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 تطبیقی در حقوق فرانسه  ۀ تأملی پیرامون ثبوت و اثبات در قرارداد کار با مطالع

 ، بهنام شکوهی مشهدیحسن بادینی

 چکیده 

توان  اد میکار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارد  ۀقرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابط
مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی ۀ  رابط

قانون رفع    و  1387گذاری صنعتی مصوب  کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایهاز جمله قانون  
ۀ داد مزبور، ضابطرابطه با نقش قراردر    1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال  موانع تولید رقابت

های مربوط شکلی و تشریفاتی بودن آن محل تردید واقع گردیده است. این نوشتار به بررسی دیدگاه
یکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم به این موضوع با روش توصیفی تحلیلی و با رو

ی باشاثبات مؤثر می ۀقرارداد کتبی مانند حقوق فرانسه تنها در مرحل بینی قضایی و عدم پیش ۀد. رو
یت می ۀ ثر در این خصوص، گزارؤاجرای مضمانت اثبات دعاوی روابط کار  ۀادل نماید.اخیر را تقو
عنوان  بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند بهپیش 1391کار مصوب دادرسی آیین  ۀنامدر آیین 

نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار  اشاره  ین موضوعه(، برخالف قوان) دلیل در معنای خاص
پذیرش است؛ سان، تمامی دالیل مطابق حقوق مدنی قابلای ندارد و بدیناثبات مقرره  ۀراجع به ادل

امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از 
 ید.نماکارگر، بعید نمی ۀطبق
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 مقدمه
آن،  ۀشود که به واسطکارگر و کارفرمایی تلقی می ۀ شروع رابط ۀقراداد کار به عنوان منبع و نقط

رابطه مستلزم توافق ن، ایجاد این اسنماید. بدینالسعی دریافت میکارگر در ازای انجام کار، حقی
شود. باشد. توافق مزبور مانند قراردادهای مدنی، قرارداد کار نامیده می کارگر و کارفرما(، می)  طرفین

نقش قرارداد مزبور در احراز، اثبات و معنا بخشیدن به این رابطه از این حیث مهم و قابل توجه است 
 شوند احتمال اینکه بتوانمعامله واقع می  اشخاصی که مورد که وفق قانون مدنی، بسیاری از خدمات  

کار به ذکر شرایط اساسی این  فصل دوم قانون کار گنجاند وجود دارد. را در چارچوب قراردادها آن 
»...عبارتست از قرارداد کتبی یا دارد: مقرر می آن در تعریف قرارداد کار 7 ۀماد قرارداد پرداخته و

گردد موقت یا السعی کاری را برای مدت میال دریافت حقآن کارگر در قبشفاهی که به موجب 
آید؛ بدین شمار میهشخص ب. این قرارداد جزو عقود معوض، مستمر و قائم بهغیرموقت انجام دهد«

 گردد.شخصی داشته و با مرگ وی این تعهد به وراث وی منتقل نمیۀ معنا که تعهدات کارگر جنب
قانون مدنی، در  190 ۀصحت در ماد ۀوه بر شرایط چهارگانایر قراردادها عالانعقاد آن مانند س

قانون رفع  و 1387گذاری صنعتی مصوب ، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه1369قانون کار 
هر کدام شرایطی اشاره شده و  نیز به  1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال موانع تولید رقابت

ای است که رضایی یا تشریفاتی بودن این گونهتنظیم مواد مربوط به  ۀوص دارد. نحومخصای مقرره 
یی   طرفین را مکلف به تنظیم قرارداد کتبی   گذارقانونقرارداد را با تردید مواجه نموده است. زیرا از سو

ال مطرح ؤاز این رو، این سکند.  اجرایی در این خصوص بیان نمینماید و از طرفی، هیچ ضمانتمی 
اجرای مزبور الزم است یا خیر و ضمانت  ۀقرارداد کتبی(، برای تحقق رابط)  شود که آیا تنظیم سندمی 

 تخلف از آن چیست؟ 
 هایحقوقی امکان اینکه یکی از طرفین آن رابطه به جهت اختالف ۀاز طرف دیگر، در هر رابط

بینی شده است مراجعه کرده و ش پیش آمده به مرجع قضایی یا مشابه آن که در قانون مربوط پی
اثبات  ۀباشد. ادلناشی از کار هم از این امر، مستثنا نمیۀ . رابط، وجود دارد خواستار رسیدگی شود

ند برای توازیرا حق در صورتی می  .آیدشمار میامری مهم در احقاق حق و اجرای عدالت به دعوا
سایی فت بتوان با اثبات آن، طرف مقابل را به شناآن کامل باشد که چنانچه مورد تضییع قرار گرۀ  دارند

اما در روابط کار با توجه  بینی شدهمدنی پیش دادرسی آن ملزم نمود. این ادله در قوانین مدنی و آیین
اقرار، سند و اماره(، اشاره گردیده و ) د ، تنها به سه مور1391مصوب  1کار دادرسی آیین ۀنامبه آیین
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 سؤالجای طرح این  ند را در شمار دلیل به معنای خاص نیاورده است. بنابراین  گواهی گواهان و سوگ 
های قابل کارگر و کارفرمایی امکان دارد یا خیر؟ فرضیه  ۀاست که آیا تمسک به این دو دلیل در رابط

در فرض   مؤثر  یاجرا ضمانتم قرارداد کتبی به لحاظ فقدان  اثبات در نوشتار حاضر این است که تنظی
 مؤثر اثبات ۀمزبور نبوده بلکه تنها در مرحل ۀن موضوع، شرط تحقق و ایجاد رابططرفین از ای تخلف

قانون اساسی، نباید با متن و  138با توجه به اصل  نامهباشد و همچنین، نظر به اینکه مفاد آیینمی 
نون اساسی روح قوانین مخالف باشد و به طریق اولی نیز با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قا

از جمله گواهی و ) اثبات ۀقانون اساسی(، از این رو پذیرش تمامی ادل 73اصل ) مغایرت ننماید
 دد.گرسوگند(، وفق حقوق مدنی پیشنهاد می 

با روشی توصیفی و تحلیلی به بررسی   ت مزبورسؤاالسان، نوشتار حاضر در پی پاسخ به بدین
اثبات در ایران و با تطبیق در حقوق چند کشور خارجی   ۀو ادلها آن اجرایشرایط انعقاد، ضمانت

یژه فرانسه پرداخته است. هب  و

 اجرای آنها. شرایط انعقاد قرارداد کار و ضمانت۱

ها و سایر شروط مندرج ا که انعقاد قرارداد کار مانند هر قرارداد دیگری نیازمند توافق ارادهاز آنج
 اجرایو ضمانت ن رو بایسته است به بررسی این شرایطای از ، باشددر قانون کار و قانون مدنی می

مزبور مشخص   ۀابطثبوتی یا اثباتی تنظیم سند در احراز و اثبات ر  ۀپرداخته شود تا در نهایت جنبها  آن 
 گردد.

 . شرایط انعقاد قرارداد کار۱-۱
خاصی در قانون انعقاد قرارداد کار شرایط  در برخی از کشورها مانند بلژیک، چین و آلمان برای

، در تعریف این 19731مصوب سوم ژوئیه  قانون قرارداد کار بلژیک 2 ۀبینی شده است. در مادپیش 
»قراردادی است که توسط کارگر در برابر مزد، به منظور انجام یک کار دستی تحت  قرارداد آمده است:

ادبی، هنری و...(، را که زیر ) آن، انجام کارهای معنوی 3 ۀو در ماد شود«نظارت کارفرما منعقد می
سری  شود مشمول قرارداد کار دانسته است. در این قانون، یکنظرکارفرما و توسط کارگر انجام می

. شروط اساسی همان شرایط عمومی 2ط شکلی و اساسی برای انعقاد قرارداد مزبور الزم استشرو
 ا شرط اختصاصیه و تنهبینی شدباشد که در قانون مدنی این کشور پیش صحت معامالت می

شکلی( این قرارداد، مکتوب بودن آن است که تشریفاتی بودن این قرارداد در حقوق این کشور را به )
 

1. Belgian Labor Contract Law. 

2. www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11635. 28/11/2018. 
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اما منظور از تشریفاتی بودن این نیست که   (.Neuprez et Deprez, 2018: 18)  کندعی میذهن تدا 
این   9  ۀگردد؛ این مهم از منطوق مادنمیکارگر و کارفرمایی ایجاد    ۀاگر قرارداد کتبی تنظیم نشود رابط

عنوان ص را بهکه عدم تنظیم قرارداد کتبی در قراردادهای کار با مدت مشخ گردد چراقانون استنباط می
 کار با مدت دائمی تلقی کرده است.

یب شد  1قانون کار  1994در کشور چین، در سال     ۀبرخی، قانون مزبور به انداز  ۀکه به عقید تصو
در این راستا  2008مصوب  2(. اما قانون قرارداد کارFan et al 2013: 465) ده استامل نبوکافی ک

مقرراتی را احصا نموده که گام مهمی در جهت ثبات و امنیت حقوق کارگران برداشته است و همچنین 
 ,Chan) اندترین بخش اصالح قانون کار چین در بیش از یک دهه معرفی کردهاین قانون را مهم

به منظور ایجاد روابط کار، قرارداد کار دارد که قانون مزبور در این باره مقرر می 10 ۀماد .(44 :2009
صورت کتبی منعقد گردد اما در ادامه بیان داشته است در مواردی که هیچ قرارداد کار کتبی در هباید ب

رداد را مکتوب نماید. مطابق زمان ایجاد روابط کار وجود نداشته باشد کارفرما باید ظرف یک ماه قرا 
کارفرما نتواند قرارداد کتبی با کارگر را در زمان بکارگیری وی تنظیم قانون اخیر، در صورتی که    11ۀ  ماد

بایست مطابق نرخ تعیین شده در نماید و میزان دستمزد نیز روشن نباشد در این صورت دستمزد می
د شده شرایط اختصاصی این قرارداد بیان نون یاقا 17 ۀ« تعیین گردد. در ماد3»قراردادهای جمعی

  گردیده است.
 (.Bold et al, 1965: 257) خاصی نیست حقوق آلمان برای انعقاد این قرارداد نیاز به فرم  در

ۀ همچنین بیان شده که کارفرما متعهد است ضوابط و شرایط قرارداد را مکتوب نموده و یک نسخ
« و »قراردادهای با مدت 4»قراردادهای کارآموزی  ر قرار دهد؛ اما دررا در اختیار کارگ  آن  ۀامضاء شد

 .6اشاره نموده استها آن  صراحت به کتبی بودن« نیز قانون به 5مشخص
ی  دانان ومدنی فرانسه، قرارداد کار تعریف نشده است اما حقوقکار و قانون  در قانون    قضایی   ۀرو

این کشور، شرایط عمومی صحت قرارداد کار همان حقوق . در 7اندآن پرداخته این کشور به تعریف

 
1. Labor Law 1994 
2. Labor Contract Law 2008 
3. collective contract 

4. apprenticeship contract 

5. Fixed-term-contract 
6. https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-laws-andregulations/germany. 

06/11/2018. 

  ، یگری د شخص یدستورها  و نظر  آن اساس بر که شود یم  متعهد یشخص آن در که است یقرارداد  قراردادکار. 7
 (Camerlynck, 1968: 47-48.)  دارد  افتی در یعوض و گذارده ریاخ شخص اریاخت در را تشیفعال
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مورد    2قانون کار  11221-1  ز  باشد که در ماداین کشور می  1قانون مدنی   1108  ۀشرایط مندرج در ماد
اند و در بحث شرایط بندی کردهاشاره قرار گرفته است. شرایط قرارداد کار را به اساسی و شکلی تقسیم

و توافق دو  (، GHestin, 1972: 182-183) گر شروط اساسی را بررسیماهوی، اهلیت، توافق و دی
 ر(. دCamerlynck et Lyon, 1975: 129) انداراده را پایه و اساس تشکیل این قرارداد اعالم نموده

کار این کشور اصل آزادی اراده پذیرفته شده و بیان گردیده است که قرارداد کار فاقد هر گونه  قانون
به عبارتی، این قرارداد از عقود رضایی   .(Camerlynck et Lyon, 1975: 183)  باشدیشکل و فرم م

 (.Camerlynck, 1968: 47) نیز استناد شده استق.م.  1134 ۀکه در این راستا به ماد بوده
صورت که قرارداد مزبور را ق.ک. در این راستا دارای دو تبصره بوده بدین  7  ۀدر حقوق ایران، ماد

 190  ۀماد)  نیاز از شرایط اساسی صحت معامالترداد بیشفاهی و کتبی دانسته است. این قرا اعم از  
 باشدعنصر تعهد انجام کار، مزد و رابطه تبعیتی می  3ا دارای  ق.م.(، نیست و برخالف سایر قرارداده

 1387گذاری صنعتی مصوب  (. اما در قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه102:  1396هاشمی،  )
دارد: اضافه شد. این تبصره مقرر می 7 ۀبه ماد 3 ۀعنوان تبصرآن یک تبصره به 8 ۀموجب مادبه

روز باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور  30»قراردادهای با بیش از 
ه خود این لبت. اگیرد، باشد«اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می

یژ رابطه با  قراردادهای دائم است یا در ۀتبصره دارای ابهام بوده و معلوم نیست که کتبی بودن و
صورت آزمایشی برای مدت هباشد؟ قانون مزبور موقتی بوده و ب روز می  30قراردادهای موقت بیش از  

داد. سپس، رداد نشان میرا به سمت کتبی بودن قرا  گذارقانونسال مصوب گردیده بود که تمایل  5
یب شد. در ماد  1394در سال    پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت   41  ۀتصو

»قراردادهای آن چنین مقرر داشته است:  3 ۀق.ک. اضافه شد که تبصر 7ۀ این قانون دو تبصره به ماد
صی باشد که توسط وزارت تعاون، کار مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصو

در این   گیرد«.ختیار طرفین قرار میشود و در او مقررات تهیه میو رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین  
اما در عین حال برخی   ،زدایی گردیدقانون برخالف قانون رفع برخی موانع تولید هرچند تا حدی ابهام 

مزبور، قرارداد کار در صورتی که کتبی باشد باید در   ۀبصرجواب مانده است. با توجه به تت بیسؤاال
کند که چنانچه قرارداد کار را مطرح می سؤالفرم مخصوصی تنظیم گردد و اما مفهوم این تبصره این 

بینی شده، تنظیم نگردیده باشد تکلیف چیست؟ آیا مخصوص پیش رم صورت کتبی باشد اما در فهب

 
 از این پس: ق.م.   .1
 از این پس: ق.ک.   .2
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شده عمل نشود چه بینی به برخی از شرایط مندرج در فرم پیش اگر این قرارداد فاقد اعتبار است؟
 پاسخ داده شود. اجرا ضمانتت در قسمت مربوط به سؤاالیی دارد؟ بهتر است به این اجرا ضمانت

 ی عدم رعایت شرایط تنظیم قرارداداجراضمانت  .۱-۲
باشد که این میقاد سری شرایط جهت انع قرارداد کار مانند سایر قراردادهای مدنی واجد یک

پرداخته ها  آن  یاجراضمانتگردد؛ از این رو به ترتیب به بررسی  شروط به ماهوی و شکلی تقسیم می
 شود.می 

 ی شرایط ماهویاجراضمانت . ۱-۲-۱
باشد. ی شرایط اساسی قرارداد، حسب مورد بطالن یا عدم نفوذ میاجرا ضمانتدر حقوق مدنی   

ی رعایت نکردن شرایط اجرا ضمانتای کار، صحت در قرارداده. ضمن بیان اصل ق.ک 9 ۀماد
سان، بدیهی است که چنانچه در قرارداد مندرج در این ماده را بطالن قرارداد اعالم کرده است. بدین

قصد انشاء وجود نداشته یا موضوع آن غیرقانونی یا نامشروع باشد مانند حقوق مدنی قرارداد  کار
ی عدم نفوذ را برای قرارداد کار اجرا ضمانتای که به صراحت نون ماده . اما در این قاباطل است

ی اجرا ضمانتدر حقوق فرانسه  (.221: 1396/1: عراقی، نک) شودبینی کرده باشد دیده نمیپیش 
و کارفرما را در صورت بطالن قرارداد  (GHestin, 1972: 183ند )اشرایط اساسی را بطالن قرار داده

 (.Camerlynck, 1973: 47) اندکارگر دانستهخت جبران خسارت کار، مسئول پردا

 ی شرایط شکلیاجراضمانت . ۱-۱-۲
این است که تنظیم قرارداد جهت شروع و احراز  سؤالدر خصوص شرایط شکلی قرارداد کار، 

االمر واقع و نفسثبوتی دارد یا اثباتی؟ گفته شده که ثبوت به وجود هر چیز در ۀ این رابطه، جنب
 باشدعلم انسان به چیزی می ۀ نظر از علم و جهل انسان اشاره دارد اما اثبات مربوط به مرحلرف ص
سان، . بدین(834: 1378/1؛ متین دفتری، 6: 1364/6؛ امامی 187: 1383 جعفری لنگرودی، )

 ۀوده اما مرحلثبوت ناظر به وجود واقعی حق ب ۀثبوت و اثبات است. مرحلۀ دو مرحل حق دارای
گاهی ما نسبت به وجود آن حق و به عبارت دیگر، ناظر به آشکار و احراز ت مرب اثبا وط به علم و آ

 باشد.دادرسی می  ۀنمودن وجود حق در مرحل
« دانسته و 1کار را مستلزم تنظیم »قرارداد کتبی ۀگونه که ذکر شد ایجاد رابط چین همان در قانون

ما را ملزم به تنظیم نمودن کتبی ایجاد رابطه، کارفر این قرارداد در زمان در صورت عدم انعقاد کتبی 
 

1. written labor contract  
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در راستای تنظیم  ییاجرا ضمانترغم این صراحت، هیچ است. اما به کردهقرارداد در ظرف یک ماه 
نکردن قرارداد کتبی مقرر نگردیده و تنها تکلیفی برای کارفرما بیان شده است. گفته شد که در حقوق 

تواند در  و همچنین در حقوق آلمان(، و می) ونه شکل و فرم بودهفرانسه قرارداد کار فاقد هرگ
از این رو  .(Camerlynck, 1973: 135) هایی که طرفین موافق آن هستند در نظر گرفته شودقالب

 ۀهمچنین، تنظیم قرارداد کتبی را جهت سهولت اثبات رابط .تواند اعم از کتبی و شفاهی باشدمی 
رغم عدم تنظیم قرارداد کتبی بنابراین، به.  (Brochard, 1960: 33)  اندکردهکارگر و کارفرمایی معرفی  

و بدین گونه تنظیم  1گردددائمی بودن ایجاد می  بر فرض ها آن  کار میان ۀمیان کارگر و کارفرما، رابط
 دهد.اثبات خود را نشان می ۀقرارداد کار تنها در مرحل

مختلفی را  ۀ مقررها آن یب شده که هر کدام ازدر حقوق ما در این راستا چندین قانون تصو
شفاهی دانسته اما قانون  ق.ک. قرارداد کار را اعم از کتبی و    7  ۀبینی نموده است. گفته شد که مادپیش 

روز را مستلزم تنظیم قرارداد کتبی اعالم نمود و متعاقبًا   30رفع برخی موانع تولید، قراردادهای بیش از  
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اختیاری بودن تنظیم قرارداد کتبی ولید رقابتدر قانون رفع موانع ت

که در صورت کتبی بودن قرارداد، باید در فرم  بینی گردید. زیرا در این تبصره آمده استپیش 
 گذار قانونتواند شفاهی هم باشد. از این رو  مخصوصی تنظیم شود و مفهوم این تبصره آن است که می

  7 ۀبه همان اصل مندرج در ماد 1394ی رفع برخی موانع تولید، در قانون سال انون موقتبرخالف ق
ی مؤثر اعم از حقوقی یا جزایی را در صورت اجراضمانت  ق.ک. بازگشت نموده و از سوی دیگر، هیچ

ی عدم تنظیم اجرا ضمانتسان، بینی نکرده است. بدینپیش  1394قانون  ۀتخلف از مفاد تبصر
کارگر و کارفرمایی ندارد. در  ۀات مؤثر بوده و مالزمه با عدم ایجاد رابطکتبی تنها از حیث اثبقرارداد 

های حل و اختالف ناظر به اثبات روابط کارگر و ای مطروح در هیئتهعمل نیز بسیاری از پرونده
رسمی توان در خصوص تنظیم سند  کارفرمایی بر اساس قرارداد شفاهی است. مشابه این بحث را می

ق.ک، چنانچه قرارداد   10  ۀمادۀ  . مطابق تبصر2که دارای سابقه ثبتی هستند یافت  راجع به بیع امالکی
این است که اگر قرارداد  سؤالنسخه تنظیم گردد. اما  4بایست در باشد میصورت کتبی هکار ب

بینی شرغم عدم پیصورت کتبی باشد اما در یک نسخه تنظیم شود دارای اعتبار است؟ بههب
شود. با وجود این تبصره، در ای به این رابطه وارد نمیدر این خصوص، در عمل خدشه  اجراضمانت

 
1. Art. L. 122-3-1 Code travail. 

تفاوت شد.   اند قائل بهدر این باره اظهارنظر شده که باید بین امالکی که هنوز به ثبت نرسیده و امالکی که ثبت شده  .2
قانون مزبور، وقوع بیع بستگی به تشریفات ثبت دارد  22 ۀامالک اخیر با توجه به صراحت ماد ۀ دربار

 سان، تنظیم قرارداد رسمی مطابق این تعبیر دارای جنبه ثبوتی است. و بدین ،(94: 1395/1)کاتوزیان،
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شدت جهت تأمین مایحتاج خود نیازمند کار است معمواًل بدون    ارگری که بهشود کعمل مشاهده می
از  ایینکه نسخهنماید و حتی بدون ارا امضاء میها آن اوراق تهیه شده از سوی کارفرما، ۀمطالع

قرارداد را در اختیار داشته باشد، در قرارداد کار موقت بدون جعل و درج تاریخ دقیق کار، گاه اتفاق 
دهد و افتد که کارفرما در خالل کار تاریخ ختم قرارداد را خود درج نموده و به این رابطه پایان میمی 

موارد در عمل با دشواری م اثبات این شود چرا که دست کسان موجب تضییع حقوق کارگر میبدین
برو است. بدین اجرایی در این راستا ضمانت گذارقانونسان، شایسته بود و مشکالت زیادی رو

دانیم که مبنای ماند چه می نمود تا درصورت تخلف از آن، راه سوءاستفاده بسته میبینی می پیش 
مزد برای امرار معاش، تحت   زمند بودن بهکارگری است که به جهت نیاۀ مقررات کار حمایت از طبق

تبعیت کارفرما قرار گرفته است و از این رو بایسته است توجه و دقت الزم برای تأمین هدف مزبور 
  کار گرفته شود.هب

 اثبات دعوا در روابط کار ۀ. ادل۲

یژ ی این های میان کارگر و کارفرما، مراجع خاصی در قانون کار برا اختالفۀ نظر به طبیعت و
یژگیپیش منظور  رسیدگی و   ۀهای خاص این اختالف موجب تأثیر در شیوبینی گردیده است. و

ۀ آمده در بیشتر موراد جنبهای پیشگردد. در این رابطه، اختالفکننده میماهیت مرجع رسیدگی 
ای گونهه به  و گا  گیرد فردی دارد که اقدام به دادخواهی نیز در خیلی از موارد از جانب کارگر صورت می

دعوای حقوقی و قضایی ندارد یعنی بدان شکل نیست که بندی از قرارداد یا  ۀاست که اختالف جنب
ای از قانون نادیده گرفته شده باشد بلکه اختالف از یک سو جمعی است و از طرف دیگر ناشی مقرره 

اختالف  رگونهبه »هق.ک.، رسیدگی  157 ۀماد (.362: 1395/2عراقی، ) از تعارض منافع است
فردی میان کارگر و کارفرما« را قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف کار دانسته و از »سازش« 

مشخصی را در این راستا تعیین برد بدون اینکه سازوکار حل اختالف نام میۀ عنوان نخستین مرحلهب
یسندگان وفق مواد کرده باشد. بدین های فاختال ک. حلق. 143و  142، 139سان برخی از نو

ق.ک. مراجع  157 ۀموجب مادهو بعضی دیگر نیز ب 1اندجمعی کار را دارای چهار مرحله دانسته

 
های دسته  گری کارشناس پیمان. میانجی2رمایی،  رگری و کارف مستقیم تشکل کا  ۀ. مذاکر1مراحل مزبور عبارتند از:    .1

. رسیدگی غیر قضایی 3 )تعاون، کار و رفاه اجتماعی(، جمعی معرفی شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی
گیری از . تصمیم4های تشخیص و حل اختالف( و ارائه نظر و پیشنهاد، )ارشادی( توسط مراجع حل اختالف )هیات 

-49: 1391های اداری و سیاسی )وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات وزیران(: )رفیعی، اجع و مقامسوی مر
48.) 
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دادرسی کار را صالح به رسیدگی به دعوای جمعی ندانسته اما با توجه به مقررات فصل هفتم قانون 
دگی به این نوع  سیر 1آ.آ.د.ک. 2 ۀو مواد مذکور و همچنین ماد 139 ۀماد 1 ۀمزبور از جمله تبصر

غیرقضایی(، قابل رسیدگی در  ۀشیو) وفصل نشدن از طریق سازشها را در صورت حلاختالف
(. اما برخی از استادان از 85-86:  1392قبادی،  )  قضایی(، دانسته است  ۀشیو)  مراجع دادرسی کار

موردی از  اند که اختالف مورد نظر مقنن در اینجاق.ک. چنین برداشت کرده 142 ۀمفهوم ماد
اعتصاب همراه با حضور کارگران در کارگاه و نیز اعتصاب به صورت اعتصاب بازده )  اختالف جمعی

قضایی داشته باشد و از راه صدور ۀ تواند جنبیا راندمان(، است که رسیدگی در این خصوص نمی
های حلکره و راهبایست از راه مذاتوان بدان پایان داد بلکه میرأی و اجرای یک تصمیم قضایی نمی

عنوان مانعی هرا ب  142  ۀماد  ۀبست کوشید اما به رغم این مهم، تبصرمنصفانه درصدد خروج از این بن
(. چه از متن این تبصره چنین 362: 1395/2عراقی، ) انددر جهت قطعیت این برداشت دانسته

یک پیمان ۀ دربارتعیین تکلیف مواردی بوده است که اختالف  گذارقانونآید که هدف برمی
اختالف فردی سان، چه در  صورت اختالف حقوقی و قضایی درآید. بدینهجمعی ممکن است بدسته

، هنگامی که موضوع از طریق سازش یا مذاکره حسب مورد میان کارگر 2های جمعیو چه در اختالف
ت که هر کس گیرد موضوع بدان شکل نیسهای کارگری و کارفرمایی صورت میو کارفرما یا تشکل

باشد؛ دنظر میخواهد برسد بلکه حفظ روابط شغلی و آشتی در این راستا بیشتر مه میبه هر آنچه ک
دارند و از آن سوی، ات انسانی مقدم می ظات اقتصادی را بر مالح ظچه از یک سو کارفرمایان مالح

ز دست ندادن موقعیت  اشتغال نیز برای کارگر اهمیت داشته و به همین جهت ممکن است برای اۀ  ادام
ما چنانچه اختالف از این . ا3ها و شرایط، به سازش برسندشغلی خود با کوتاه آمدن در برخی زمینه 

 
»رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختالفات فردی یا جمعی بین کارگر یا دارد: این ماده مقرر می. 1

نامه در مراجع ا عرف باشد، بر اساس این آیین آن قانون ی  کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی
 شود«. حل اختالف کار انجام می

های فردی کارگر و کارفرما، اختالف مربوط به تفسیر و اجرای قانون یا قرارداد  بیان شد که در بیشتر موارد اختالف .2
گران بر سر کسب امتیازات ایندگان کارکار است و جنبه حقوقی دارد در حالی که در مذاکرات جمعی و گروهی، نم

کنند و بحث راجع به اقتصادی جدید و شرایط کاری بهتر برای همتایان خود با کارفرما یا کارفرمایان اختالف پیدا می
کند و به همین علت نیز بوده است که برخی  ایم معنا پیدا نمیادله اثبات نیز به آن معنا که در این پژوهش بدان پرداخته 

 اند. رسیدگی به اختالف جمعی را غیرقضایی دانسته  ۀتادان شیواس
  بنابراین امکان سواستفاده از موقعیت و تحت فشار گذاشتن کارگر نیز در برخی موارد وجود دارد.. 3
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بینی شده در فصل نشد موضوع حسب مورد از طریق مراجع دادرسی کار با شرایط پیشوراه حل
 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.  ۀنامآیین

تالف کار جهت دریافت حقوق و مزایا در مراجعه به مراجع حل اخ  یکی از مشکالتی که کارگران
ها که کارگر و کارفرمایی است. بیشتر این اختالف ۀبات وجود رابطبا آن مواجه هستند، موضوع اث

باشد منوط به احراز این رابطه توسط مرجع رسیدگی است و اثبات مربوط به پرداخت حقوق کارگر می
قواعد ۀ  توان گفت بر دادرسی کار همذکر این نکته ضروری است که نمی  .1شدباوجود آن با کارگر می 

دادرسی مدنی حکومت دارد زیرا دادرسی کار خود دارای اصول خاصی است و به حاکم بر آیین 
آیین دادرسی کار به اصول خاص این دادرسی اشاره شده  ۀنامآیین ۀبوده که در مقدم همین جهت

ار شمهاثبات دعوا، امری مهم و تعیین کننده در احراز و احقاق حق ب ۀاست. مبرهن است که ادل
یسندگان فرانسوی بیان داشتهمی   «2اند »آنچه قابل اثبات نیست وجود ندارد آید تا آنجا که برخی از نو

(Carbonnier, 1998: 28    به نقل ازTekely, 2002: 5.)    توانایی اثبات حق، هنگامی که مورد تضییع
نی که طرفین دعوا در آید چه زماشمار میهگیرد امری ضروری برای دارنده حق بقرار می یا انکار

اثبات برای هر دو طرف یکسان است اما در روابط کارگر و  ۀموقعیت برابر هستند دشواری مرحل
حقوقی نابرابر قرار دارند توازن و برابری را در مرحله  ۀکارفرمایی که طرفین در یک وضعیت و رابط

حقوق   ۀفرانسه روی به ادل  و به همین علت در حقوق  (؛Tekely, 2002: 5)  نمایداثبات مخدوش می
سان، در ابتدا به بررسی این ادله در حقوق ایران و حقوق خارجی پرداخته اند. بدینمدنی آورده

 شود.می 

 اثبات در حقوق ایران لۀاد  .۲-۱
 نک:)  باشدرسی مدنی اصول و قواعدی حاکم میگفته شد که در آیین دادرسی کار مانند آیین داد

ق.م.  1259 ۀها از یکدیگر شده است. مادبه بعد(، که گاه سبب تفاوت این 89: 1394طاهری، 
دالیل اثبات دعوی را برشمرده و به اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم اشاره کرده است. دالیل 

اسناد، گواهی، معاینه محل و تحقیق محلی، مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی شامل اقرار، 
اثبات دعوا را به ترتیب    ۀآ.آ.د.ک. ادل  82  ۀباشد. در خصوص روابط کار، مادرشناسی و سوگند میکا

شامل اقرار، اسناد و امارات دانسته و شهادت شهود را با رعایت شرایط در حد اماره تلقی نموده است. 
خته و در بیشتر مواد دادرسی مدنی پردارج در قوانین مدنی و آیینمزبور به تکرار مطالب مند  ۀنامآیین

 
 آ.آ.د.ک.  87اده . م 1

2. ce qui ne peut être prouvé n'a pas d'existence 



 و شکوهی مشهدی   بادینی / هفرانس حقوق در یقیتطب ۀمطالع با کار قرارداد در اثبات و  ثبوت رامونیپ یأملت

 

۳۳ 

یژه  یی بدان وارد می ای ندارد. از همینآن حکم جدید و و یژگیرو ایراد تکرارگو های باشد زیرا از و
(، 21-15: 1385راسخ، ) آور بودنقوانین جدید این است که عالوه بر علنی، امری، عام و الزام 

یژگی نیست و بهتر بود  مز ۀنامیزد؛ در حالی که آیین نه تکرار بپره بایست از هرگومی  بور واجد این و
شد. ایراد دیگر این تنها به وضع مقررات مخصوص در رابطه با اصول خاص دادرسی کار پرداخته می

نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد قانون اساسی، مفاد آیین 138است که با توجه به اصل 
ید این موضوع است که افزون بر ایناماره تلقی کردن شهادت و عدم اشاره به سوگنو   ۀ ها، با فلسفد مؤ

 شود.مزبور پرداخته می  ۀبه ترتیب به بررسی ادل کارگر نیز منافات دارد. در ادامه ۀحمایت از طبق

 و اسناد اقرار .۲-۱-۱
 1278. و ق.آ.د.م  202 ته که از موادآ.آ.د.ک. به تعریف و آثار اقرار پرداخ 84و  83 ، 82مواد 

صورت که چنانچه در دعوای بین کارگر و کارفرما، شخص اخیر به ق.م. اقتباس گردیده است؛ بدین
بند به مفاد وی ثابت شد با فوت او، وارث وی ملزم و پایۀ  نفع کارگر اقراری نمود و حق یا دینی بر ذم

اثر اقرار وکیل در مورد موکل نامه مسکوت مانده راجع به ای که در این آیین نکته اقرار خواهند بود.
این قانون در اینجا  205 ۀباشد که با توجه به عام بودن مقررات مندرج در ق.آ.د.م. مفاد مادخود می 

کارگر و ۀ ترین دلیل بر وجود رابطآ.آ.د.ک. مهم 82 ۀنیز مجری است. هرچند اقرار کارفرما طبق ماد
رخی موارد کارگر و کارفرما تبانی بر وجود این لحاظ که ممکن است در بدینکارفرمایی است اما ب

رابطه طی چند سال نموده و اثر این اقرار نیز متعهد نمودن سازمان تأمین اجتماعی را در پی دارد در 
نمایند و به این موارد، مراجع رسیدگی کننده به صرف اقرار کارفرما به اصدار حکم اقدام نمی

 آورند.ی میبیشتر در این خصوص روتحقیقات 
شرایط سند را ذکر نموده که   86و    85نامه به تعریف سند پرداخته و مواد  همان آیین   1  ۀماد  6بند   

یی بدان وارد است. بدین صورت که ماد ، راجع به تکلیف خواهان در 85 ۀایراداتی عالوه بر تکرارگو
که این مبحث در ق.آ.د.م.  باشدتنادی میپیوست نمودن ضمایم دادخواست و رونوشت مدارک اس

اثبات ارتباط  ۀمزبور با ادل ۀبینی گردیده و از این رو، مادهای دادخواست پیشذیل بحث پیوست
ای مزبور مقرره  ۀنامچندانی ندارد. از سوی دیگر، در خصوص ادعای جعل و رسیدگی به آن، آیین

اصالت یا عدم اصالت سند در ، تشخیص 70 ۀدندارد و از همین رو برخی با توجه به عمومات ما
باشد در صالحیت مراجع کیفری کیفری می ۀایراد جعل را با این استدالل که ادعای جعل واجد جنب

مزبور ناظر به مطرح بودن دعوای کیفری مرتبطی است که   ۀ(. ماد199:  1392قبادی،  )  دانسته است
ارد و از این رو مبنای عدم صالحیت رسیدگی قرار دزمان در مرجع دیگری مورد  طور همه بین طرفین ب
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مراجع حل اختالف کار با توجه به اصطالح »دعوای کیفری مرتبط«، »بین طرفین« و »مرجع دیگر«، 
 مورد تحلیل و پذیرش قرار گرفته است.

صورت ه را ب باشد که کارگر مدعی است آنموضوع مهم دیگر راجع به اسناد سفید امضایی می
امضاء کرده و سپس مندرجات آن توسط کارفرما کامل گردیده است. در بل از تکمیل، سفید و ق

وجود ه  حقوق مدنی امضای سند به معنای اعالم رضای امضاءکننده به مفاد آن است و این فرض را ب
گاه بوده و نمی  آورد که به آنچه رضایت دادهمی   تواند اصل عدم اطالع را مستند قرار دهد اما در عینآ

- 411: 1388/1کاتوزیان، ) طی نیز امکان اثبات اشتباه در این نوع اسناد وجود دارد حال تحت شرای
(. در خصوص دادرسی کار برخی بر این عقیده هستند که اسناد سفیدامضا در این دادرسی 410

ن (؛ اما شایا190:  1392قبادی،  )  شوداعتباری آن نمیمعتبر بوده و صرف سفیدامضا بودن موجب بی 
اثبات دعوا در   ۀعنوان ادلمعاون روابط کار وزارت کار، پذیرش اسناد سفیدامضا را بهکه  ذکر است

ی استفاده از اسناد اجرا ضمانتمراجع حل اختالف ممنوع اعالم کرده است و در راستای تشدید 
یه حساب سفیدامضا مقرر گردیده که چنانچه شرکت ه خدمات بۀ دهندهای پیمانکاری ارائهتسو

  19/2/1388 ۀمورخ 14971 ۀالعمل شمارهای دولتی موضوع دستورهای اجرایی و شرکتدستگاه
یه حساب سفیدامضا یا انعقاد قرارداد ب صورت سفیدامضا با کارگران اقدام نمایند هبه اخذ هرگونه تسو

ورت ص  های بعد نسبت به شرکت مزبور تأییدصالحیت کاری آنان لغو و در مناقصات مربوط به دوره 
صورت کتبی ههای مزبور مکلفند قراردادهای کار را با کارگران بسان، شرکتنخواهد گرفت؛ بدین

بینی  کار محل ارسال نمایند. پیش  ۀ را به انضمام فایل الکترونیکی مربوط به ادار  ای از آنتهیه و نسخه
یان از کارگرانی که فقط ماکارفر ۀو عمل به چنین مقرراتی درخور تحسین بوده و عماًل راه سوءاستفاد

ای از قرارداد را در دست داشته باشند یا حتی آن قرارداد را قبل به دنبال کار هستند و بدون اینکه نسخه
نسبت به سایر  اجرا ضمانتدهد. از این رو، تسری این کامل امضاء نمایند کاهش می ۀ از مطالع

های مطروح کارگر و کاهش پرونده ۀقطباشخاص جهت تنظیم قرارداد کتبی در راستای حمایت از 
به دلیل قراردادهای شفاهی، منطقی و موافق با روح مقررات حمایتی کار خواهد بود. در حقوق فرانسه  

اند که کار ایجاد شده را دائمی تلقی نموده ۀ هم دیدیم که در صورت عدم تنظیم قرارداد کتبی، رابط
 دهد.ان از خدمات کارگر را کاهش می ایاین راهکار نیز در عمل سوءاستفاده کارفرم
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کننده با درستی پاسخ مشکالت و ابهامات زیادی که در عمل، مراجع رسیدگیرأی دیگری که به
 1397/  21/01مورخ    17-20رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره    ، آن مواجه بودند را داد

 گذارد.مالی کارگر را داشتند بسته میز شرایط بد که بعضًا ا که راه سوءاستفاده کارفرمایانی 1باشدمی 

 اماره .۲-۱-۲
 ۀباشد. در مادق.م. می  1321  ۀآ.آ.د.ک. اماره را تعریف نموده که این نیز اقتباسی از ماد  88  ۀماد

ه اما دو مثالی که در قسمت اخیر آن آمد  ، آ.آ.د.ک. در تعریف اماره به هر دو نوع اماره اشاره کرده  88
مزبور به تحقیق محلی و کارشناسی اشاره شده  ۀگیرد. در مادی را در بر میامارات قضایاست تنها 

  248 ۀ، اقتباسی از ماد2نامه موصوف آیین  89 ۀکه این مصادیق حصری نبوده و تمثیلی است. ماد
مقرر ق.آ.د.م. در رابطه با تحقیق محلی  249 ۀمحل است. ماد ۀق.آ.د.م. در خصوص قرار معاین

»در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطالعات اهل محل استناد نمایند... دادگاه   :ستنموده ا
تواند رأسًا اقدام به صدور قرار . طبق ظاهر این ماده، دادگاه نمیکند«قرار تحقیق محلی صادر می

رخی درخواست اصحاب دعوا اشاره شده است. بۀ مزبور کند زیرا به صراحت از صدور آن در نتیج
 تواند رأسًا قرار مزبور را صادر کندهمان قانون معتقد هستند که دادگاه می  256و    199  ۀبه استناد ماد

کاتوزیان، ) (، اما یکی دیگر از استادان مخالف این نظر هستند346-347: 31389/3شمس، )
نامه آیین . درکنندسًا قرار تحقیق محلی را صادر میها رأ (؛ ولی در عمل دادگاه105-104: 1392/1

  ۀ این نقص به درستی مرتفع گردیده و به صراحت به صدور این قرار رأسًا توسط دادگاه یا در نتیج
دخالت دولت به منظور ایجاد   درخواست اصحاب دعوا اشاره گردیده است. در این راستا گفتنی است

شروط ضمن عقد قابل اشاره ثیرگذاری در انعقاد قرارداد و تعیین تعادل میان طرفین کار در میزان تأ
کننده ز نهادهایی که در اجرا و نظارت بر قانون کار و تحقق اهداف آن دارای نقش تعیین است و یکی ا

-39:  1396رستمی و آخوندی،  )  باشد اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استمی 
 106تا  96داده است که در مواد  ن کار مبحثی را به بازرسی کار اختصاص(. فصل چهارم قانو37

 
کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کرده بدون اینکه کارفرما »... صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعالم  .1

پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر  ۀاسناد مالی ناظر بر نحو
ی کند که وی مزد  یا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه م مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزا 

 .و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است...«
تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیفق محلی صادر کننده می »مرجع رسیدگی  .2

 کند«. 
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بینی کرده است. در این تری نسبت به قوانین پیشین در این خصوص پیش ن مزبور مقررات مفصل قانو
راستا بیان شده است که گرچه »در ابتدا پیدایش بازرسی کار با هدف نظارت بر رعایت موازین ایمنی  

کید صرف بر ایمنی و بهداشت، ه... ب به بعد 1947حیط کار بود اما از سال و بهداشت در م جای تأ
: 1397طاهری، ) گری و حل اختالف پیش رفته است«به سمت مشاوره، آموزش و حتی میانجی

و دارای  مؤثر نیز عنوان مأمور تحقیق در روند رسیدگی به اختالف کاره(. نقش این بازرسان ب225
نامه را در جهت اثبات در آیین ۀط به ادلتواند کاستی و نقایص مربواین خود میاهمیت بوده که 

آ.آ.د.ک. مقرر داشته است:  93 ۀکارگر تا حدی تأمین نماید و به همین منظور ماد ۀحمایت از طبق
با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به  تواند»مرجع رسیدگی کننده می

های مشمول قانون کار کار با بازرسی که از کارگاه ازرسانسان، ببدین ... محول نماید«..بازرس کار
توانند عالوه بر بررسی اسناد و مدارک اظهارات سایر اشخاص و کارکنان یا کارگران دهند میانجام می
 ه کار را به صورت محرمانه و پنهان از دیدگان کارفرما در گزارش خود منعکس کنندمشغول ب

بردارند. موضوع دیگری که در  احقاق حقوق کارگر گام مهمی ( و در جهت332: 1397طاهری، )
صراحت در قانون آیین دادرسی مدنی از آن سخن به میان نیامده است هنامه مشخص شده اما بآیین

باشد. هرچند اجرای چنین قراری مستلزم قرار مذکور جهت اجرای آن می موضوع راجع به تعیین
 ۀق.آ.د.م. در خصوص قرار معاین 248 ۀمهم در مادینکه این باشد کمااتعیین دقیق موضوع آن می 

 بینی شده است.محل پیش
م منوط آ.آ.د.ک. ارجاع امر به کارشناسی را در صورتی مقرر نموده که اتخاذ تصمی 97 ۀدر ماد

ق.آ.د.م. ارجاع امر به کارشناسی را در اختیار  257 ۀبه تحصیل نظر کارشناسی باشد اما ظاهر ماد
ی  دادگاه قضایی نیز به همین »اختیار« تمایل دارد ولی گفته شده که اختیار ناظر  ۀقرار داده است و رو

ن جنبه احراز گردد فنی و تخصصی موضوع است و چنانچه ای ۀ به تشخیص دارا بودن یا نبودن جنب
آ.آ.د.ک. مقرر   98  ۀ(. ماد309-310:  1389/3شمس،  )  بایست امر را به کارشناس ارجاع نمودمی 

خواهان است،   ۀجاع امر به کارشناسی به نظر دادگاه باشد پرداخت هزینه به عهدداشته که چنانچه ار
خواهان قرار داده که  ۀدق.آ.د.م. در این فرض، پرداخت هزینه را در صورتی بر عه 259 ۀاما ماد

های کارگر و سان، با توجه به اینکه در اختالفرأی بدون انجام کارشناسی ممکن نباشد. بدین  یانشا
بود باشد و با توجه به اصل مجانی بودن دادرسی کار، بهتر میکارفرمایی عمدتًا خواهان، کارگر می

ی  مقرر داشته که  98 ۀو از سوی دیگر، قسمت اخیر ماد گرفتق.آ.د.م. را در پیش می  ۀکه مقنن رو
که از کارشناسی  »بدون توجه به نتایجیکارشناسی پرداخت نشود مرجع رسیدگی  ۀچنانچه هزین

تواند مطرح ی که می سؤالحال نماید«. خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می  حاصل
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ست؟ آیا بدون توجه به کارشناسی وارد ماهیت شده رسیدگی« چی  ۀشود این است که منظور از »ادام
د چطور ممکن است بدون شود؟ اگر منظور راهکار اول باشنماید یا اینکه دعوا رد میو رأی صادر می

آ.آ.د.ک. ارجاع امر به  97 ۀر کارشناس در ماهیت رأی صادر شود چرا که طبق مادتحصیل نظ
بر تحصیل نظر کارشناس باشد. از طرف دیگر، کارشناس در صورتی است که انشای رأی متوقف 

در آیین  چنانچه متقاضی کارشناسی یکی از اصحاب دعوا باشد و از پرداخت هزینه ممانعت کند
 کردهبینی  ی آن را پیش اجرا ضمانتق.آ.د.م.    259  ۀدادرسی کار تکلیف آن مشخص نگردیده اما ماد

 است. 
کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود در  ۀانچه هزین»چننامه یاد شده بیان داشته  آیین  99  ۀماد

ق تعرفه در صورت محکومیت خوانده، مرجع رسیدگی کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طب
اظهارنظر شده است از آنجا که مراجع دادرسی  باره و در این  رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید«

بایست در مذکور خالف این اصل بوده و می   ۀباشند، مادکار صالح به رسیدگی دعوای خسارت نمی
یه195: 1392قبادی، ) موضع نص اجرا شود سارت ای در خصوص خ(. همچنین رأی وحدت رو

طور کلی در صالحیت دادگاه به را  أدیه حقوق کارگر صادر شده و رسیدگی به این خواستهتأخیر ت
طلبد. از جمله نحوی که خود نوشتاری جداگانه می، که به چند دلیل قابل انتقاد بوده به1دانسته است

که اولی در السعی(َ، و خسارت تأخیر وجود دارد حق) اینکه، چه تفاوتی در ماهیت اصل دعوا
ناشی از آن صالحیت  ۀ  سارت تأخیر تأدیباشد اما در خصوص خف کار  صالحیت هیأت حل و اختال

بینی شده، ق.ک. پیش  157 ۀنداشته باشد! آیا این مورد اختالف میان کارگر و کارفرما که در ماد

 
یه شماره  وحدت  رأی .1  ۱۵۷»نظر به اینکه مطابق ماده کشور: عالی ی دیوان عموم  هیأت 1396/01/29ـ  757رو

قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختالف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار  
است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از   های تشخیص و حل اختالف قرار داده شدهباشد، در صالحیت هیأت 

تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل ها آن ه که در ماده مرقوم بهآنچ
و شکایات قرار داده، از صالحیت  های دادگستری را مرجع تظلّماتیکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه 

خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به  های دادگستریهای مورد اشاره خارج و در صالحیت دادگاه هیأت 
به رأی اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه محکوم  

، کار و رفاه اجتماعی را در صالحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق هیأت تشخیص اداره تعاون
ها و سایر مراجع اعم از برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه  ۱3۹۲قانون آیین دادرسی کیفری مصّوب سال  ۴۷۱ماده 

 .االتباع است«قضایی و غیر آن الزم 
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ارد؟ اگر  مزبور صراحتی بر خروج خسارت تأخیر از صالحیت هیأت موصوف د ۀآیا ماد 1؟باشدنمی
نماید، تکلیف چیست؟ از طرف دیگر، چنانچه  کارگر مزد معوقه و خسارت ناشی از تأخیر را مطالبه

آیین دادرسی کار توجه شود به اصول خاص این دادرسی از جمله اصل سرعت، اصل  ۀبه مقدم
دادگاه   .. اشاره گردیده که تعیین صالحیت.غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل رایگان بودن دادرسی و

باشد که خود انتقادی از اد شده می صراحت مخالف اصول یذکور بهبرای رسیدگی به خسارات م
 شود.منظر تحلیل اقتصادی محسوب می

 گواهی و سوگند  .۲-۱-۳
عنوان دلیل محسوب نشده، البته با رعایت شرایط در حد دادرسی کار، گواهی گواهان بهدر آیین 

که این اقدام معارض با قوانین مدنی و  سؤال ل در جهت پاسخ به اینتلقی گردیده است. حا اماره 
آیین دادرسی بر چه اساس و اصولی قابل توجیه است؟ اظهارنظر شده که با توجه به فلسفه و جایگاه 
ایجاد مراجع تخصصی غیردادگستری که رسیدگی به امور تخصصی و فنی است و با توجه به اینکه 

بایست عاری از تشریفات ارگر و کارفرما میرسیدگی به اختالفات کاوی در صالحیت مراجع دع
 باشدای مانند گواهی و سوگند خالف اصول مزبور می وفصل شوند پذیرش ادلهخاص قضایی، حل

(؛ اما قابل ذکر است که همین ایراد نیز در رسیدگی به اقرار و سند وجود دارد. 196: 1392قبادی، )
یب گردیده است و از این رو مفاد آیینموجب آیین هار بسی کدادرطرف دیگر، آیین از  نامه نامه تصو

مخالف باشد و به طریق اولی با اصول و   2قانون اساسی، نباید با متن و روح قوانین   138مطابق اصل  
ده همان قانون(. همچنین در عمل مشاه 72اصل ) احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی

اهی بودن قرارداد کار بوده و در این راستا معمواًل کارگر متضرر فات، ناشی از شفشود بیشتر اختالمی 
کارگر   ۀدانیم که مبنای مقررات کار و برخی اصول دادرسی کار در جهت حمایت از طبقگردد و میمی 
یی نظر به دادرسی سریع، عاری از تشریفات و رمی  ایگان کار بدهیم اما باشد و آیا رواست که از سو

دادرسی عادالنه  ۀعنوان دلیل اثبات نپذیریم؟ آیا این موضوع با قاعده را ب ز آن سوی، پذیرش گواهیا

 
ها، باید بر ای نارساییپوشی از پاره را، با چشم 157 ۀاند: »مفاد مادشته همانگونه که برخی از استادان بیان دا  .1

 (.394: 1395/2  قضایی است«:  )عراقی،-کرد که فردی و بیشتر منطبق بر دعاوی حقوقیهایی حمل اختالف
یسندگان در رابطه با مفهوم روح قانون اختالف بسیار است و برای مطالعه بیشتر در این خص2 وص بنگرید به: . میان نو

عنوان روح قانون کار مدنظر  ها، آنچه که به (؛ اما صرف نظر از این اختالف 206-207: 1397)مهرپور و صفری، 
یسندگان قرار گرفته است حمایت از طبق  باشد.  کارگر میۀ نو
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در عمل هم تا آنجا  1؟باشددادرسی کار به صراحت ذکر شده است هماهنگ می  آیینۀ که در مقدم
گاهی دارند و با تحقیقی که از برخی مراجع حل  گستری اختالف کار و وکالی دادکه نگارندگان آ

نمایند و در ی صادر نمیأ عمل آمد این مراجع تنها بر اساس گواهی گواهان رهب فعال در این حوزه 
الزم ۀ دانند اما از آن در حد اماره، بهرعنوان دلیل در معنای خاص قابل استناد نمیهواقع گواهی را ب

 برند.را در اصدار رأی می 
اثبات دعوا و در حد اماره تلقی کردن آن، موافق   ۀل، کنار گذاشتن شهادت به عنوان ادسانبدین 

بینی سوگند نیز وارد است؛ چه مراجع حل با موازین قانونی نیست و همین ایراد نیز بر عدم پیش
عمل آمد(، هیچ توجهی به سوگند ننموده و برای آن هبا تحقیق و بررسی مختصری که ب)  اختالف کار

کننده در این راستا بیان گونه که برخی از شعب رسیدگی تند. آنزشی حتی در حد اماره هم قائل نیسار
های عنوان دلیل در اختالفهنامه و به تبع این، نپذیرفتن آن ب بینی نشدن سوگند در آییناند پیش داشته

جم زیاد باشد و حکار از یک سو منطقی است چه اتیان سوگند نیازمند تشریفات خاص می
گردد و برخی دیگر نیز اظهار جرای آن تشریفات میمراجع مانع از ا های مطروح در اینپرونده
آیند بلکه مراجعی اداری شمار نمیهاند چون مراجع حل اختالف کار جزو مراجع قضایی بداشته

اشتغال ایجاد در زمان    شوند و این مراجع هم تنها بر اساس اسناد و مدارک کتبی که قبالً محسوب می
تواند دلیل بر اثبات ادعا ر کنند، از این رو شهادت شهود و سوگند نمیرأی صادتوانند شده است می

دانند و مبنای اصدار رأی باشد. اما بعضی دیگر از آن شعب، این موضوع را غیرقانونی و غیرمنطقی می
تواند در  چه این ایراد می  .باشدها نباید مانعی در پذیرش سوگند بدین بیان که حجم باالی پرونده

دانند چرا و دیگر ادله هم مطرح شود و از طرفی، رسیدگی این مراجع را اداری صرف نمی  فرض اقرار
نظر هسان، بباشد. بدینحقوقی و قضایی میۀ آمده در بیشتر موارد واجد جنبهای پیشکه اختالف

ات بدان عنوان دلیل اثبهکه محروم کردن کارگران از حق قانونی که در قوانین موضوعه ب رسدمی 
باشد با روح قانون کار و افزون بر اینکه در تعارض با قانون اساسی می ، شده استتصریح 
های موجود نیز هماهنگ نباشد چه کارگری که بعضًا به سبب وضعیت بد اقتصادی و یا واقعیت

گاهی، برا   پذیرد و حتی در عمل مشاهده شده کهی کسب درآمد و امرار معاش شرایط کار را میناآ
شود داده ها آن  ای از قرارداد بهشود بدون اینکه حتی نسخهگرفته می ها آن  ای سفیدامضا هم ازسفته

 
یسندگان جهت نیل به کشف حقیقت و تحقق عدالت، به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبود1 ن آن نظر به . برخی از نو

نظر از ماهیت صرف-مورد بحث نامه (؛ اما این در حالی است که آیین167: 1397نظام ادله آزاد دارند )مختاری، 
 با متن قانون اساسی و روح قانون کار مغایرت دارد.  -دادرسی کار
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ب و یا اینکه اصاًل قراردادی در این زمینه مکتوب نمی تضییع   خود سببۀ  شود نپذیرفتن سوگند نیز به نو
 حقوق این قشر خواهد شد. 

 ارجیخ اثبات در حقوق ۀادل .۲-۲
ای که قرارداد کار یک قرارداد مدنی است و دالیل اثبات همان ادله لیا گفته شدهدر حقوق ایتا

باشد که در قانون مدنی آمده است؛ اما با توجه به دشواری مراحل اثبات، مکتوب نمودن قرارداد می 
 در قانون قرارداد کار بلژیک عالوه بر (.Bold et al, 1965: 363) باشدمیت میاز این حیث حائز اه

کار دادرسیاثبات معرفی شده و برخالف آیین ۀعنوان ادلهآن، شهادت شهود نیز ب 12 ۀسند، در ماد
 باشد.ایران، دارای توان اثباتی در حد اماره نمی

خاصی نبوده اما در برخی موارد تنظیم قرارداد در حقوق هلند نیز قرارداد کار تابع شکل و فرم 
دالیل در دعاوی میان کارگر و کارفرما استفاده  ۀ، از هم19رن کتبی ضروری است. در این کشور تا ق

شد تا اینکه سوگند مورد انتقاد واقع شد و این نارضایتی و انتقادها سبب شد تا در قانون مصوب می 
واجه شود اما سایر ادله از جمله شهادت برخالف حقوق ما این دلیل اثبات با نسخ م 1907سال 

باشد ولی در عین حال شهادت برخی افراد به نفع برخی دیگر با  می دارای ارزش اثباتی مطلق 
به  (.Bold et al, 1965: 648) رو استمحدودیت رو

(؛ Camerlynck, 1968: 167)  اثبات رفته است  ۀحقوق فرانسه، به سمت آزادی کامل تمامی ادل 
دادهای کار ندارد. در قراراثبات  ۀکار این کشور عماًل مقررات خاصی در رابطه با ادلچرا که قانون 

تواند در دادرسی کار مورد استفاده قرار بینی شده در قانون مدنی می اثبات پیش  ۀبنابراین تمامی ادل
این قرارداد، استفاده از تمامی و بدین جهت به لحاظ نابرابری طرفین در   (Godard, 1973: 155)  گیرد 

. شایان ذکر است که این آزادی 1اثبات جبران نماید  ۀلتواند این نابرابری را در مرح های اثبات میروش 
نیست بلکه باید سایر اصول و مقررات قانونی در این راستا  صورت مطلقهطرفین در استناد به ادله ب

درصد اختالفات   90شده که در    گفته  (.Tekely, 2002: 9)  مثل حفظ حریم خصوصی رعایت گردد
گردد که وجود ندارد و این مشکل معمواًل از آنجا ناشی میحاصل میان طرفین قرارداد کار کتبی 

ابطه در کارگاه یا شرکت نگهداری شده که تحت سلطه و اختیار شواهد و مدارک دال بر اثبات این ر
وجود ندارد؛ بنابراین عدم تعادل در دادرسی نیز ها آن باشد و در مواردی هم دسترسی بهکارفرما می

 
 برگرفته از سایت ذیل:  .1

http://www.glose.org/mem010-htm.htm. 21/02/2019. 
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تواند یک ابزار  استفاده از شواهد الکترونیکی می ین رو برخی معتقدند کهقابل مشاهده است و از ا
بارقانونی در خدمت تعا  . این ادله عبارتند از:(Ternynck, 2014: 16)  روابط قراردادی باشد  ۀدل دو

  1سند .۱-۲-۲
و  گردداز آنجا که این روش اثبات قبل از هرگونه اختالف یا دادرسی توسط طرفین تنظیم می

شود. اسناد ن به دلیل ماهیت خاص آن یک ابزار معتبر و قابل اعتماد برای اثبات محسوب میمچنیه
تأثیر قابل مشاهده و مشابهی در ها آن توانند در یک اختالف کارتولید شوند همهمختلفی که می
ج، نامه خرو  سنادعنوان مثال، قرارداد کار، اسناد پرداخت، اهب  (.Tekely, 2002: 12)  دادرسی ندارند

ها اسناد سسه و...، همه اینؤنام کارگر در این مکاریابی جهت فرستادن کارگر، ثبت  ۀکارفرما به مؤسس
همچنین  باشد.در دادرسی و اثبات یکسان نمیها آن مختلف در احراز رابطه کار هستند اما نقش

دستورالعمل اجرایی اول  تحت فرمااثبات، کار ۀبا وجود آزادی طرفین در استناد به ادل بیان شده که
، ملزم است که عناصر اساسی روابط کاری را به طور شفاهی به کارمند اطالع دهد و 19932ژوئیه 

سند ضبط این عناصر نباید بیش از دو ماه پس از استخدام به کارکنان ارسال شود، اما اعتبار قرارداد 
  .کاری به هیچ وجه بدان وابسته نیست

 4و شهادت 3اماره .۲-۲-۲
گردد. بندی می « تقسیم6واقعی ۀ « و »امار5قانونی ۀ »امار هامارات نیز در حقوق فرانسه به دو دست 

اثبات در نظر گرفته شود امارات واقعی هستند؛ چرا  ۀتواند به عنوان ادلگفته شده است آنچه که می
شود مدعی و منکر عوض می  و از سوی دیگر، با اماره قانونی جای  که به معنای قانع کردن قاضی است

همچنین، شهادت شهود به  (.Tekely, 2002: 17) گیرد می ت بر عهده طرف مقابل قرارو بار اثبا
سان، با توجه به آزادی طرفین در استناد به ادله در ده و بدینعنوان یکی از ادله اثبات احصاء گردی

 :Wolmark, 2014) باشددر حد سند می راستای اثبات قراداد کار، دلیل مزبور دارای توان اثباتی

کار مواجه نشده است. در رابطه شهادت یک ؛ و بسان حقوق ما با تنزل درجه اثباتی در دادرسی  (282
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دیگر یا شهادت مشاور و شخصی که توسط کارمند انتخاب شده است صرفًا بدین کارگر به نفع کارگر  
 (. Tekely, 2002: 28) طرف نباشد رد نخواهد شدتواند بی لحاظ که می

 2و سوگند 1اقرار .۳-۲-۲
«. این تمایز مهم است زیرا 4« باشد یا »اقرار خارج از دادگاه3اقرار ممکن است »اقرار در دادگاه

باشد. شخصی که در خارج از دادگاه و دادرسی مقررات حاکم بر این دو اقرار نیز متفاوت میاثر و 
اقرار در دادگاه به عنوان   .سند مورد استفاده قرار گیرد عنوان یک تواند به کند این اقرار می اقرار می 

بق قانون مدنی « از آن یاد شده، دارای قدرت اثباتی مطلق بوده که این خصوصیت بر ط5اثبات  ۀ»ملک 
یکی دیگر از موارد اثبات، سوگند  باشد.و بر اساس قاعده اقرار هر کس بر علیه خود نافذ است، می

باستان  هایثبات ریشه در تمدن ن مدنی این کشور بدان اشاره شده است. این دلیل ابوده که در قانو
گفته شده که به  و مذهب دارد و اما در خصوص مبنای اثبات این دلیل تردیدهایی وارد شده است.

تواند این دلیل اثبات مورد استفاده نامناسب قرار گرفته و قضات دلیل سوءاستفاده و سوءظن افراد می
دیگری باشد. اما  ت چیزوادار به اصدار حکم بر اساس آن نموده در حالی که ممکن است واقعی را 

تواند به عنوان یک دلیل اثبات در نهایت گفته شده که با توجه به مطلق بودن قدرت اثبات آن، می 
رابطه خاصی در  ۀ زیرا قانون کار این کشور مقرر (.Tekely, 2002: 32-33) کامل در نظر گرفته شود

 ثباتی معرفی گردیده است.دالیل اثبات ندارد و در قانون مدنی سوگند به عنوان یک دلیل ابا 

 نتیجه 
 ۀ کار، با توجه به ماد ۀی آن در احراز و اثبات رابطاجرا ضمانتدر رابطه با تنظیم قرارداد کتبی و  

ارتقای نظام مالی کشور و  ذیرپقانون رفع موانع تولید رقابت 41 ۀماد ۀقانون کار و مفهوم تبصر 7
گذاری صنعتی مصوب رخی موانع تولید و سرمایهقانون رفع ب 8 ۀماد ۀرغم ظاهر تبصر، به1394
در فرض تخلف  مؤثری اجرا ضمانت، باید گفت که تنظیم قرارداد کتبی به لحاظ عدم وجود 1387

 مؤثر اثبات    ۀلکه تنها در مرحلطرفین از انشاء و ضبط مکتوب قرارداد، شرط تحقق رابطه مزبور نبوده ب
تواند سبب سوءاستفاده د نماید. البته این موضوع میای بر ثبوت آن وارآنکه خدشهباشد بیمی 

های مربوط به کارگر و کاهش پرونده ۀکارفرمایان قرار گیرد. از این رو، در راستای حمایت از طبق
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معاون روابط کار وزارت کار، مکلف   14971  ۀ راثبات قرارداد شفاهی و با استفاده از دستورالعمل شما
الکترونیکی آن به واحدهای مربوطه پیشنهاد  ۀنمودن کارفرمایان به تنظیم قرارداد کتبی و ارسال نسخ

کار ایجاد شده در فرض  ۀدائمی تلقی نمودن رابط گردد. از سوی دیگر در راستای همین اهداف،می 
گونه که در حقوق فرانسه در شود همانفعلی توصیه می یتبودن قرارداد با توجه به وضععدم کتبی

ای وجود دارد و در قانون قرارداد کار بلژیک نیز جهت حمایت از کارگر و برابری طرفین چنین مقرره 
بینی  اجرا در قرارداد کار با مدت مشخص آمده است. بر همین اساس، پیشهمین ضمانت

ها(، مانند دم تأیید صالحیت اشخاص در مناقصهع از قبیل جزای نقدی،) ی مؤثراجرا ضمانت
دستورالعمل مذکور در راستای تخلف از تنظیم کتبی قرارداد برای سایر اشخاص حقوقی و حقیقی  

به جز قرارداد کار با مدت معین و کارآموزی(، )  گردد. در حقوق فرانسه، هلند و آلماننیز پیشنهاد می
یسندگان ی قرارداد کار نیز مانند حقوق ما عقد رضایی است و البته در جهت تأمین اهداف فوق، نو

 ۀاند. در برخی از کشورها مانند بلژیک و چین نیز برای ایجاد رابطقرارداد مکتوب را ارجح دانسته
کارگر و کارفرمایی به وجود سند مکتوب اشاره شده اما عدم رعایت این امر، تأثیری بر ثبوت این 

 رابطه ندارد.
اثبات دارای ایرادات زیادی از جمله تکرار مواد قوانین   ۀکار در رابطه با ادل دادرسیین آی  ۀنامآیین

بینی موارد غیرمرتبط با این بحث، تنزل ارزش شهادت شهود به مدنی و آیین دادرسی مدنی، پیش 
با ح باشد که این موضوع عالوه بر مغایرت صری بینی سوگند در شمار این ادله می اماره و عدم پیش

و   85نامه با توجه به اصول  قوانین موضوعه، با روح حمایتی قانون کار نیز منطبق نیست چه مفاد آیین
قانون اساسی نباید با اصول، احکام مذهبی، قانون اساسی، متن و روح قوانین و مقررات عمومی    138

اصواًل به جهت فرار  انکشور مخالف باشد. از این رو و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی کارفرمای
از پرداخت بیمه و سایر مزایای قانونی تمایلی به تنظیم قرارداد کتبی با کارگر ندارند نپذیرفتن شهادت 

سان، با رعایت شرایط و مقررات مربوط(، به ضرر کارگر خواهد بود و بدین) شهود و حتی سوگند
ۀ رغم نابرابری در مرحلرسی و اثبات، بهادد  ۀمانند حقوق فرانسه به جهت برابر نمودن طرفین در مرحل

 گردد.از جمله گواهی و سوگند(، وفق حقوق مدنی پیشنهاد می ) اثبات ۀکار تمامی ادل ۀایجاد رابط
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