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 ایران حقوق در مدنی دادرسی آیین قانون با کار دادرسی آیین تطبیقی بررسی

 2پریسا شیرزاد ،1علیرضا برنجی باقری

 مدرس دانشگاه –پژوهشگر دکتری حقوق عمومی -1

 عمومیپژوهشگر کارشناسی ارشد حقوق -2

  چکیده

 هر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، عرصه در ها دولت اقدامات تاثيرگذارترين و ترين مهم از کارفرما و کارگر روابط تنظيم

 تاثيرگذاری و درگير افراد باالی تعداد جامعه، در کارفرما و کارگر قشر دو جايگاه تفاوت به بحث اين اهميت. است کشوری

 آيد، وجود به اختاللی کارفرما و کارگر ميان رابطه مسير در اگر است بديهی. گردد می باز کشورها اقتصاد در ها آن عميق

 مراجع. بخشد تداوم هم کنار در را قشر دو اين حرکت کرده، برطرف را اختالفات تا شود بينی پيش قانونی کاری و ساز بايد

 رسيدگی برمبتنی ايران در کار دادرسی نظام..است گذاران قانون حل راه ها، آن به مربوط دادرسی نظام و کار اختالف حل

 قانون 166 تا 157 مواد در مراجع اين صالحيت و ساختار و کارفرماست و کارگر اختالفات به قضايیشبه يا اختصاصی مراجع

 و کارگر اختالفات وفصلحل مذکور، حقوقی موازين براساس. است شده تبيين 1391 مصوب کار دادرسی نامۀآيين و کار

 حال، اين با.  گيردمی صورت اختالف حل هيأت و تشخيص هيأت سازش، نهاد سه چارچوب در ايران حقوقی نظام در کارفرما

 هایکاستی رسيدگی نحوۀ و صالحيت ساختار، نظر از ايران در کار دادرسی نظام که دريافت توانمی اسناد بررسی و مطالعه با

 اختصاصی مراجع برخی با صالحيت تعارض عام، صالحيت فقدان ساختاری، استقالل کامل تحقق عدم که دارد مهمی حقوقی

 دعاوی به کنندهرسيدگی مراجع صالحيت و ساختار انطباق عدم و مدنی دادرسی آيين موازين از ناموفق الگوبرداری ديگر،

 شده سعی مقاله اين در روند.می شماربه آن مصاديق ترينمهم از کار، دادرسی خاص اصول و منصفانه دادرسی اصول با کار

کار از جمله الگوبرداری ناقص  دادرسی نظام ايرادات و ها آسيب و کار دادرسی آيين و مدنی دادرسی آيين ميان هایتفاوت به

 .دشو پرداختهو غير دقيق 

 دادرسی اصول کار، دادرسی مدنی،مراجع دادرسی آيين ، کار دادرسی آيين : واژگان کلید
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  مقدمه :

 در هميشه قشر دو اين منافع و باشند می کارفرمايان و کارگران ای جامعه هر در اقتصادی پيشرفت مهم و اصلی عوامل از يکی

 وجود به نياز ٬ رسيدگی اختصاصی مراجع در اختالفات اين فصل و حل که شود می مابين فی تنش ايجاد باعث و بوده تضاد

  .دارد منصفانه دادرسی روند شدن سپری و اختالفات حل جهت قواعدی

 با و قضايی غير يا است قضايی کارفرمايان و کارگران ميان اختالفات به رسيدگی مرجع که است اين دارد وجود که سوالی

 دادرسی بر قانون ؛کدام ندارد دولت به ربطی و باشد می باهم( اشخاص)مردم بين کارفرما و کارگر اختالفات اينکه به توجه

 باشد؟ می حاکم مذکور دعوی

 آن داردنخست ضرورت قوانين از دسته دو به نسبت آگاهی شود می برقرار جامعه اعضای ميان که حقوقی روابط به توجه با

 نکته اين تبيين به که مقرراتی و قوانين ، ديگری و کنند می تبيين را رابطه يک ايجاد چگونگی که مقرراتی و قوانين از از دسته

 طی بايد اختالف اين و حل برای قانونی فرايند چه حقوقی ی رابطه يک جريان در اختالف بروز صورت در که پردازند می

 باشند داشته اموال با توانند می ها انسان که روابطی مهمترين از يکی عنوان به مالکيت ی رابطه خصوص در مثال عنوان به.شود

 اختالف اين شود، ايجاد اختالف افراد ميان اموال مالکيت خصوص در اگر که پردازند می موضوع اين به مقررات از برخی ،

 بيان مدنی دادرسی آيين عنوان تحت مجموع در مقررات از دسته اين کرد فصل و حل نهادهايی چه به مراجعه طريق از بايد را

 ی سايه در اقتصادی های پيشرفت و جوامع شدن صنعتی که داشت توجه نيز مساله اين به بايد ديگر سوی از.است گرديده

 چارچوب در کارگران و کارفرمايان بين را ای عديده تعامالت کار نيروی و جمعيت ازدياد نيز و توليدی کارهای افزايش

 و ثبات امروزه. شود می قشر دو اين بين اختالفاتی ايجاد به منجر موارد برخی در که است نموده ايجاد مربوطه های فعاليت

 حقوق و کار با مرتبط اسناد که طوری به شود می محسوب کار بنيادين حقوق به مربوط مباحث از کارگران شغلی امنيت

 اساس اين بر. اند نموده برخورد آن با خاصی حساسيت با...  و عادی قوانين در چه و اساسی قانون در چه کشورها داخلی

 مراجع صالحيت تعيين و شاغل اشخاص حقوقی روابط تنظيم در سزايی به اهميت از کار قانون موازين شمول دايره شناسايی

 ((1397) بابايی و آبادی حسين حمزه) است. برخوردار قانونی

 حاکم يا و کارفرما و کارگر دادرسی بر آن قوانين بودن حاکم مورد در زيادی اختالفات مدنی دادرسی آيين تعريف به توجه با

 .است نموده اشاره حاکم قواعد ؛به دادرسی دو اين های تفاوت بيان با مقاله اين که داشت وجود کار دادرسی آيين بودن

 و ايرادات تفاوت آيين دادرسی مدنی و آيين دادرسی کار و با آشنايی موضوع اهميت به توجه با ٬مقاله اين نوشتن از هدف

 است. شده استفاده منابع ذکر شده در صفحه ی آخر  نگارش در که باشد می کار دادرسی در موجود اختالفات
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 دعاوی: به رسیدگی مراجع

 قضايی مراجع:  شود می تقسيم قضايی غير مراجع و قضايی مراجع کلی ی دسته دو به ما کشور در تظلمات به رسيدگی مراجع

 می رسيدگی اختالف به قضايی مراجع در ٬بيايد وجود به مردم ميان اختالفی اگر و کند می رسيدگی مردم بين اختالفات به

 .باشند می اداری مراجع و کيفری های دادگاه يا کيفری قضايی مراجع و حقوقی قضايی مراجع شامل که شود

 صالح شهروندان و دولت ميان دعاوی به رسيدگی جهت غيرقضايی مراجع دليل همين به و دارند شکايت دولت از مردم گاهی

 باشد. می رسيدگی به

 و باشندمی کيفری و مدنی هایدادگاه شامل که حق احقاق «عمومی مراجع: »از عبارتند حق احقاق به عبارت ديگر مراجع

 مراجع، اين واقع در دارند، رسيدگی صالحيت موضوع، بودن خاص براساس قانون در که( خاص) «اختصاصی مراجع»

 مراجع) مراجع اين جمله از است، شده تعيين قانون توسط صراحتاً که مواردی جز ندارند، موضوعی هيچ به رسيدگی صالحيت

...( و کار حقوق اختصاصی مراجع کشاورزی، اراضی در اختالفات به مربوط اختصاصی مراجع امالک، ثبت اختصاصی

 حقوقی، عمومی هایدادگاه کليه که است مدنی دادرسی آيين قانون دارای مدنی بخش در عمومی مراجع در که باشندمی

 تبعيت کيفر امور در دادرسی آيين قانون از بايستمی کيفری هایدادگاه کيفری، بخش در و باشندمی آن از تبعيت به مکلف

 صالحی) .باشند خود خاص دادرسی آيين در بايستمی شده بينیپيش قانون در که اختصاصی مراجع اساس همين بر و کنند

  .1.((1398) منش

 که است اين دارد وجود که سوالی است «کار حقوق اختصاصی مراجع» قانون، در شده بينی پيش اختصاصی مراجع جمله از

 و کارگر اختالفات اينکه به توجه با و قضايی غير يا است قضايی کارفرمايان و کارگران ميان اختالفات به رسيدگی مرجع

 باشد؟ می حاکم مذکور دعوی دادرسی بر قانون ؛کدام ندارد دولت به ربطی و باشد می باهم( اشخاص)مردم بين کارفرما

 شويم.  آشنا... و کار و مدنی دادرسی آيين با ابتدا بايد مذکور سوال به پاسخ برای

 است مقرراتی و اصول مجموعه مدنی دادرسی آيين ٬مدنی دادرسی آيين قانون يک ماده به استناد با :مدنی دادرسی آیین

 ديوان و تجديدنظر ٬انقالب و عمومی های دادگاه در بازرگانی و مدنی دعاوی ی کليه و حسبی امور به رسيدگی مقام در که

 ی مجموعه ديگر عبارت به و رود می کار به باشند می آن رعايت به موظف قانون موجب به که مراجعی ساير و کشور عالی

 شود. می رسيدگی حقوقی دادگاه در مطرح حقوقی اختالفات به آن طی که است تشريفاتی
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 در اختالفی يا هستند خود برای حقی مدعی که افرادی کند می مشخص که است تشريفاتی مدنی دادرسی ئينبه عبارت ديگر 

 قواعدی مدنی، دادرسی آيين ديگر بيانی به. آورند در اجرا موقع به را حقوق اين توانند می چگونه دارند يکديگر با مدنی امور

 از دادرسی جريان در قضا، امر در آنها به وابسته اشخاص و محاکم قضات خوانده، و خواهان از اعم دعوا اصحاب که است

 دفاتر، مديران قضايی، دستگاه به وابسته اشخاص از منظور. کنند رعايت بايد حکم صدور و دادگاه رسيدگی فرجام تا آغاز

 .((1397) بابايی آبادی وحمزه حسين .)هستند رسمی مترجمين و کارشناسان وکالء، احکام، اجرای و اطالع مأمورين

 به و شخصی طور به عدالت اجرای و خود حق احقاق برای توانند نمی افراد که است واقعيت اين گر بيان مقررات اين وجود

 .کنند اقدام خود ميل

 که اينست اصطالح اين از منظور. شود می داده قرار ماهوی حقوق برابر در و شود می خوانده شکلی حقوق گاه دادرسی ينآي

 .پردازد می حق اين اجرای و اثبات روش و شکل به دادرسی آئين اما کنند، می مشخص را حق وجود ماهوی قوانين

...  و اختالف حل شورای يا و حقوقی عمومی دادگاه به(  آن موضوع) دادخواست عنوان و مبلغ به توجه با حقوقی دعاوی

 دفاتر طريق از صالح مرجع به دادخواست تقديم با مدنی دادرسی آيين طبق حقوقی دعاوی به رسيدگی و گردد می ارسال

 شود. می انجام دادرسی هزينه پرداخت و قضايی الکترونيک خدمات

 

 : دادرسی عام یا کلی اصول

  کننده رسيدگی مقام طرفی بی اصل -1 

  طرفين مساوات اصل-2

  منصفانه داوری صلا-3

 برابری صلا-4

 استقالل اصل-5

 وکيل داشتن حق اصل-6

 رسيدگی بودن علنی اصل-7

 خواهی تجديدنظر اصل-8

  رأی به اعتراض حق صلا-9

  

 که است مقرراتی و اصول ی مجموعه کار دادرسی آيين ٬کار دادرسی آيين يک ماده به استناد با  : کار دادرسی آیین

 باشند. می آن از تبعيت و رعايت به مکلف رسيدگی مقام در دعوی اصحاب
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  شامل دارد کار دادرسی به اختصاص که خاصی اصول :

  رسيدگی در سرعت-1

  رسيدگی بودن غيرتشريفاتی-2

  رسيدگی بودن فنی و تخصصی-3

 گرايی جانبه سه-4

 باشد می کار دادرسی بودن رايگان-5

 دادگاه شامل هم دادگاه چون ولی رساندمی اثبات به را دادگستری مرجع صالحيت آن در دادگاه قيد و کار قانون« 171» ماده

 به است، مهم رسيدگی به صالح مرجع و دعوی اقامه ینحوه تشخيص «کيفری عمومی» دادگاه هم و شودمی «حقوقی عمومی»

 171 مواد در مذکور جرائم به رسيدگی: »داردمی اعالم صراحت به پرسش، اين به پاسخ در کار، قانون« 185» ماده دليل همين

 «آمد خواهد عمل به نوبت از خارج دادگاه و دادسرا در مذکور رسيدگی است، دادگستری کيفری دادگاه صالحيت در 184 تا

 تواندمی متوفی کارگر دم اولياء يا کارگر شود، کارگر فوت يا عضو نقص به منجر حادثه، بروز که وصرتی در اوصاف اين با

 دعوی اقامه کارفرما عليه دادسرا در عضو، نقص يا فوت به منجر کار ايمنی نظامات رعايت عدم و احتياطیبی عنوان تحت

 به رأی صدور جهت را پرونده کيفرخواست صدور با کارفرما تقصير اثبات و کار بازرس نظر جلب از پس دادسرا و نمايد

 قابل ابالغ از پس روز 20 مدت ظرف محل، کيفری عمومی دادگاه از صادره حکم و نمايدمی ارسال کيفری عمومی دادگاه

 صادر تعقيب منع قرار دادسرا، مرحله در کارفرما تقصير اثبات عدم صورت در و است استان تجديدنظر دادگاه در اعتراض

 .است محل کيفری عمومی دادگاه در اعتراض قابل ابالغ از پس روز ده ظرف صادره قرار که شد خواهد

 

 کارفرما و کارگر اختالفات به رسیدگی مراجع

 سازشی جلسه-1

 تشخيص هيئت-2

 اختالف حل هيئت-3

 کارآموزی يا کارفرما بين فردی اختالف هرگونه: »که است شده مقرر ايران اسالمی جمهوری کار قانون« 157» ماده صدر در

 جمعی دسته هایپيمان يا کارگاهی هاینامه موافقت کارآموزی، قرارداد کار، مقررات ساير و قانون اين اجرای از ناشی که

 و کار اسالمی شورای در آنها نمايندگان يا کارآموز يا کارگر و کارفرما بين مستقيم سازش طريق از اول، مرحله در باشد، کار

 کارفرما و کارگران قانونی نماينده يا و کارگران صنفی انجمن طريق از نباشد، کار واحد در کار اسالمی شورای که صورتی در

 ...«و شد خواهد فصل و حل
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 از ایپاره در ولی است، شده بينی پيش قانون در اختصاصی مراجع عام طور به کارفرما و کارگر اختالفات به رسيدگی جهت

 رسيدگی بهداشت، کارشناسان يا کار بازرسان گزارش يا کار، از ناشی حوادث جمله از کارفرما و کارگر مابينفی اختالفات

 از تخلف که صورتی در: »شده اعالم صراحت به کار قانون« 171» ماده ذيل در جمله از. است گرفته قرار دادگاه صالحيت در

 مکلف دادگاه شود، کارگر فوت يا و عضو نقص مانند عوارضی به منجر که گردد ایحادثه وقوع سبب قانونی، تکاليف انجام

  «.نمايد تکليف تعيين قانون طبق موارد اين به نسبت فصل، اين در مندرج مجازات بر عالوه است

 و دهد رخ اشتباهی است ممکن نيز کار به مربوط اختالفات به رسيدگی و کار اختالف حل مراجع مورد در اين، وجود با

 ترديدی. شود ارجاع دادگستری هایدادگاه به کار، اختالف حل مراجع به ارجاع جای به کارگری اختالف مورد موضوع

 ديوان عمومی هيئت رويه وحدت رأی. ندارند را کارگری اختالفات به رسيدگی صالحيت دادگستری هایدادگاه که نيست

 هرگونه 1337 ماه اسفند مصوب کار قانون 38 و 37 مواد: »داردمی مقرر چنين 15/10/1366 مورخه« 597» شماره به کشور عالی

 نشود، رفع سازش طريق از و است کار قرارداد يا و مزبور قانون مقررات اجرای از ناشی که را کارفرما و کارگر بين اختالف

 مطالبه برای کارفرما عليه کارگر دعوای بنابراين داده، قرار کار قانون اختالف حل مراجع و کارگاه شورای در رسيدگی قابل

 رأی لذا. شود رسيدگی آن به کار اختالف حل مراجع در بايد و است کار قانون مقررات مشمول هم، کار به اشتغال ايام حقوق

 صالحيت عدم قرار تأييد بر 1356 مصوب قانون 16 ماده استناد به و نظر  اين براساس که کشور عالی ديوان سيزدهم شعبه

 بر رأی اين. شودمی داده تشخيص صحيح گرديده صادر کار قانون اختالف حل مراجع صالحيت اعتبار به دادگستری دادگاه

 االتباع الزم مشابه موارد در هادادگاه و کشور عالی ديوان شعب برای 1328 مصوب قضايی رويه واحده ماده طبق

 در مذکور رسيدگی است، دادگستری کيفری دادگاه صالحيت در 184 تا 171 مواد در مذکور جرائم به رسيدگی.»«است

 فوت يا عضو نقص به منجر حادثه، بروز که وصرتی در اوصاف اين با «آمد خواهد عمل به نوبت از خارج دادگاه و دادسرا

 فوت به منجر کار ايمنی نظامات رعايت عدم و احتياطیبی عنوان تحت تواندمی متوفی کارگر دم اولياء يا کارگر شود، کارگر

 صدور با کارفرما تقصير اثبات و کار بازرس نظر جلب از پس دادسرا و نمايد دعوی اقامه کارفرما عليه دادسرا در عضو، نقص يا

 کيفری عمومی دادگاه از صادره حکم و نمايدمی ارسال کيفری عمومی دادگاه به رأی صدور جهت را پرونده کيفرخواست

 کارفرما تقصير اثبات عدم صورت در و است استان تجديدنظر دادگاه در اعتراض قابل ابالغ از پس روز 20 مدت ظرف محل،

 عمومی دادگاه در اعتراض قابل ابالغ از پس روز ده ظرف صادره قرار که شد خواهد صادر تعقيب منع قرار دادسرا، مرحله در

 است. محل کيفری

 ها،کارگاه کارگران، کارفرمايان، کليه«: »1» ماده موجب به. است کرده مشخص را کار قانون شمول دامنه «يک» ماده در

 شود،می مشخص ماده اين از آنچه. «باشندمی قانون اين از تبعيت به مکلف کشاورزی، و خدماتی صنعتی، توليدی، مؤسسات

 است، نشده «کارآموز» به ایاشاره هيچ و باشندمی «کارگاه» و «کارگر» ،«کارفرما: »شامل کار حقوق اصلی ارکان که است اين
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 دانسته کار قانون مشمول کارگاه، و کارگران کارفرمايان، کنار در را کارآموزان قانون، همين«  5» ماده که است حالی در اين

 «کارگاه» و «کارآموزان» ،«کارگران» ،«کارفرمايان: »بايد را کار قانون شمول دامنه و ارکان ماده، دو اين اجتماع با پس. است

 دانست

 حق دريافت مقابل در عنوان هر به که است کسی قانون؛ اين لحاظ از کارگر: »است کرده تعريف چنين را کارگر ،«2» ماده در

 «.کندمی کار کارفرما درخواست به مزايا، ساير و سود سهم حقوق، مزد، از اعم السعی،

 درخواست به کارگر که حقوقی يا حقيقی است شخصی کارفرما: است نموده تعريف چنين را کارفرما کار، قانون« 3» ماده در

 .کندمی کار السعی حق دريافت مقابل در او حساب به و

 در او نماينده يا کارفرما درخواست  به کارگر که است محلی کارگاه): است شده تعريف چنين کارگاه کار، قانون« 4» ماده

 ...( کندمی کار آنجا

  قانون کار شمول دامنه

 دادرسی آيين به ایاشاره هيچ کار، قانون در که چرا گيرد؛می بر در را کارفرمايان هم و کارآموزان و کارگران هم موضوع، اين

 اجرای نحوه خصوص در هانامهآيين تمام که زيرا باشند،نمی مستثنی قاعده، اين از هم وکال و حقوقدانان حتی و است نشده کار

 علت به غالباً و گردندمی منتشر تأخير با يا شودنمی منعکس بيرون، به بودن، داخلی علت به آن دادرسی آيين حتی و کار قانون

 است. شده هانامه آيين نادرست تفسير باعث کار، اداره اختالف حل مراجع اعضای حقوق تخصص عدم

 

 کارفرما: و کارگر اختالفات بر حاکم دادرسی آیین در مطرح های نظریه

  باشد می مطرح است حاکم کار دادرسی بر قانون کدام اينکه خصوص در مختلفی هاینظريه:

  است. االجرا الزم نيز کار اختالف حل مراجع مورد در مدنی دادرسی آيين مقررات:  اول نظريه

  .است حاکم بازرگانی و مدنی دعاوی کليه بر قانون اين مدنی دادرسی آيين قانون يک ماده موجب به زيرا

 مراجع اين کار ماهيت و ايجادی فلسفه با زيرا ندارد کار اختالف حل مراجع به ارتباطی مدنی دادرسی آيين مقررات: دوم نظريه

  .است تعارض در

  .ندارد را مدت بلند دادرسی طول در بالتکليفی و هزينه پرداخت تحمل توان اجتماعی و اقتصادی لحاظ از کارگر

 گردد می مواجه توليد در رکورد يا وقفه با دادرسی اطاله صورت در نيز کارفرما

 آمدن وجود به باعث ويژگی اين لذا.  باشد می کارگر حقوق از صيانت موضوع کار حقوق ثابت و اساسی های ويژگی از يکی

 دادرسی نظام و باشد خويش فرد به منحصر شرايط دارای ، کار دادرسی است گشته سبب و است شده کار حقوق مستقل ماهيت
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 و رسيدگی در وسرعت سهولت چون اصولی.  باشد داشته مدنی و جزايی اختالفات به نسبت متفاوتی رسيدگی تشريفات و

 است شده حقوقی موضوعات ساير به نسبت کار حقوق در اساسی اختالف آمدن وجود به باعث دادرسی بودن رايگان

 با دولت لذا و باشد می کارگر ضعيف طرف رابطه اين در زيرا  باشد می مهم بسيار کارفرما و کارگر بين ی رابطه به توجه

 بتواند تا نموده عمومی حقوق وارد و نموده خارج خصوصی حقوق ی دايره از را آن ٬ رابطه اين در ضعيف طرف از حمايت

 .کند حمايت او از کارگر نفع به آمره قوانين وضع با

 به دادرسی بر حاکم بنيان و ساختار اصول اين و باشد می دادرسی اصول مسير در حرکت٬دادرسی اصلی های ويژگی از يکی

 .روند می شمار

 :ندارد وجود کارفرما و کارگر اختالفات به رسيدگی در ذيل موارد کار دادرسی در باشد می توضيح به الزم

  خواسته تأمين قرار-1

  دليل تأمين قرار-2 

  ثالث ورود دادخواست-3

  ثالث جلب درخواست-4

 واخواهی-5

  ثالث شخص اعتراض-6

 دادرسی اعاده-7

 اختالف حل مراجع از صادره آراء اجرای عمومی، دادگاه از صادره قطعی احکام اجرای بر عالوه دادگستری احکام اجرای

 هيئت از صادره آراء يعنی باشند؛ شده قطعی که صورتی در را( اختالف حل هيئت – تشخيص هيئت) کار اداره در مستقر

 را اختالف حل هيئت از صادره آراء کليه و نگيرند قرار اعتراض مورد ابالغ، از پس روز« 15» ظرف که صورتی در تشخيص،

 .دارد عهده بر نمايد درخواست له محکوم که صورتی در ابالغ از پس

 .است  «تشريفات» و  «آمره» خصوصيت در واجد مدنی دادرسی آيين»

 .است خود خاص اصول و هاويژگی دارای هم «کار دادرسی آيين»

 تفاوت آیین دادرسی کار با آیین دادرسی مدنی : 

 «کار دادرسی آيين. »استشده واقع نيز محروم و مکتوم است، حقير و فقير بسيار که حال عين در ايران در «کار دادرسی آيين

 هاويژگی که است بنا اما «مدنی دادرسی آيين. »استشده نوشته و تنظيم «مدنی دادرسی آيين» انعکاس و اقتباس با و پشتوانه به

 تشريفات. کند تضمين را مدنی حقوق در خواهیحق تشريفات و باشد داشته را خصوصی حقوق و مدنی حقوق مختصات و

 کهدرحالی. استشده مستقر «هااراده آزادی» و «طرفين توافق» يعنی مدنی حقوق اصل دو بر «مدنی دادرسی آيين» در حق اثبات
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 در که کارگر از حمايت برای قانونگذار که معناست بدين حمايتی و آمره. شده بنا بودن «حمايتی» و «آمره» بر کار حقوق

 که کند توافق کارگر با تواندنمی کارفرما مثال. اندتوافق غيرقابل و امری که کرده وضع مقرراتی دارد قرار فرودست وضعيت

 دادخواهی شيوه «مدنی دادرسی آيين» در قانونگذار. است توافق غيرقابل و اجباری اجتماعی، امری بيمه چراکه. نکند بيمه را او

-فرادست وضعيت که آنجايی از «کار دادرسی آيين» در اما کرده تدوين طرفين «هاسالح تساوی» فرض بر را طرفين حق اثبات و

 فلسفه بنابراين. باشد منطبق «سرمايه و کار تضاد» يعنی کار حقوق فلسفه با بايد است حاکم کارفرما و کارگر روابط بر فرودستی

 نتيجه؛ در. است استوار «آمره قوانين» بر که کار حقوق فلسفه از است متفاوت شده، بنا «هااراده آزادی» بر که مدنی حقوق

 از دفاع تشريفات شده، تنظيم برابر و آزاد هایاراده تنظيم برای و دارد خصوصی حقوق در ريشه که کاری و ساز با تواننمی

 دادرسی آيين» در قانونگذار متاسفانه که کاری. دارند قرار کارفرمايان با نابرابر وضعيت در که کرد آرايش را کارگرانی حقوق

 راهنمای که دهدمی نشان را اینقشه دارد قرار کارفرما با نابرابر وضعيتی در که کارگری به. استکرده ايران فعلی «کار

 در که بگذارند کارگر دست در سالحی اينکه جای به متعاقبا و. اندگرفته قرار برابری وضعيت در افراد آن در که مسيريست

 برابر در را اشفرودستی وضعيت که دهندمی او به دفاع برای سالحی کند، استفاده آن از دفاع برای کارفرما با برابر موقعيت

 حقوق فلسفه با مغاير اين و. است ترشدهتضمين فرادست، کارفرمای پيروزی موقعيت درين ستبديهی. کندمی تثبيت کارفرما

  .است عمومی حقوق از ایشاخه عنوان به کار

 توانستهمی قانونگذار که دارد وجود مواردی مدنی، دادرسی آيين از کار دادرسی آيين اقتباس اين در که است اين توجه جالب

 به برداریگرته اين از اصولی توجيهی هيچ بدون اما کند، کمک مدنی دادرسی آيين قواعد از تاسی با کارگر حق اثبات بار به

 عنوان به امارات و سند و اقرار آن مطابق که است کار دادرسی نامهآيين 82 مهم ماده اشنمونه. استکشيده دست کارگر نفع

 اگر که حالی در. استشده محسوب «امارات» شرايطی رعايت با شهادت همان يا گواهان گواهی اما اندشده شناخته اثبات ادله

 دعوی اثبات ادله مصاديق از شهادت و سوگند دليل چه به نيست مشخص بوده، مدنی دادرسی آيين 1258 ماده از اقتباس بر بنا

  (.است ترضعيف و ترپايين داليل از امارات اثباتی ارزش) استشده خارج

 شودمی خالی گلوله از گيرد،می قرار کارگر دست در ایاسلحه عنوان به شهادت وقتی کار دادرسی نظام در چرا نيست مشخص

 فقه از اقتباس با رفيعی جايگاه از ايران دادرسی حقوقی نظام در شهادت. کرد شليک دعوی طرف به آن با ديگر تواننمی و

 تریرفيع جايگاه هم سند از کشور در دادرسی تاريخ از مقاطعی در حتی که نحوی به- است برخوردار ادعا اثبات ادله در اماميه

 اندشهادت آماده قضايی هایمجتمع مقابل در که شاهدانی به چلوکباب پُرس يک دادن با اوقات بسياری در که آنقدر ،-داشته

 اثباتی کارکرد تواندمی و دارد زيادی واقعی پتانسيل شهادت که کار حقوق در اما. داد تغيير خود نفع به را دادگاه رای توانمی

 نيست، اختيارشان در مدرکی و سند و گواه هيچ شانطبقههم همکاران از غير که برسد کارگرانی فرياد به و باشد داشته حقيقی

 شودمی خارج داليل عداد از رسدمی که کارگر به شهادت خالصه. استکرده شاننزول اماره به و خارج اثبات داليل شمار از
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 شهادت پذيرش. آوردنمی کنندهرسيدگی مقام برای الزامی هيچ نيز نشانه همين حد در پذيرش که است( اماره) اینشانه فقط و

 کارگران گواهی که مواردی است معدود و است، کالمعدوم النادر حد در عمال نيز کار اداره هایهيات در اماره همين حد در

 دادرسی آيين در دليل عنوان به شهادت پذيرش در دوگانه استاندارد اين. باشد شده پذيرفته کار اداره مراجع در يکديگر نفع به

 (اسماعيلی .)استشده تمام کارگران ضرر به نهايت در کار، دادرسی آيين در اماره و مدنی

 

  کار: دادرسی نظام شناسی آسیب

 استقالل کامل تحقق عدم که دارد مهمی حقوقی های کاستی رسيدگی ی نحوه و صالحيت و ساختار نظر از کار دادرسی نظام

 آيين موازين از ناموفق ،الگوبرداری ديگر اختصاصی مراجع برخی يا صالحيت تعارض ، عام صالحيت فقدان و ساختاری

 خاص اصول و منصفانه دادرسی اصول با کار دعاوی به کننده رسيدگی مراجع صالحيت و ساختار انطباق عدم و مدنی دادرسی

 باشد. می آن مصاديق مهمترين از ، کار دادرسی

 تفکيک ،اعمال مراجع اين کامل استقالل عدم ، کار دادرسی مراجع برخی در ای حرفه قاضی نداشتن حضور ديگر عبارت به

 در هايی محدوديت اعمال ، کار دادرسی الگوی در سازش مرحله مناسب اعمال عدم ، کار جمعی و فردی دعاوی ميان

 ايين از موادی تعارض و اداری عدالت ديوان عمومی هيات آرای و مقررات و قوانين وسيله به کار دادرسی مراجع صالحيت

 فاصله و ايران در کار دادرسی نظام ناکارآمدی ی زمينه نوعی به هريک ، عادی قوانين از موادی با 91 مصوب دادرسی نامه

 اند. شده سبب را مطلوب وضعيت از آن کردن پيدا

 ای مرحله ،آخرين کار دادرسی که است جهت اين به آنها ساختن مرتفع برای تالش و مذکور های آسيب شناسايی اهميت

 حقوقی روابط بر حاکم ابعاد تمام و برخوردارند کار رابطه در خود حقوق از صيانت امکان از آن در کار رابطه طرفين که است

 (1399))رستمی و اکبریشود. می تحليل و تجزيه مرحله اين در آنها

 

 

 

 : دقیق غیر و ناقص برداری الگو

 مشخصی مواد اساس بر کار دادرسی آيين مواد اغلب داشت اذعان توان می حقوقی، های پژوهش از برخی بررسی با واقع در

 مدنی دادرسی آيين قانون از گيری بهره در کنندگان تدوين الزم دقت عدم مهم ی نکته و شده تدوين مدنی دادرسی آيين از

 باشد. می
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 آيين در که رای و حکم عناوين ميان مقرر نسبت که کرد مشاهده کار دادرسی نامه آيين 7 و 1 مواد در توان می مثال عنوان به

  است. نشده توجهی شده، قيد مدنی دادرسی

 در زمانيکه تا نمود رسيدگی باالتر مرحله در توان نمی دعوايی هيچ ماهيت به: است شده مقرر کار دادرسی آيين 7 ماده در

 صدور آن ديگر حالت و باشد می رای از حالت يک فقط حکم حاليکه در باشد نشده صادر حکمی دعوا ان در نخستين مرحله

 (107:1387بهشتی، و مردانی.) باشد می قرارها انواع

  است. کار دادرسی ايين 19 ماده تدوين مدنی دادرسی آيين قانون مواد از دقيق غير برداری الگو ديگر ی نمونه

 به مبادرت باشند، نداشته دعوا به رسيدگی برای ذاتی صالحيت کار اختالف حل مراجع چنانچه:  کار دادرسی آيين 19 ماده

  نمايند. می دعوا رد قرار صدور

 قرار صدور به مبادرت بايد کننده رسيدگی مرجع موارد اين در مدنی دادرسی آيين مسلم اصول مطابق که است حالی در اين

 (67:1395نياسر، ذاکری.)نمايد صالحيت عدم

 نماينده» که که پردازد می کلی حکم اين بيان به کار دادرسی نامه ايين ، کار دادرسی در دعوا طرفين نماينده خصوص در

 و مدنی قانون اساس بر که حاليست در اين.«دارد را دعوا در اصيل اختيارات همه و شود می محسوب االختيار تام شده، معرفی

 برخوردار باشند، نمی توکيل قابل که...  و سوگند و اقرار مانند اصيل حقوق برخی از نماينده ذيا وکيل شرعی، موازين و

 (133:1375کاشانی،)نيست

 حقوق کلی موازين با روشنی های مغايرت که شده بيان کار دادرسی نامه آيين هشتم فصل در نيز دعوا اثبات ی ادله بحث

 مراجع در دعوا اثبات ادله عنوان به امارات و اسناد ، اقرار کار دادرسی نامه آيين 82 ماده طبق. دارد مدنی دادرسی آيين و مدنی

 مشخص اوال ماده اين به توجه با ، شود محسوب اماره شرايطی با تواند می نيز گواهان گواهی و اند شده معرفی کار دادرسی

 ی ادله شمول از باشند، می مدنی قانون 1278 ماده در دعوا اثبات ی ادله مصاديق از که شهود شهادت و قسم چرا نيست

 رسيدگی مرجع نظر از که احوالی و اوضاع عنوان به اماره تعريف به توجه با ثانيا و اند شده خارج کار دادرسی آيين در رسيدگی

 چه از شهادت، جمله از و دعوا اثبات ی ادله با آن ماهوی تفاوت و( 165:1384کاتوزيان،)نمايد می امری بر داللت کننده

 گرفته قرار(  اماره) مصاديق شمار در و شده خارج دعوا اثبات ی ادله عنوان يل از کار دادرسی آيين 82 ماده در شهادت جهت

 است.

 دادرسی آيين و مدنی قوانين مواد تکرار جمله از زيادی ايرادات دارای اثبات ادله با رابطه در کار دادرسی آيين نامه آيين

 ادله اين شمار در سوگند بينی پيش عدم و اماره به شهود شهادت ارزش تنزل بحث، اين با مرتبط غير موارد بينی پيش مدنی،

 آيين مفاد چه نيست منطبق نيز کار قانون حمايتی روح با موضوعه، قوانين با صريح مغايرت بر عالوه موضوع اين که باشد می

 عمومی مقررات و قوانين روح و متن اساسی، قانون مذهبی، احکام اصول، با نبايد اساسی قانون 138 و 85 اصول به توجه با نامه
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 ساير و بيمه پرداخت از فرار جهت به اصوال کارفرمايان کنونی وضعيت در اينکه به توجه با و رو اين از. باشد مخالف کشور

 مقررات و شرايط رعايت با) سوگند حتی و شهود شهادت نپذيرفتن ندارند کارگر با کتبی قرارداد تنظيم به تمايلی قانونی مزايای

 اثبات، و دادرسی مرحله در طرفين نمودن برابر جهت به فرانسه حقوق مانند سان، بدين و بود خواهد کارگر ضرر به ،(مربوط

 گردد. می پيشنهاد مدنی حقوق وفق ،(سوگند و گواهی جمله از) اثبات ادله تمامی کار رابطه ايجاد مرحله در نابرابری رغم به

 

  نتیجه گیری :

مطالعه و بررسی مراجع رسيدگی به دعاوی و قوانين حاکم بر دادرسی کار تصوير نسبتا روشنی را از چالش ها و کاستی های 

 ، عام صالحيت فقدان و ساختاری استقالل کامل تحقق عدم که مهمترين آن کهنظام دادرسی کار در ايران ترسيم می کند 

 و ساختار انطباق عدم و مدنی دادرسی آيين موازين از ناموفق ،الگوبرداری ديگر اختصاصی مراجع برخی يا صالحيت تعارض

کار می باشد .وجود اين  دادرسی خاص اصول و منصفانه دادرسی اصول با کار دعاوی به کننده رسيدگی مراجع صالحيت

مشکالت و چالش ها در نظام دادرسی کار در ايران ضرورت تبيين و معرفی الگو و راهکارهای مناسب و مطلوب برای دادرسی 

کار را بيان می کند .الگوی مورد نياز و مطلوب دادرسی کار ، الگويی است که در مرحله ی پيش از دادرسی و در زمان تدوين 

  و موازين حاکم بر دادرسی کار به پيش بينی ساز و کارهای برای تضمين بهتر حقوق کارگران مبادرت می ورزد.مقررات 

 خصوص در نامهآيين چندين تصويب وجود با و ايران اسالمی جمهوری کار قانون تصويب از سال بيست از بيش گذشت با

 گذشته، هاینامه آيين نواقص نمودن برطرف جهت کار دادرسی آيين داشتن لزوم و اختالف حل مراجع جلسات تشکيل نحوه

 شده آنها در ابهام باعث که نموده مدنی دادرسی آيين قانون مواد ناقص تکرار به اقدام تصويبی، کار دادرسی آيين متاسفانه

 يکی عنوان به دقيق غير و ناقص الگوبرداری مقاله اين در.شدمی جلوگيری ابهام از تا شدمی تکرار عيناً مواد بود بهتر که است

 تا است شده بيان مدنی دادرسی آيين با کار دادرسی آيين تقاوت و شده داده توضيح کار دادرسی نظام های کاستی داليل از

 دادرسی نظام به رسيدن جهت در ابهام موارد رفع و شده ذکر موارد نمودن تصحيح به بتوان دادرسی نظام دو اين ی مقايسه با

 .نمود کمک کار دادرسی در موجود مشکالت و معضالت حل کلی طور به و عادالنه و منصفانه

. 
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 : منابع

  کتاب :

 ،مجد کارفرما و کارگر اختالفات در دادرسی آيين(.1398) عبدالحسين ، منش صالحی ابراهيم؛ ، زاده تقی

 1386، 7،سمت ،چاپ عراقی سيدعزت اهلل ؛حقوق کار ،تهران 

 1386اباذری فومشی ،منصور ؛ حقوق کار و نحوه رسيدگی به دعاوی و جرائم در قانون کار ،تهران ، انتشارات خرسندی ،

  1367کاتوزيان ، ناصر ،حقوق مدنی ، مشارکت ها و صلح ، انتشارات گنج دانش چاپ دوم ،

 :سايت و ها مقاله

  ايران در کار دادرسی نظام حقوقی شناسی آسيب در جستاری((1399) ،احسان ولی؛اکبری رستمی،    

 مدنی دادرسی آيين و کار دادرسی آيين در وکالت تطبيقی مقايسه بررسی (1397) ، ،عفت آبادی حسين حمزه بابايی،داريوش؛

 ايران

     کار، دادگاه تشکيل و اختالف حل مراجع انحالل ضرورت ، اسماعيلی فرشاد
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1089904   
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