  قانرن کار  هیأت تشبیص نهادی سه 158تشبیص است. با ترجه به مادا 
ر نمایندا وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی )نمایندا دولت(  یوز ناور نماینودا کوارگران بوه      نا

انتبا  کانرن هماهنگی شرراهای اسفمی کار هر استان و یز نار نمایندا مودیران بوه انتبوا     
های صنای کارفرمایوان اسوتان )نماینودا کارفرمایوان( اسوت. انتبوا  نماینودگان        کانرن انجمن

تورین  های تشبیص ترسط کانرن همواهنگی شورراهای اسوفمی کوار از مهوم     در هیأتکارگران 
شرد  زیرا ضمن اینکه بر انتبوا  شورراهای   ها موسر  میها در ترکیب اعضای این هیأتضعف

-198: 1389عنران تشکل صنای کارگری ایراداتی مطور  اسوت )ابودی و آگواه      اسفمی کار به
ولی در هر حال این کوانرن فقوط یکوی از تشوکفت رسومی      (  190-193: 1391؛ رفیعی  196

قوانرن کوار در اصورو مرجوع      136شرد و این ماده با ماواد موادا   کارگری کشرر موسر  می
( و 85: 1399انتبا  نمایندگان کارگران برای عضریت در هیأت تشبیص )رسوتمی و اکبوری    

 Labor)نده به دعواوی کوار   کناصل مشارکت تمامی کارگران در تعیین اعضای مراجع رسیدگی

Dispute Resolution, 2013: 35)       در تعارض است. از سری دیگر  هوی  الزاموی بور وجورد فورد
ها وجرد ندارد کوه ضوعف مهموی    دارای سمت قضایی یا حتی دارای دانش حقرقی در این هیأت

بودی  ؛ ا86: 1399شرد )رستمی و اکبری  در رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار موسر  می
 (.399: 1395و ادریسیان  

های کار رسیدگی نبستین به دعاوی فردی کار را بر عهوده دارنود. دادگواه    در فرانسه دادگاه
(. Sargos, 2004: 46کار مرجعی است متشکل از تعداد برابر نمایندگان کارگران و کارفرمایوان ) 

اگور طبیعوت ااوتف      ی این قضات مساوی شرد و اگر طرفین چنین دراراستی کنند یارأاگر 
تصومیم نهوایی را    ای از دادگاه رسیدگی مهم یوا دادگواه شهرسوتان   اجازه دهد  یز قاضی حرفه

ی مستقیم کوارگران و کارفرمایوان   رأای این دادگاه با کند. اگرچه قبفا قضات غیرحرفهاتباذ می
ا ترجه بوه قوانرن   (  در حال حاضر ب1442-3شدند )مادا ال. ساله انتبا  میبرای یز دورا پنج

هوای کوارگری و کارفرموایی      ترسوط سوازمان  2014دسوامبر   18مصر   2014-1528شمارا 
  .Ebisui et al., 2016: 106 & 111)شرند )انتبا  می

دلیل فقودان دانوش حقورقی ازم نماینودا کوارگران و       های کار فرانسه نیز بهترکیب دادگاه
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(  Ebisui et al., 2016: 108 & 109د انتقواد اسوت )  طرفی مررکارفرمایان و عدم رعایت اصل بی
ی کارگری و هاسازمانولی با ترجه به نقش تمامی کارگران در انتبا  این نمایندگان )از طری  

هوای  در بعد مشارکت کارگران در وضوعیت بهتوری نسوبت بوه هیوأت      هادادگاهکارفرمایی(  این 
ی قاطع دعورا نیوز بوا وجورد     رأیدگی و صدور ای در رستشبیص قرار دارند. مداالۀ قاضی حرفه

مواسنی که دارد  با انتقادهایی همراه است  زیرا این قضوات آشونایی کوم و ایلوی ابتودایی بوا       
شرد  زیرا این قاضوی  حقر  کار دارند و در بسیاری اوقات مداالۀ آنان مرجب اطالۀ دادرسی می

کامول بررسوی    طرربهت پرونده را مجدداا از ابتدا در جریان مذاکرات مقدماتی نبرده و مجبرر اس
 (. Ebisui et al., 2016: 108-109کند دهد )

هوای ااتصاصوی کوار وجورد ندارنود و هموان       در مقابل  در ایواات متوودا آمریکوا دادگواه    
اعمال  و تبعیض به مربر  دعاوی جمله های عادی فدرال و ایالتی به تمامی دعاوی کار ازدادگاه
 شوکایات  منصواانه   کوار  اسوتانداردهای  قوانرن  اجرای به مربر  دعاوی فرمایان جریانۀ کارتففی
 عنواوین  دادن بوه  مربور   هوای ااوتف   شوده  پردااوت  کمتر یا نشدهپرداات مزدهای از ناشی

کننود  کوار رسویدگی موی    روابوط  ملوی  قوانرن  نقوض  با مرتبط دعاوی کار و قرارداد به غیرواقعی
(Ebisui et al., 2016: 311 .)های عمرمی  آژانس ملی روابوط  البته در این کشرر در کنار دادگاه

قضایی فقط به دعاوی مرتبط با نقوض قوانرن ملوی    عنران یز نهاد شبهکار نیز وجرد دارد که به
-https://www.inc.com/encyclopedia/nationalکنود ) رسیدگی موی  1935روابط کار مصر  

labor-relation-board-nlrb.htmlهای هاوتم و هشوتم   ببش ژهیوبههایی از این قانرن (. قسمت
 از کارگران قانرن  این هاتم ببش مرجب های فردی کار ااتصاو یافته است. بهآن به ااتف 

 سوایر  از اسوتااده  یوا  جمعوی  هوای پیموان  انعقواد  ظررمنبه گروهی هایفعالیت در مشارکت ح 
 . ببوش برارردارنود  مزدشوان  و کار شرایط بهبرد و ارتقا منظرربه متقابل هایکمز و هاحمایت
 ایجواد  یوا  کوارگران  غیرقوانرنی  بوازداری  راسوتای  در کارفرما اقدام هر نیز 1 الف قسمت هشتم 

 رویوۀ  را هاوتم  ببوش  در شدهتضمین حقر  یکارگیربه در آنان برای غیرقانرنی هایمودودیت
ارد را  کارگران مدعی نقض مقررات این قانرن باید ابتدا دعرای. کندمی تلقی غیرمنصاانه کاری

به آژانس ملی روابط کار تسلیم کنند و ح  طور  مسوتقیم دعورا در مراجوع قضوایی را ندارنود       
(Eugene & Brooke Bashore, 1991: 333-334) . 

 اساسی طرربه قضات آنها در که کار تبصصی هایدادگاه گاته  فقدانی مررد پیشبه استثنا
 تورین مهوم  هسوتند  از  آشونا  شوللی  و کوار  مباحث تبصصی حقر  کوار و مرضورعات   با ذاتی و

 شردمی موسر  کشرر این در فردی کار دعاوی به قضایی رسیدگی مرجع تشکیفت هایضعف
(Ebisui et al., 2016: 330.) 

های حول ااوتف  صوررت    های تشبیص در هیأتایران  تجدیدنظر از آرای صادرا هیأت در
جانبه متشکل از سه ناور  قانرن کار  هیأت حل ااتف  نهادی سه 160گیرد. با ترجه به مادا می

https://www.inc.com/encyclopedia/national-labor-relation-board-nlrb.html
https://www.inc.com/encyclopedia/national-labor-relation-board-nlrb.html
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هوا نیوز   نمایندا کارگران  سه نار نمایندا کارفرمایان و سه نار نمایندا دولت است. در این هیأت
هوای مرجورد )تشوکل حوائز اکثریوت( انتبوا        ترسط یکوی از تشوکل   صرفاان کارگران نمایندگا

های کارگری حو  مشوارکت کوارگران در انتبوا      شرند و با نادیده گرفتن نقش سایر تشکلمی
ناموۀ اجرایوی ایون مواده نیوز      ها از بین رفته است. با ترجه بوه آیوین  در این هیأت ندگانشانینما

به اعضای هیأت مدیره و مودیران عامول    صرفااهای حل ااتف  هم هیأتنمایندا کارفرمایان در 
 و نقوش کارفرمایوان   شوده هوای دارای شبصویت حقورقی موودود     یا مودیران مسوئرل کارگواه   

نادیوده   ااوتف   حول  هایهیأت در نمایندگانشان انتبا  در حقرقی شبصیت فاقد هایکارگاه
 گرفته شده است. 

 دیو تأک موررد  عناصور  از و ار  حکمرانی هایویژگی ترینممه از مشارکت است ذکر شایان
است  شده اشاره آن به نیز سازمان این 92 نامۀ شماراترصیه در که است کار المللیبین سازمان

(Labor Dispute Resolution, 2013: 34-35 .)شورد شویرا انتبوا     کوه مفحظوه موی   همچنان
دلیل موروم کردن تعداد زیادی ای حل ااتف  بههنمایندگان کارگران و کارفرمایان عضر هیأت

از کارگران و کارفرمایان از مشارکت در انتبا  و تعیین اعضای مراجع حل ااتف  کار با اصول  
 ناعان رابطۀ کار در اتباذ تصمیم ملایرت دارد. گرایی و مشارکت ذیجانبهسه

هی  الزاموی بور وجورد فورد     های تشبیص  ها نیز همانند هیأتاز سری دیگر  در این هیأت
هوای  دارای سمت قضایی یا حتی دارای دانش حقرقی وجرد ندارد. هرچند یکی از اعضای هیأت

حل ااتف   رئیس دادگستری یا نمایندا اوست  ولی با ترجه به امکان تشکیل جلسوات بودون   
نماینودا وی  حضرر او و نیز تعل  ریاست جلسات به مدیر کل تعاون  کار و رفواه اجتمواعی و یوا    

 این ایراد همچنان پابرجاست.
های تشبیص است  ولی به مرجوب  با اینکه هیأت حل ااتف  مرجع تجدیدنظر آرای هیأت

بنودی مشواغل و   هوای طبقوه  هوای ناشوی از اجورای طور     قانرن کار  ااتف  49مادا  3تبصرا 
ط در ایون هیوأت   ای فقو مرحلوه صوررت یوز  قانرن کار به 95مادا  2های مرضرع تبصرا ااتف 

 ای بردن رسیدگی است. شرند که اف  اصل دودرجهمطر  می
از سری دیگر هیأت حل ااتف  مرجع تجدیودنظر از تصومیمات ادارا تعواون  کوار و رفواه      

قانرن کار یعنی تلییور عموده در شورایط کوار      26اجتماعی مول وقرع کارگاه در اصرو مادا 
 ا مول کار باشد.  است که براف  عر  معمرل کارگاه و ی
گیرد  صررت می دادگاه تجدیدنظر های کار در شعب کاردر فرانسه تجدیدنظر از آرای دادگاه

 (. Sargos, 2004: 47ای تشکیل شده است )که از قضات حرفه
ی تجدیودنظر  رسویدگی پژوهشوی از آرای صوادرا     هوا دادگواه در ایاات متودا آمریکا نیوز  

  .Ebisui et al., 2016: 330)دارند ) های بدوی را بر عهدهدادگاه
 10موادا   2اراهی از آرای قطعی مراجع حل ااتف  کار در ایران مطاب  بنود  مرجع فرجام
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  دیوران عودالت اداری اسوت    1392قانرن تشکیفت و آیین دادرسی دیران عدالت اداری مصر  
و ایاات متوده مرجع  در فرانسه کهیدرحالشرد  ترین مرجع اداری کشرر موسر  میکه عالی
توورین مرجووع قضووایی آن اووراهی از آرای صووادره  دیووران عووالی کشوورر اسوت کووه عووالی فرجوام 

عنوران مرجوع   تعیین دیران عدالت اداری بوه  .(Ebisui et al., 2016: 106 & 330)کشررهاست  
شواره  اراهی آرای مراجع حل ااتف  کار با ایراداتی همراه است کوه بوه دو موررد آنهوا ا    فرجام
قوانرن تشوکیفت و آیوین     1قوانرن اساسوی و موادا     173شرد؛ نبست آنکه با ترجه به اصل می

دادرسی دیران عدالت اداری  این دیران مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات موردم از دولوت   
ی صادره رأاست  به همین دلیل چنانچه کارفرمای موکرم  واحدی دولتی باشد  ح  اعتراض از 

شورد  اوراهی مووروم موی   ران عدالت اداری نبراهد داشت و در نتیجوه از حو  فرجوام   را در دی
(؛ دوم آنکه با اینکه مراجع حول ااوتف  کوار بوه قضواوت بوین کوارگر و        164: 1399)اکبری  

ی صوادره  رأکه کارگر یا کارفرما به پردازند و ارد  طر  دعرا نیستند  ولی درصررتیکارفرما می
ی )هیأت تشبیص یا حل ااتف  حسوب  رأ  باید علیه مرجع صادرکنندا اعتراضی داشته باشند

ترانود  مررد( و نه طر  مقابل ارد اقامۀ دعرا کنند. در این صررت طر  واقعوی دعورا فقوط موی    
عنران ثالث وارد دعرا شورد و در نتیجوه در بسویاری از مورارد از حو  دفواع اوریش مووروم         به
مرجع حل ااوتف  در شوعبۀ بودوی دیوران عودالت      ی رأشرد. ضمن اینکه در صررت نقض می

ی رأاداری  چنانچه ادارات کار به هر دلیلی از طر  دعرای تجدیودنظراراهی اوردداری کننود     
 رود.  شرد و ح  تجدیدنظراراهی او نیز از بین میی قانرنی قطعی میهامهلتبدوی با گذشت 

های دادگستری نیز در مرارد ااصوی  ههای تشبیص و حل ااتف   دادگادر ایران  در کنار هیأت
را دارنود. از جملوه دعورای جبوران اسوارت       انیو کارفرماصفحیت رسیدگی به دعاوی بین کارگران 

هیوأت   9/3/1396موررخ   757ی وحدت رویوۀ شوماره   رأدر پرداات مزد کارگر که به مرجب  ریتأا
فته است. نقدهای متعددی هوم  های دادگستری قرار گردر صفحیت دادگاه عمرمی دیران عالی کشرر

پوذیرفت کوه    توران ینمی وارد است  از جمله اینکه رأاز منظر حقرقی و هم از منظر اقتصادی به این 
نظر از اینکه به رابطۀ کوار مربور  اسوت یوا ایور  از      السعی دارد  صر هرچه عنران غیر از مزد یا ح 

ی رأکوه معلورم نیسوت چورا در ایون      شمرل صفحیت مراجع حل ااتف  کار اارج باشد. ضومن این 
تأدیۀ دین  مستقل از تأدیۀ اصل دین انگاشته شده است  حوال آنکوه اسوارت توأایر      ریتأااسارت 

قانرن آیین دادرسی مدنی هم ضومن تقودیم داداراسوت و هوم در اثنوای       515تأدیۀ دین برابر مادا 
دا تبعیوت متارعوات از اصول    مستقل قابل مطالبه است و ایون مرضورع بوا قاعو     طرربهدادرسی و هم 

(. از منظر تولیول اقتصوادی حقور  و    183و182: 1399به انطبا  دارد )موسنی   اراسته یا موکرم
موزد    ریتوأا رسود موزد ایون کارفرموا در پردااوت بوا       موی  نظربهضرر نیز  –کارگیری منط  فایده به

نظیر رایگان بوردن رسویدگی و    دری بیشتر کارگر باشد؛ چراکه از مزایای مراجع حل ااتف  کاردربه
 (.186: 1399شرد )موسنی  سرعت نیز موروم می
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ای مرارد مانند ااتففات با اراستۀ کمتر از ده هزار یررو بین کارورزان در فرانسه نیز در پاره
و ناظرانشان یا ااتففات بین ملرانان و مالز کشتی یا در مراردی که پروندا رسیدگی به دعرای 

ه دسترر دادگاه ماتر  است  ممکن است سایر مراجع قضایی به دعاوی فردی کار ورشکستگی ب
رسیدگی کنند؛ از جمله دادگاه رسیدگی مهم یا دادگاه شهرستان  دادگواه رسویدگی یوا دادگواه     

 های تجاری.  ببش و دادگاه
 کننود. از های فوردی کوار رسویدگی موی    ندرت به ااتف های اداری این کشرر نیز بهدادگاه

 از:  اندعبارتشرند ها رسیدگی میجمله مراردی که در این دادگاه
. اعتراض به تصمیم بازرس کار در اصرو ااتمۀ قورارداد کوار کوارگران دارای مصورنیت     1

یعنی کارگرانی که نمایندا اتوادیه یا نمایندا کارگران هستند: ترضیح آنکه ااتموۀ قراردادهوای   
ند اجازا بازرس کار است. چنانچه بازرس کار چنین مجرزی را کار کارگران دارای مصرنیت نیازم

 قرار گیرد.   دنظریتجدصادر کند  این تصمیم ممکن است نزد دادگاه اداری مررد 
های حمایتی در ااراج جمعی کارگران به دایول  . تصمیمات ادارا کار ناظر بر تأیید برنامه2

روزه ااوراج   30گر را در یوز دورا زموانی   کوار  10اقتصادی: چنانچه کارفرمایی ببراهد حداقل 
منظرر تراف  بر سر ایجاد یز برنامۀ حموایتی  کند  ملزم به انجام مذاکراتی با اتوادیۀ کارگری به

کاری است. چنانچه تراف  حاصل نشرد  کارفرما ملزم اسوت برناموۀ حموایتی کواری یکطرفوه را      
باید ترسط ادارا کوار تأییود شورد کوه ایون       بپذیرد. برنامۀ مررد تراف  یا برنامۀ تومیلی یکطرفه

 .(Ebisui et al., 2016: 106.107)تصمیمات نزد دادگاه اداری قابل تجدیدنظراراهی است 
 

 وابستگی سازمانی مراجع حل اختالف کار: قضایی یا اداری. 2
نظور وجورد دارد. براوی ایون     های تشبیص و حل ااوتف   ااوتف   در اصرو ماهیت هیأت

(  زیرا مراجعی هستند که قضاوت 39: 1393دانند )قبادی  در زمرا مراجع قضایی میمراجع را 
کنند و در اصرو یز ااتف  یا مرضرع حقرقی پس از بررسوی اسوناد و مودارر پرونوده      می

کوه  (  درحوالی 96: 1398نمایند )کریمی و پرتور   اقدام به صدور رأیی ااو و قاطع ااتف  می
(. برای تعیین 391: 1395اند )ابدی و ادریسیان  برای این مراجع قائل برای دیگر ماهیت اداری

 ماهیت مراجع حل ااتف  کار ابتدا باید تااوت مرجع قضایی از مرجع اداری را باز شناسیم. 
: 1391دانند )موسنی  برای حقرقدانان شناات مرجع قضایی را تابع شناات عمل قضایی می

ابتدا باید ماهیت عمل قضایی روشن شرد و پس از آن سازمانی را که (. این حقرقدانان معتقدند 99
(. به عقیودا آنهوا بورای    10: 1383اجرای آن وظایف است  مرجع قضایی دانست )کاترزیان   مأمرر

شناسایی اعمال قضایی باید از ممیزهای صرری و ماهری با هم استااده کرد: از منظر صرری عمول  
گیرد که دولت وظایف قضایی را به او سپرده اسوت  اگرچوه از نظور    قضایی باید ترسط کسی انجام 
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رسومی دولوت    موأمرر استبدامی در صنف قضات و دارای رتبۀ قضایی نباشد و حتوی ازم نیسوت   
(. از نظر ماهری نیز ممیز اصلی اعمال قضایی تمییز حو   102و101: 1383شمار آید )کاترزیان  به

کند که ااتففی بین اشباو ایجاد شرد و دولت بوا هود    است. تمییز ح  وقتی مصدا  پیدا می
فصل قطعی ااتف   حل آن را به شبص یا نهادی ثالث بسپارد تا با اعمال قانرن به فصل اصرمت 

(. برای دیگر ضمن بیان اینکه برای تشبیص عمل قضوایی امکوان   104: 1383بپردازد )کاترزیان  
اند که مرجع قضایی نهادی است ثالث کوه در  ه گرفتهاستناد به یز معیار ااو وجرد ندارد  نتیج

ی ریو گمیتصممعین  طرربهاصرو یز ااتف  حقرقی با اعمال و اجرای قرانین ماهری و شکلی 
ااوتف  بور مبنوای     وفصول حول طرفی  های استقفل و بیکند. به نظر آنان وجرد ضابطهقاطع می

گیری بورای تشوبیص   رسی و قاطع بردن تصمیمقرانین ماهری  تبعیت از قراعد شکلی یا آیین داد
(. در مقابول  117و116: 1391عمل قضایی و تبعاا مرجع قضایی ازم و ضوروری اسوت )موسونی     

(  اجزا و عناصر متشکلۀ این مرجع را 92: 1393گروهی دیگر ضمن تعریف مرجع قضایی )نهرینی  
. سمت قضایی اعضای مرجع 2قانرنی(؛  شأمن. ایجاد مرجع قضایی برابر قانرن )1دانند: مرارد زیر می

. وظیاوۀ اصورلی   5. دارا بردن آیین دادرسی و رسیدگی ویژه؛ 4. وابستگی به قرا قضاییه؛ 3قضایی؛ 
. حکرمت اعتبار امور مبتورم بور آرای مراجوع قضوایی )نهرینوی        6رسیدگی قضایی و تمییز ح  و 

بوه   کننوده یدگیرسو اعضوای مرجوع   (. در واقع بر مبنای این نظر  سمت قضوایی  125-95: 1393
 ااتف  و وابستگی به قرا قضاییه از عناصر اصلی مرجع قضایی است.

های ااتصاصی اداری )هداونود و  از سری دیگر  با ترجه به تعریف برای حقرقدانان از دادگاه
ن تراهای اداری را مرارد زیر میهای دادگاهعناصر و مشبصه نیترمهم(  31: 1394آقایی طر   

. اوروج از سوازمان رسومی قضوایی و     2. تشکیل و فعالیت به مرجب قورانین اواو    1دانست: 
هوای مجوری   . ارتبا  و وابسوتگی نسوبی بوه ادارات و سوازمان    3استقفل از مواکم دادگستری  

. ایجاد بوا هود    5. صفحیت ااتصاصی در رسیدگی به برای دعاوی اداری  4ادمات عمرمی  
. طرفین دعرا )معمراا( از یوز طور  افوراد و از سوری دیگور ادارات      6  حمایت از منافع عمرمی

 (.32: 1394. داشتن صفحیت ترافعی )هداوند و آقایی طر   7و  اندیعمرم

تران از یوز سور در   های تشبیص و حل ااتف  را میبا ترجه به مجمرع مرارد مذکرر  هیأت
که اعضای آن ترسوط دولوت بوه     1ن نهادی ثالثعنرازمرا مراجع قضایی دانست  زیرا این مراجع به

قوانرن کوار و براسواس     164اند  با رعایت تشریاات دادرسی مرضرع موادا  این سمت منصر  شده
پردازند و آرای آنها از قطعی ااتف  بین اشباو حقر  اصرصی می وفصلحلمااد قانرن کار به 

یون مراجوع  عملوی قضوایی بوا رعایوت       عبوارت دیگور  چورن ا   اعتبار امر مبترم برارردار است. بوه 

___________________________________________________________________ 
ها نمایندا وزارت تعاون  کار و رفاه اجتماعی  کارگران و دکتر موسنی معتقد است از آنجا که اعضای این هیأت .1

 (.117: 1391کنندا ثالث مول تشکیز است )موسنی  عنران رسیدگیکارفرمایان هستند  تلقی آنان به
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توران آنهوا را مرجعوی قضوایی     دهنود  موی  شده را انجام میمعیارهای صرری و ماهری پیشتر اشاره
دانست. از سری دیگر چرن این مراجع اوارج از سوازمان رسومی قضوایی بورده و مسوتقل از قورا        

می ارتبوا  و وابسوتگی   های مجری ادمات عمور قضاییه هستند و در عین حال با ادارات و سازمان
اوراهی از آرای صوادره آنهوا هسوتند  مرجعوی      نسبی دارند و نیز دیران عدالت اداری مرجع فرجام

هایی کوه  رسند. دکتر شمس معتقدند اگرچه این مراجع با ترجه به ضرابط و مفرنظر میاداری به
موسر  شورند  ولوی    بایست از مراجع قضاییدر تمییز بین مراجع قضایی و اداری مطر  است می

و نورا حل ااتف  آنها بر کول اجتمواع دارد و    و کارفرمابا ترجه به آثاری که تنظیم روابط کارگر 
نیز این امر که آرای قطعی صادره از این مراجع قابل رسیدگی در دیران عدالت اداری اسوت  تلقوی   

ارد ایشان ایون مراجوع را   عنران مرجعی اداری نیز قابل دفاع است؛ هرچند مراجع حل ااتف  به
 (.99و98: 1381کنند )شمس  عنران مراجع قضایی استثنایی غیر دادگستری بررسی میبه

هوای اداری یعنوی فصول    ترین ویژگوی دادگواه  رسد مراجع حل ااتف  کار فاقد مهمنظر میبه
ان دعرا بین دولت )اشباو حقرقی حقر  عمرمی( و افراد )اشباو حقر  اصرصی( هستند. شای

یادآوری است که برای رسیدگی به دعاوی افراد علیه نهادهای کشورر و دولوت مراجعوی متموایز از     
(. از سوری دیگور در   131: 1381انود )شومس    مراجع قضایی مرسرم به مراجع اداری شکل گرفته

نووری کوه بررسوی ارکوان     طرفی این مراجع نیز تردیودهایی جودی وجورد دارد  بوه    استقفل و بی
ویوژه در بعود اسوتقفل فوردی اعضوا از جملوه مصورنیت        ها بهراجع قضایی در این هیأتاستقفل م

ای و امنیت مالی آنهوا )امیوری و ویوژه     شللی  مصرنیت مدنی  شیرا انتبا   نظارت بر رفتار حرفه
هاست. در هور حوال بوا جموع تموامی نظرهوا و       دهندا عدم استقفل این هیأت( نشان9-6: 1392

تران این مراجع را از حیث عملکرد مرجعوی قضوایی و از حیوث سوااتار     لی میانه میحعنران راهبه
مرجعی اداری دانست و ماهیتی دوگانه از حیث سااتار و عملکرد برای آنها قائل شد. ایون مراجوع   

( و با تبعیت از قورانین  95: 1398کنند )کریمی و پرتر  اند  زیرا قضاوت میاز حیث عملکرد قضایی
پردازنود و آرای  اهری به تمییز ح  و فصل قطعی دعرا بین اشباو حقر  اصرصی میشکلی و م

اند  زیورا در اوارج از قورا قضواییه     آنها از اعتبار امر مبترم برارردار است و از حیث سااتار اداری
اند و اعضای آنها فاقد سمت قضایی و استقفل ازم هسوتند؛ ضومن اینکوه آرای آنهوا     تشکیل شده
دگی در دیران عدالت اداری است. از این مراجع که عملکردی قضایی دارند  ولی اوارج از  قابل رسی

مسوتقیم تووت نظوارت ریاسوت قورا قضواییه        طرربهاند و از نظر تشکیفتی دادگستری ایجاد شده
 (.95: 1398قضایی نیز یاد کرد )کریمی و پرتر  تران به مراجع شبهکنند  میفعالیت نمی

قضایی( بورای  صنای )مراجع شبه -کته مهم است که ااتصاو مرجعی اداریترجه به این ن
رسیدگی قضایی به دعاوی کار در دو سطح بودوی و تجدیودنظر بوا ترجوه بوه فقودان براوی از        

( 92: 1399ترین معیارهای رسیدگی عادانه و منصاانه مانند استقفل )رسوتمی و اکبوری    مهم
 سازد.در این مراجع را با تردید همراه میمنصاانه بردن رسیدگی به دعاوی کار 
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های کار )درجۀ نبست(  دادگاه پژوهش )درجۀ دوم( و دیران عوالی کشورر   در فرانسه دادگاه
 (.34و33: 1394قضایی مدنی این کشررند )موسنی  )سطح عالی( همگی جزئی از مراجع 

وابوط کوار یوز نهواد     اند  ولی آژانوس ملوی ر  های عمرمی مرجع قضاییدر آمریکا نیز دادگاه
-https://www.inc.com/encyclopedia/national-labor)شوورد قضووایی موسوور  مووی  شووبه

relation-board-nlrb.html). 
 

 آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی به دعاوی فردی کار 
هوا و  ت ااو دعاوی کار نیازمند آن است تا حل این قبیل دعاوی متااوت از سایر ااوتف  ماهی

معا  و  نیتأمدعاوی مدنی باشد. رابطۀ کار برای کارگر اهمیت بسزایی دارد. کار او تنها وسیلۀ 
های اجتمواعی  بازنشسوتگی  بیموۀ    ا  )نظیر براررداری از بیمهامنیت اجتماعی وی و اانراده

( است  ضمن اینکه این رابطه در تمام طرل زندگی کوارگر وجورد دارد  هرچنود ممکون     بیکاری
است با کارفرمایی واحد و ضمن یز قرارداد نباشد. از سری دیگر کارگر طر  ضعیف این رابطوه  

علت ضعف اطفعاتی یا اقتصوادی از  شرد. منظرر از طر  ضعیف  طرفی است که بهموسر  می
رو حول ایون   (. ازایون 11: 1394رارردار است )بادینی و داوودی بیور    زنی کمتری بتران چانه

نووری کوه مقوررات    ترین زمان ممکن انجام گیرد؛ بوه درستی و در سریعها باید بهقبیل ااتف 
قانرنی و اصرل دادرسی عادانه با کمترین تشریااتی اعمال شرد و قاضوی نقوش فعوالی در ایون     

ین امر نیازمند آن است تا آیوین دادرسوی حواکم بور ایون دعواوی       فرایند بر عهده داشته باشد. ا
ای تبعیت کند. در دنبالوه ضومن بیوان مقوررات     متااوت از سایر دعاوی باشد و از اصرل جداگانه

 شرد:بیان می هاااتف ترین قراعد حاکم بر رسیدگی به این شکلی مرجرد  مهم
 

 کار . مقررات شکلی حاکم بر رسیدگی به دعاوی فردی 1
هوای  قانرن کار  مقررات مربر  به چگرنگی تشکیل جلسات هیأت 164در ایران به مرجب مادا 

به تصریب وزیر تعواون  کوار و    شرد وتشبیص و حل ااتف  باید ترسط شررای عالی کار تهیه 
رفاه اجتماعی برسد. آارین مقرراتی که در این اصرو به تصریب رسیده و در دست اجراست  

( بوه تصوریب   7/11/1391) 1391است که در سوال  « آیین دادرسی کار»ای با عنران نامهآیین
نیز فصلی )فصل دوازدهم( در اصرو دادرسی الکترونیکوی بوه    5/01/1398رسیده و در تاریخ 

 ااجراست. ماده ازم 135آن الوا  شده و در حال حاضر با 
هوای  در مراجعی غیور از دادگواه   قانرن آیین دادرسی مدنی  شمرل این قانرن 1مطاب  مادا 

عمرمی  انقف   تجدیدنظر و دیران عالی کشرر منر  به آن است که آن مراجع به مرجب قانرن 
مرظف به رعایت آن باشند. آیین دادرسی کار نیز در اصرو رجرع اعضای مراجع حل ااتف  

https://www.inc.com/encyclopedia/national-labor-relation-board-nlrb.html
https://www.inc.com/encyclopedia/national-labor-relation-board-nlrb.html
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رت کورده اسوت؛   های فوردی کوار سوک   کار به قانرن آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ااتف 
تران گات در حال حاضر در حقر  ایران  تنها مقرراتی کوه بور نوورا رسویدگی بوه      رو میازاین

های تشبیص و حل ااتف  حاکم اسوت  آیوین دادرسوی کوار     های فردی کار در هیأتااتف 
است. البته برای حقرقدانان اقدام براساس قانرن آیوین دادرسوی مودنی در رسویدگی بوه امورر       

هوایی کوه مسوتند    اری در مراجع قضایی )مراجع قضاوتی به ماهرم اعم کلمه( را بر اقدامغیرکی
 (.36: 1381دانند )شمس  قانرنی نداشته یا مستند به قانرن دیگری باشند  ارجح می
مقوررات مربور  در کود آیوین     کنود:  در فرانسه دادرسی کار از دو دسته مقررات پیروی می

 .(Blaha, 2012: 32)در کد قانرن کار دادرسی مدنی و مقررات ااو 
دسوامبر   5موررخ   1123-75نامۀ شمارا کد آیین دادرسی مدنی فرانسه که براساس تصریب

در ببش اعظمی از قلمرو سرزمینی فرانسه و سپس از  1976تدوین شده و از اول ژانریۀ  1975
متشوکل از شوش دفتور     ااجورا شوده   در تمام قلمرو سرزمینی این کشرر ازم 1977اول ژانریۀ 

مقوررات مشوترر کلیوۀ مراجوع     »( که از بین آنها دفتور اول یعنوی   27: 1393است )موسنی  
تمامی دعاوی و ااتففات از جملوه   وفصلحلماده بر  749ودو با  و مشتمل بر بیست« قضایی

یوژا  مقوررات و »دعاوی کارگران و کارفرمایان حاکم است. مقررات با  چهارم از دفتر دوم یعنی 
نیز به دعاوی کارگران و کارفرمایان ااتصاو یافتوه اسوت. بوه مرجوب موادا      « هر مرجع قضایی

مقوررات اواو مراجوع    »کد آیین دادرسی کار )از با  چهارم دفتر دوم( مقرر شده است:  879
ایون  «. ی در امرر کارگر و کارفرما همان مقررات آتوی از کود کوار هسوتند    رأقضایی صادرکنندا 

های پنجم و ششم از دفتر چهارم ببش نبست قوانرن کوار   ماده  با  70مشتمل بر مقررات نیز 
 (.103: 1394گیرد )موسنی  این کشرر را در برمی

های عادی فدرال و ایالتی به دعاوی کار رسویدگی  در ایاات متودا آمریکا از آنجا که دادگاه
انرن آیین دادرسوی مودنی و قوانرن    رو قهای ااتصاصی کار وجرد ندارند  ازاینکنند و دادگاهمی

ای استثنائات( بر رسیدگی به این دعاوی حاکم است. از سری دیگر ادلۀ اثبات دعرا )البته با پاره
در سیستم فدرال  هر دادگاه و حتی هر قاضی ممکن اسوت از قراعود اواو اورد در اصورو      

د نیریوررر نیوز  قورانین و    های ایوالتی ماننو  مراعد یا کشف ادله و مدارر پیروی کند. در دادگاه
 های مدنی ایالتی جریان دارند.  مقررات و رویه

ا هسوتند   از آنجا که هم قرانین ایالتی و هم قرانین فدرال مبتنی بر سیستم حقرقی کوامن 
هوای  های حقورقی اسوترارند و ترسوط دادگواه    ها و سنترویۀ قضایی که بر احکام پیشین دادگاه

شرند  یز منبع حقرقی بسویار مهوم در نظوام قضوایی     گذاری میپایهتجدیدنظر ایالتی و فدرال 
سوازی قورانین مواهری  مرضورعات     بر شاا شرند. این مقررات عفوهایاات متوده موسر  می

وارد بر شرایط قاعدا مرور زمان و ترتیبوات تومیول بوار اثبوات      مانند استثنائاتدادرسی مهمی 
 .( 330et alEbisui :2016 ,.)ند دهرا نیز شکل می دعرا بر طر  مقابل
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 . اصول خاص دادرسی کار2
هوا و  های تشبیص و حل ااتف  در رسیدگی بوه ااوتف   که گاته شد در ایران هیأتهمچنان

کننود. بوا ترجوه بوه     نامۀ آیین دادرسی کار اقدام موی دعاوی کارگران و کارفرمایان براساس آیین
ترجه به رعایت قاعدا دادرسوی عادانوه و اصورل اواو        این مقررات بانامهنییآپیشگاتار این 
سرعت  اصل غیرتشریااتی بردن رسیدگی  اصل تبصصی و فنوی بوردن    مانند اصلدادرسی کار 

گرایی و اصل رایگان بردن دادرسوی کوار تهیوه شوده اسوت. در دنبالوه       جانبهرسیدگی  اصل سه
 شرد.  وی بررسی میترین اصرل و مقررات ااو حاکم بر رسیدگی به این دعامهم
کننده به دعرا با ترجه به مول کار کارگر؛ براف  آیوین  . تعیین صفحیت مرجع رسیدگی1

آیوین   10داند  بوا ترجوه بوه موادا     دادرسی مدنی که مول اقامت ارانده را مول اقامۀ دعرا می
 دادرسی کار مول کار کارگر مول اقامۀ دعراست. 

هوای تشوبیص و حول    ی رسمی دادگستری در جلسات هیوأت . عدم الزام به استااده از وکف2
بر آزادی کامل اصوا  دعرا در امکان دفاع شبصی از حقر  ارد که به معنای ح  ااتف ؛ عفوه

صوررت شبصوی یوا بوا ارسوال ایووه اسوت        و آزادی کامل آنها برای حضرر در جلسۀ رسیدگی به
دعرا در جلسوات رسویدگی ازم نیسوت     (  وکیل یا نمایندا طرفین95: 1390)کریمی و موسنی  

ترانند هر فردی را به مرجب سند رسمی یا عادی بوه  وکیل دادگستری باشد  بلکه طرفین دعرا می
تران اصول آزادی در  عبارت دیگر میآیین دادرسی کار(. به 23نمایندگی ارد انتبا  نمایند )مادا 

صررت مطل  جواری دانسوت.   دعاوی کار بهانتبا  وکیل مدافع و در نتیجه اصل آزادی دفاع را در 
های این اصل )در اصورو اصول آزادی در انتبوا  وکیول مودافع و      ضمن اینکه وجرد مودودیت

( در نمایندگان طرفین دعرا یعنی کوارگر و  95: 1390های آن ر.ر: کریمی و موسنی  مودودیت
هوای  دعورا در هیوأت   کارفرما مول تردید و ااتف  است. اگرچه این قاعده مرجب تسوهیل طور   

شورد  ایون آزادی مطلو      ویژه کارگران موی های طرفین بهتشبیص و حل ااتف  و کاهش هزینه
ای و حتوی  اطفعوی نماینودگان و مناسوبات و روابوط غیرحرفوه     رسیدگی را با مشکفتی مانند کوم 

دادرسوی  آیوین   22سازد. همچنین با ترجه بوه موادا   های ادمات عمرمی مراجه میافزایش هزینه
 ترانند فقط یز نماینده داشته باشند.کار  طرفین دعرای کار براف  سایر دعاوی می

اااتیوار  بردن نماینده در دعواوی فوردی کوار؛ در دعواوی کوار نماینودا توام        اریاااتتام. 3
 35هوای مقورر در موادا    شرد و تمامی ااتیارات اصیل در دعرا را دارد و مودودیتموسر  می
اوراهی در  این ماده در اصرو ح  تجدیودنظراراهی و فرجوام   1سی مدنی جز بند آیین دادر

 آیین دادرسی کار(.   25مررد او وجرد ندارد )مادا 
. امکان کم کردن اراسته و یا تلییر آن تا قبل از پایان مذاکرات و امکان افزایش اراسوته  4

 آیین دادرسی کار(.   63تا پایان اولین جلسۀ رسیدگی )مادا 
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. امکان ارائۀ دایل و مدارر جدید تا قبل از اعفم اتم دادرسی؛ پوذیر  ادلوۀ جدیود در    5
 آیین دادرسی کار(. 85پذیر است )مادا تمام مراحل دادرسی تا قبل از پایان مذاکرات نیز امکان

ی؛ در ایون مورارد فقوط قورار ابطوال      رأ. امکان استرداد داداراست یا دعرا تا قبل از صدور 6
 آ.د.کار(. 66شده برارردار نیست )مادا شرد که از اعتبار امر قضاوتست صادر میدادارا
جز ایراد عدم صفحیت مولی در تمامی مراحل دادرسی؛ ایراد عدم . امکان طر  ایرادات به7

صفحیت مولی فقط در جلسۀ اول دادرسی و قبل از پایان مذاکرات قابل پوذیر  اسوت )موادا    
   آیین دادرسی کار(. 76

عنران یکی از امارات در راستای کاستن از تشوریاات قوانرنی؛   . پذیر  شهادت شهرد صرفاا به8
های مدنی  شهادت شهرد در ردیف ادلۀ قطعی )از منظر عرفوی و نوه فلسوای و    اگرچه در دادرسی

آ.د.کوار   82(  ولی در دعاوی کار با ترجه بوه موادا   197و  196: 1386منطقی( قرار دارد )کریمی  
عنران یز اماره و در ردیف ادلۀ ظنی قرار گرفته که قاضی در ارزیابی آنهوا آزاد اسوت )کریموی     هب

های مدنی که در آنها شهادت شهرد زمانی قابل قبورل  (. از همین رو  براف  دادرسی199: 1386
است که شاهد  نورا ادای شهادت و مرضرع شهادت شرایط ااصی داشوته باشود  نظیور الوزام بوه      

دت دو مرد برای اثبات دعاوی غیرمالی )در اصرو شهادت و شرایط اعتبار  ر.ر: کریموی   شها
یکوی از اموارات قضوایی     صورفاا به بعد(  در دادرسی کار با ترجه به اینکه گراهی گراهان  81: 1396

شرند  بنابراین نبرد برای شرایط چنانچه با دایل مرجه مرجبوات اقنواع وجودان اعضوای     تلقی می
 1ی قرار گیرد.رأتراند مبنای صدور حل ااتف  کار را فراهم آورد  می مراجع
. عدم الزام به ارائۀ اصل مدارر؛ با ترجه به اینکه در رابطۀ کار مرقعیت کارگر و کارفرما در 9

برابر هم مساوی نیست و کارفرما قدرت تومیل شرایط ارد به کارگر را دارد و حتی در بسیاری 
رو در دادرسی از در ااتیار گذاشتن اصل مدارر به کارگر اردداری کند  ازاین ترانداز مراقع می

آ.د.م( صر  ارائۀ رونرشتی از اسناد و مدارر اثبوات ادعوا کوافی دانسوته      96کار )براف  مادا 
 آیین دادرسی کار(.   85شده و لزومی به ارائۀ اصل مدارر نیست )مادا 

بووه مرضوورعاتی اووارج از مرضوورع     . صووفحیت هیووأت حوول ااووتف  در رسوویدگی   10
آیین دادرسی کار چنانچه اعضای هیوأت حول ااوتف      110تجدیدنظراراهی؛ با ترجه به مادا 

تبلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانرنی در حکم هیأت تشبیص مشاهده نماینود  صوفحیت   
 های تجدیدنظراراه نباشد.رسیدگی دارند؛ اگرچه جزء اراسته

ت در آثار ابفغ قانرنی و واقعی و نیوز حوذ  مراحول وااوراهی و اعوادا      . عدم وجرد تااو11
 شرد.دادرسی که این مرضرع در بسیاری مراقع از مرجبات تضییع حقر  افراد موسر  می

___________________________________________________________________ 
آیین دادرسی کار در اصرو اماره موسور  شودن    82یر ماده قسمت اا 9/3/1401البته شررای نگهبان در تاریخ . 1

 شهادت را ملایر شرع دانسته که در صررت صدور رای هیات عمرمی دیران عدالت اداری باطل اراهد شد.
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. رایگان بردن دادرسی کار؛ اگرچه رایگان بردن رسیدگی در دعاوی کار حسن موسور   12
المال با انتقاداتی های آن بر بیتوی و تومیل هزینهشرد  ولی با ترجه به احتمال افزایش دعامی

 روست.نیز روبه
آمده در آیوین دادرسوی کوار مقوررات     عمل. دادرسی الکترونیکی؛ در آارین اصفحات به13

دادرسی الکترونیکی تدوین شده است. با انجام این اصفحات تقدیم داداراست  اعطوای نیابوت    
ای که به ایون مرضورع   صررت الکترونیکی و از طری  سامانهبه یرأتشکیل پرونده  ابفغ و صدور 

شرد که هم مرجبات تسهیل و تسریع فرایند دادرسی کار را فراهم   انجام میشدهدادهااتصاو 
 شرد. های شاافیت دادرسی موسر  میآورد و هم از شااصهمی

دسوته مقوررات تبعیوت    های کار از دو دادرسی در دادگاه -که گاته شدهمچنان -در فرانسه
کند: مقررات مربر  در کد آیین دادرسی مدنی و مقررات ااو در کد قانرن کوار. براوی از   می
 از: اندعبارتترین قراعد ااو در دادرسی کار مهم
صوررت  . الزام به طر  تمامی ااتففات مرتبط با یز قرارداد کار در یز دعرای واحود )بوه  1

منظورر پیشوگیری از   کد قوانرن کوار و بوه    1452-6رجب مادا آر. (؛ این اصل یا قاعده به مکجای
ازدیاد دعاوی قانرنی بین کارگر و کارفرما ضمن یز قرارداد کار  بنیان گذاشته شوده اسوت. بوه    

کند و کارگری که علیه کارفرمای ارد اقامۀ دعرا می -براف  دعاوی مدنی -مرجب این قاعده 
ترانود بعود از اوتم    نمایود  نموی  علیه کارگر ارد اقدام موی  یا کارفرمایی که نسبت به طر  دعرا

ی  دعرای جدیدی را بر مبنای حقای  و یا دایلی که از قبل وجورد داشوته   رأرسیدگی و صدور 
 (. Blaha, 2012: 33)مطر  کند 

. امکان طر  دعرای جدید در مرحلۀ تجدیدنظراراهی؛ براف  دعاوی مودنی  در دعواوی   2
هر جا که امکان تجدیدنظراراهی وجورد داشوته    –کد قانرن کار  516-2ادا آر کار با ترجه به م

تراننود ادعوایی جدیود را در مرحلوۀ تجدیودنظراراهی نوزد دادگواه        هر دو طر  دعرا می -باشد
  .(Blaha, 2012: 33)مربر  مطر  کنند 

اصول کامول بوردن    »ی یوز و دو تووت عنوران    بنودها از مجمرع اصرل و قراعد منودرج در  
شورد. بوه مرجوب ایون قاعوده تموامی       ( نیز یاد میCompleteness of proceedings« )سیدگیر

های فردی ناشی از یز قرارداد کار باید ضمن یز پرونده  در مرحلۀ بودوی یوا حوداکثر    ااتف 
عبارت دیگر این قاعده طرفین را از طر  دعرای جدید ناشی در مرحلۀ تجدیدنظر مطر  شرد. به

 ,.Ebisui et al کنود د پس از اتمام رسیدگی به اولوین دعورای مطروحوه منوع موی     از یز قراردا

شدت مررد انتقاد قرار گرفته است  زیرا اگرچه از توراکم دعواوی   قاعده بهالبته این  (.(2016:106
تورین دعورایی کوه    ترین و سبزمعناست که حتی کرچزکاهد  ولی بدینهای کار میدر دادگاه

شرد  مانع طر  هرگرنه دعرای بعودی اراهود   د کار نزد دادگاه کار مطر  میراجع به یز قراردا
 (.(Ebisui et al., 2016:108برد و این مسئله در بسیاری مرارد امری غیرمنصاانه است 
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( و هور  1453-3. شااهی بردن رسیدگی؛ رسیدگی در دادگاه کار شااهی اسوت )موادا آر   3
صوررت  بوه  قوبفا صررت شااهی نیز بازگر شرد  حتی اگر ادعا و دلیلی باید در جلسۀ رسیدگی به

شوااهی بوردن رسویدگی در دادگواه کوار اگرچوه از       . ((Blaha, 2012: 33کتبی ارائه شده باشد 
دهود  بوا انتقادهوایی نیوز     تور قورار موی   مواسنی برارردار اسوت و ایون دادگواه را در دسوترس    

عنران تاریخ طر  دعرا یوا  تاریخ مقدمی بهروست؛ از جمله ممکن است در مراردی  با تقلب  روبه
 کندرو میآوردی و تساوی طرفین را با ادشه روبهارائۀ مدارر مطر  شرد که این امر اصل هم

Ebisui et al., 2016: 108).) 

. حضرر اجباری طرفین ااتف  در جلسه؛ به مرجب این قاعده که با وظیاۀ این دادگواه در ایجواد   4
اند جز در مراردی که نماینده به دایل قانرنی از طور  اصویل   رفین ااتف  ملزمساز  مرتبط است  ط

 (.(Ebisui et al., 2016:108(. 1453-1کند  ارد در جلسۀ رسیدگی حاضر شرند )مادا آر اقدام می

تراننود  . عدم الزام به استااده از وکفی رسمی دادگستری؛ همانند ایوران افورادی کوه موی    5
از بوین وکوفی رسومی دادگسوتری      صرفاادعرا را بر عهده گیرند  ازم نیست  نمایندگی طرفین

ای از افراد مانند کارگران یا کارفرمایانی از همان صنف و نرع باشند. در این کشرر طیف گسترده
های کارگری و یا تشکفت کارفرمایی  همسر یوا امضواکنندگان عقود    فعالیت  نمایندگان اتوادیه

ترانند به طرفین دعرا یاری دهنود و  کارفرما می و کارکنان (civil solidarity pact)وحدت مدنی 
ولوی در هور حوال بوراف        (Blaha, 2012: 33)( 1453-2نمایندگی آنها را بپذیرند )موادا آر  

 مطل  نیست.  کامفاایران این آزادی 
عمورمی: دراراسوتی   های های کار در مقایسه با دادگاهتر بردن طر  دعرا در دادگاه. ساده6

 :Blaha, 2012)ساده یا حتی حضرر داوطلبانۀ طرفین برای انجام رسیدگی کوافی اراهود بورد    

. در ایران براف  فرانسه  رسیدگی در مراجع حل ااتف  کار منر  به تسلیم داداراسوت  (33
باید بر  است؛ این داداراست تا پیش از اجرای کامل دادرسی الکترونیکی در حرزا هر ادارا کار 

آیین دادرسوی کوار باشود و پوس از      31های چاپی مبصرو و با رعایت مقررات مادا روی برگه
ای کوه بوه ایون کوار     هوای مربور  در سوامانه   اجرای دادرسی الکترونیکی از طری  تکمیول فورم  

 ااتصاو یافته است  انجام گیرد.  

هوای مودنی   بوا دادگواه   های کوار در حول ااتففوات کوار در مقایسوه     تر دادگاه. نقش فعال7
(Blaha, 2012: 33 ؛)  آیوین دادرسوی    97و  89براف  فرانسه  در ایران اگرچه به مرجب موراد

ترانند در راستای کشف حقیقت  به تشبیص اورد و  های تشبیص و حل ااتف  میکار  هیأت
وجرد  بدون دراراست اصوا  دعرا نسبت به صدور قرارهای توقی  و کارشناسی اقدام کنند  با

تر است. به مرجب تر و مناعلرنگهای عمرمی در کشف واقع کماین  نقش آنها نسبت به دادگاه
بر رسیدگی به دایل مررد اسوتناد طورفین   تراند عفوهآیین دادرسی مدنی دادگاه می 199مادا 

ۀ آنهوا  دعرا  هرگرنه توقی  یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ازم باشد  انجام دهد که از جمل
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تران به استجرا  )بازجریی مودنی( یعنوی توقیو  از اورد اصووا  دعورا از طریو  حضورر         می
که با ترجه به نبرد چنوین  (  درحالی313: 1385شبصی ایشان اشاره کرد )کریمی و پرراستاد  

ای در آیین دادرسی کار  آزادی استجرا  برای اعضای مراجع حل ااوتف  کوار و وجورد    قاعده
فعالی مول تردید است  چنانکه رویۀ مراجع حل ااتف  کار نیوز حواکی از وجورد    چنین نقش 

آیوین دادرسوی کوار مسوتتر      57چنین األیی است. هرچند برای حو  اسوتجرا  را در موادا    
رود نقش دادرس در رسیدگی به دعاوی کار نسبت به سوایر  دانند  ولی در هر حال انتظار میمی

 تر باشد.  دعاوی فعال
دلیل عودم  م به طی مرحلۀ ساز  قبل از طر  پرونده در دادگاه کار؛ البته این مرضرع به. الزا8

 Ebisuiکارایی و ثمرببشی  مرجب طر  انتقادهای شدیدی از طر  حقرقدانان فرانسه شده است 

et al., 2016: 108).)  قانرن کار و نیز بوا وجورد    157در ایران با وجرد طر  مرضرع ساز  در مادا
آیین دادرسی کار  بوا ترجوه بوه ابطوال      71ساز  در هر مرحله از رسیدگی به استناد مادا  امکان

دستررالعمل چگرنگی تشکیل جلسات و نورا رسیدگی شرراهای ساز  به مرجب دادنامۀ شومارا  
 هیأت عمرمی دیران عدالت اداری چنین الزامی وجرد ندارد.   13/3/1392مررخ  174

ای انرن آیین دادرسی مدنی و قانرن ادلۀ اثبات دعرا )البته بوا پواره  در ایاات متودا آمریکا ق
هوای ایوالتی نیوز    های فودرال و دادگواه  استثنائات( بر رسیدگی به دعاوی کار حاکم است. دادگاه

ای از قرانین دادرسی ااو ارد را دارنود؛ مقرراتوی از جملوه زموان موررد نیواز بورای        مجمرعه
 دعرا و قرانین حاکم بر دعاوی تجمیعی )گروهی(.   رسیدگی به دعرا  شرایط آغاز

های این کشرر دقیو  و مرشوکافانه و مشوتمل بور کشوف      فرایند رسیدگی به دعرا در دادگاه
جامع حقیقت و مواکمه طب  اصرل و قراعد سبتگیرانۀ حواکم بور ادلوۀ اثبوات دعراسوت. ایون       

 کوامفا ز هموۀ تصومیمات دادگواه     دهد و نیو هر اتااقی که در دادگاه روی می باایتقرحقیقت که 
منصواانه   کامفااند  مرجب آن شده تا طرفین ااتف  فرایند رسیدگی به دعرا را فرایندی شاا 
 (.(Ebisui et al., 2016: 330-331بدانند 

تران مورارد زیور دانسوت: الوف(     های این کشرر را میدر کنار مواسن ذکرشده  ضعف دادگاه
 دگی فرایندها و ج( طرانی بردن رسیدگی.مرانع طر  دعرا   ( پیچی

های دادرسی اسوت.  های این کشرر هزینهترین مانع کارگران برای طر  دعرا نزد دادگاهمهم
هوای  براف  ایران که طر  دعرای کار در آن رایگان اسوت  هزینوۀ دادرسوی فعلوی در دادگواه     

هوا  است در مراردی این هزینهدار است. اگرچه این مبلغ باا نیست و حتی ممکن  350فدرال 
ترانود بورای کوارگری بوا موزد پوایین کوه        همچنان می مسئلهمررد معافیت قرار گیرند  ولی این 

 مزد  پرداات نشده و یا شللش را از دست داده است  مهم باشد و او را از طر  دعرا بوازدارد  

Ebisui et al., 2016: 331-332)). 
است و فراینودی طورانی    دهیچیپهای این کشرر بسیار هاز سری دیگر  آیین دادرسی دادگا
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دارد و با اصل سرعت و غیرتشریااتی بردن رسیدگی به دعاوی کار سازگاری ندارد. نتایج حاصل 
هوای فودرال و   های مربر  به تبعویض شوللی در دادگواه   دهد که پروندهاز یز توقی  نشان می

 ,Budd & Colvin)تیجوه )صودور حکوم( برسود     انجامد تا به نایالتی حدود دو سال به طرل می

توقی  دیگری نیز مترسط زمان رسیدگی به شکایت را از زمان تسلیم شکایت توا   .(473 :2008
روز بورآورد کورده اسوت     818های ایالتی روز و در دادگاه 709های فدرال ی در دادگاهرأصدور 

(Colvin, 2012: 470).  
بر داداوراهی اجموالی اسوت کوه بوه اراهوان اجوازه        نظام دادرسی مدنی این کشرر مبتنی 

دهد دعرای ارد را بدون ارائۀ تمامی دایل اقامه کند تا پس از ااطار به ارانده  وی مجبرر می
به افشای دایل ارد شرد. این نظام بر کشف دلیل تمرکوز دارد و بور هموین مبنوا  هموین کوه       

کنود و اطفعوات بیشوتر در    کاایوت موی  اراهان قسمت کرچکی از اسبا  دعورا را ارائوه کنود     
افشا (. »483: 1397آید )السان و مومردی  دست میاصرو اسبا  و ادله در فرایند کشف به

اراهنود  و کشف دلیل در فرایند دادرسی آمریکا به این معناست که طرفین دعرا از دادگواه موی  
(. در آیوین  483: 1397 )السان و موموردی  « برای گردآوری اطفعات برای دادرسی اقدام کند

دادرسی مدنی فرانسه و آیین دادرسی مدنی فراملی نیز  در راستای لزوم همکاری طرفین دعورا  
مودعی   فقوط نوه ااتف   تکلیف اثبات بر عهودا طورفین قورار گرفتوه و      وفصلحلو دادرس در 

 87ه موادا  (. امری که در دادرسی کار ایران با ترجه بو 132: 1395)رستمی چلکاسری و بازیار  
آیین دادرسی کار که ارائۀ دایل و مدارر دال بر وجرد رابطۀ کار و میزان مزد و مزایای بااتر از 

منتای است و با ترجوه   باایتقرحداقل قانرنی و میزان سابقۀ کار را فقط بر عهدا کارگر قرار داده  
از سوری کارفرموا   تر کارگر در رابطۀ کار که مرجوب تومیول شورایط بور وی     به مرقعیت ضعیف

ای بوه ناوع اورد و    شرد و به همین دلیل در بسیاری از مرارد از داشتن هرگرنه سند یا امارهمی
 شرد.گردد  ترصیه میمنظرر دفاع از ادعاهای ارد موروم میبه

هوای  تری که در رسیدگی به دعاوی فردی کار در دادگواه در ااتمه به برای از قراعد ااو
 شرد:  اشاره میاین کشرر وجرد دارد

هوای فوردی کوار    الف( قراعد مرتبط با نمایندگی قانرنی؛ اگرچه فرایند قضایی حول ااوتف   
رو برای اغلوب کوارگران طوی ایون     )طر  دعرا در دادگاه( فرایندی سبت و پیچیده است و ازاین

وکیول  جوای  ترانند بوه ولی کارگران می فرایند بدون داشتن نماینده و وکیل  کار دشراری است 
های کارگری و مراکوز کوارگری   های دفاتر معاضدت حقرقی  اتوادیهرسمی از ادمات نمایندگی

هایی در انتبوا  نماینوده  ایون    . در این کشرر نیز با وجرد آزادی(Fine, 2007: 351)بهره ببرند 
 ااتیار همانند ایران مطل  نیست. 

ر  دعاوی فوردی کوار در حقور      ( دعاوی تجمیعی )گروهی(؛ راه دیگری که برای تسهیل ط
طر  دعراسوت کوه بوه کوارگران متعودد اجوازه        ی جمعیسازوکارهاآمریکا وجرد دارد  استااده از 
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طورر معمورل در موراردی کوه     ای واحد مطر  کننود. بوه  دهد تا دعاوی ارد را با هم در پروندهمی
مثال فرض کنیود کوارگران   کند. برای اراسته یا ارز  آن کم است  کارگر اقدام به طر  دعرا نمی

کنند  ولوی در مقابول ایون اضوافه کواری مبللوی       کارگاهی فقط کمی بیش از ساعت قانرنی کار می
کننود  زیورا   نظور موی  کارگران از احقوا  حو  اورد صور      معمرااکنند. در این مرارد دریافت نمی

آمیوز  اعموال انتقوام  های طر  دعرا در این مرارد  بیش از سرد  است و کارگر را در معرض هزینه
ای را دهد. از سری دیگر  کارفرموا نیوز بوراف  قوانرن  ثوروت بوادآورده      بعدی کارفرما نیز قرار می

یابد. بوه هموین دلیول در حقور      ها شدت میآورد. این وضعیت در مرارد تعدد اراهاندست میبه
ین وضوعیتی  بینی شده اسوت توا ضومن مراجهوه بوا چنو      آمریکا مرضرع طر  دعرای گروهی پیش

(. حوداقل سوه   153: 1393های وارد بر افراد و بردجۀ عمرمی را کواهش دهود )طهماسوبی     هزینه
هوای ایون کشورر وجورد دارد کوه      رو  برای طر  دعاوی جمعی یا داداراهی تجمیعی در دادگاه

نظر کردن از دعاوی جمعی و ورود بوه دعواوی جمعوی. در رو     از ادغام  اروج یا صر  اندعبارت
سوادگی در یوز پرونوده بوه هوم      های متعدد که مرضرع مشوابهی دارنود  بوه   غام دعاوی اراهاناد
شورد  صررت جداگانه و بوا دایول اواو اورد  بررسوی موی      پیرندند. هرچند هر مرضرعی بهمی
(Ebisui et al., 2016: 333-334  در رو  دوم حضرر تمامی اعضای گروه در دعرا ماروض اسوت .)

صریح و کتبوی نارضوایتی اورد را     طرربها شامل حال آنان اراهد برد  مگر اینکه و آثار و نتایج دعر
ی از آثوار  مندبهرهبه دعرا و شمرل آثار آن بر ارد اعفم کنند. در رو  آار نیز اعضای گروه برای 

 (.130و  129: 1391نام ورود ارد به دعرا را اعفم کنند )کاشوانی   و نتایج دعرا باید از قبل با ثبت
با ترجه به نقش این دعاوی در احقا  حقر  کارگران و ایجاد مصرنیت برای آنان در مقابول اعموال   

های حاکمیت در رسیدگی بوه دعورا  اسوتااده از ایون     انتقام آمیز بعدی کارفرما و نیز کاهش هزینه
 شرد.هایی مشابه در حقر  ایران ترصیه میرو  و یا رو 

 

 گیرینتیجه
شد  رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار در ایران ترسط مراجعی اداری با که مفحظه همچنان
هوای  کوه ایون رسویدگی در فرانسوه ترسوط دادگواه      گیورد  درحوالی  انجام موی  جانبهسهماهیتی 

های عمرمی و در مرارد مودودی ترسوط  ااتصاصی کار و در ایاات متودا آمریکا ترسط دادگاه
 رد.  گیآژانس ملی روابط کار انجام می

دارنود  نوورا انتبوا      جانبوه سههای تشبیص و حل ااتف  اگرچه ترکیبی در ایران هیأت
نوری است که امکان و ح  مشارکت تمامی ها بهنمایندگان کارگران و کارفرمایان در این هیأت

 گرایوی جانبهکند و با اصل سهرا از آنان سلب می ندگانشانینماکارگران و کارفرمایان در انتبا  
ناعان در اتباذ تصمیم هماهنگی کامل ندارد. از سری دیگر  فقدان قاضی یا و لزوم مشارکت ذی
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هوا از  آشنا با اصرل و مقررات بنیادین حقرقی و مقررات ااتصاصی کار در ایون هیوأت   لزوماافرد 
شرد که به ترکیب اعضای این مراجع وارد است. این در حوالی  ایرادات مهم دیگری موسر  می

 ااتصواو  بوا  کشورر  ایون . اسوت  کورده  انتبوا   را تور میانوه  راهوی  بین این که فرانسه در است
 کارفرمایوان  و کارگران نمایندگان بر مشتمل ترکیبی و رسیدگی بدوی مرحلۀ به کار هایدادگاه

 قضوات  بوا  تکمیول  قابول  البتوه  شورند و های کارگری و کارفرمایی انتبا  میکه ترسط سازمان
 رسویدگی  از براوررداری  بورای  طورفین  حو   صونای   مسائل به ترجه ضمن است  نیز ایحرفه
 فرجوامی  و پژوهشی رسیدگی. است شمرده ترموترم را قضایی مراجع ترسط منصاانه و عادانه
 را رسویدگی  ایون  بوردن  منصواانه  نیوز  کشرر این قضایی نظام داال در و ایحرفه قضات ترسط
 نیوز  کشرر این کار هایدادگاه در رسیدگی نظام شد مفحظه  کههمچنان اگرچه. کندمی تقریت

 است.  همراه انتقادهایی با
با ترجه به مقدمات فر  اصف  ترکیب اعضای مراجع حل ااتف  کار به شور  زیور پیشونهاد    

ا قضاتی باشد که متبصص حقر  کارنود  بر عهدشرد: یکم آنکه  در این ترکیب ریاست جلسات می
اند؛ دیده کار روابط اقتصادی و سیاسی اجتماعی  مبانی اصرو در را ازم تبصصی هایو آمرز 

 فراهم شرد.   ندگانشانینمادوم آنکه  امکان مشارکت تمامی کارگران و کارفرمایان در انتبا  
در بوث مقررات نیز به برای ابداعات مرجرد در آیین دادرسی کار ایوران پردااتوه شوده و    

ایراداتوی در   آمدهعملبهی هایبررسبررسی شد. با ترجه به اصرل و مقررات ااو هر سه کشرر 
 شرد که اصفحات زیر مررد پیشنهاد است:می دهید کارآیین دادرسی 

 تشبیص هایهیأت در دادگستری رسمی وکفی از غیر نمایندگانی از استااده مطل  آزادی
 ایواات  و فرانسوه  کشرر ود مشابه راهکارهایی از است بهتر و است اصف  نیازمند ااتف  حل و

 نماینودگان  اودمات  از اسوتااده  امکوان  مثال رایب شرد. استااده اصرو این در آمریکا متودا
 اینها. نظایر و طرفین سببی یا نسبی بستگان کارفرمایی؛ و کارگری تشکفت
 جملوه  از آمریکاسوت   متوودا  ایواات  در دادرسوی  بور  حواکم  ااو قراعد از که تجمیعی دعاوی
 .شردمی ترصیه ایران در کار فردی دعاوی به رسیدگی نظام در آنها کارگیریبه که است مراردی

 و ااوتف  وفصول  حول  در دادرس و دعرا طرفین همکاری لزوم راستای در شردمی پیشنهاد
بور   اثبوات  تکلیوف  و شورد  اصف  ر.د.آ 87 مادا کار  رابطۀ طرفین بین ازم تعادل نبرد جبران
 گیرد. قرار مدعیفقط نه و طرفین اعهد

وفصل حل و رسیدگی در ااتف  حل و تشبیص هایهیأت نقش شردمی پیشنهاد پایان در
 و تور فعوال  -مودنی  دعواوی  بوه  نسبت - آمریکا متودا ایاات و فرانسه همانند کار فردی دعاوی
 .شرد ترپررنگ
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