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Abstract
In all countries’ labour laws, dismissal has been discussed as a topic that related to
job security, human dignity and income of labours. Considering significant effect of
dismissal on individual and social life of workers, methods of legislation are
important to protect the working class. In Iranian literatures of labour law, there is
no comprehensive and detailed study reviewing unjustified dismissal. In this study,
unfair dismissal’s patterns, formalities, performance guarantees in Australian
regulations were studied and compared with Iranian regulations. As Australia is a
developed country with well-balanced economy and often has top ratings on lists of
ILO, it was selected for this study. In this article by reviewing the relevant laws and
documents in a documentary research, descriptive analytical and comparative
methods were used. Two applicable labour acts in Iranian and Australian law are
labour act 1990 and fair work act 2009.in comparative study of dismissal between
two countries’ legal systems, similarities and differences have been observed. In
Iranian regulation, illegal dismissal is called unjustified dismissal and in
Australian’s is called unfair dismissal. In Iran the principle is that dismissal is
unjustified while in Australia there is no principle. In Iran, giving written warnings
in case of worker’s negligence and obtaining permission from labours authorities are
necessary.in addition, employers must have a justified excuse like inevitable
accident or definitive conviction. The legislature of Australia has determined
significant unlawful dismissals and provided three criteria to recognize type of
dismissals. In Australia there is emphasis on providing in advanced and written
notice prior to dismissal. However, this is not a requirement in Iran. Dispute
resolution authorities are provided in case of inevitability of disputes in labour
relations. In both countries, proceedings are inexpensive, informal and easily
available. Dispute settlement bodies hear individual and collective disputes. One of
the strengths of Iranian labour law is that immediate dismissal is not allowed
however, in Australia, in certain circumstances employer can dismissed the labour
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immediately without protective formalities of the dismissal. On the other hand, the
international labour organization has provided drafts and presented factors in its
approvals regarding dismissal. Comparing two countries’ laws, value of regulations
depends on the degree of their compatibility with the International Labour
Organization’s criteria. These criteria are observed to some degree by both
countries. in conclusion, this comparative study indicates that the legislators of both
countries can emulate each other's legal systems and improve their regulations to
fully comply with ILO`s criteria.
Keywords
Illegal Dismissal, Unfair Dismissal, Dismissal Procedures, Compensation, dispute
settlement bodies.
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چکیده

اخراج ازجمله مسائلی است که ارتباط مستقیمی باا کرامات ااسااای ،معیشات و امشیات شا لی
کارگران دارد و احوۀ قااونگذاری در خصوص آن به جهت تأثیراتی کاه بار حما ات از کاارگران
دارد ،دارای اهمیت بسزا ی است .به ا ن لحاظ که استرالیا کشاوری پیشارهته و دارای اقتصاادی
متعادل است ،قااون کار ا ن کشور برای تطبیق با قااون کار ا ران ااتخاب شده اسات .در بررسای
تطبیقیِ مسئلۀ اخراج میان دو سیستم حقوقی ا ران و استرالیا ،اقاط مشترک و تفاوتها ی د ده
میشود .اخراج غیرقااوای در ا ران اخاراج «ااموجاه» و در اساترالیا اخاراج «اامشصافااه» اامیاده
میشود .در ا ران اصل بر ااموجه بودن اخراج است ،در حاالی کاه در اساترالیا اصال و قاعادهای
وجود ادارد .در ا ن اوشتار ضمن بررسی قوااین و اسشاد مربوطه به روش کتابخاااهای ،توصایفی-
تحلیلی و تطبیقی ،به بررسی دو قااون الزماالجرای کاار در کشاورهای ا اران و اساترالیا کاه باه
ترتیب قااون کار مصوب  1369و قااون کار مشصفااه مصوب  2009است ،پرداختاه مایشاود .در
قااون دو کشور به لحاظ اجتشابااپذ ر بودن حدوث اختالف در خصوص کار ،مراجع حل اختالف
پیشبیشی شدهااد .از سوی د گر ،سازمان بینالمللی کار 1ایز در مصوباتش هاکتورها ی را در باب
اخراج ،تدو ن و ارائه کر ده اسات .باا تطبیاق دو قاااون در ماوارد اخاراج و تشار فات و ضاماات
اجراهای پیشبیشیشده در اخراجهای غیرقااوای ،معیار مطلوب بودن مقررات ،میزان مطابقت آاها
با معیارهای سازمان بینالمللی کار است که مالحظه میشود هردو کشور در قسمتها ی آاهاا را
رعا ت میکششد و در قسمتها ی دارای ضعف هستشد .لذا بررسی تطبیقی ا ن اتیجه را بهدسات
میدهد که قااونگذاران دو کشور میتوااشد از اظام حقوقی کد گر الگوبرداری اما شد.

واژگان کلیدی

اخراج غیرقااوای ،اخراج اامشصفااه ،تشر فات اخراج ،جبران خسارت ،مراجع حل اختالف.
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مقدمه

هلسفۀ ا جاد حقوق کار ،ا جاد تعادل میان دو طرف اابرابر رابطۀ کار است .در هار کشاور بارای
اخراج مفهوم و معشا ی دراظر گرهته شده و به شیوههای مختلف اخراجهای قااوای از غیرقااوای
مشفک گرد ده است .در برخی سیستمهای حقوقی مثل ا ران به بیان اخراجهای موجه پرداخته
میشود و اصل را بر ااموجه بودن اخراج میاهشد ،اما در برخی د گر همچون استرالیا ،کمتار باه
بیان موارد قااوای اخراج پرداخته شده ،بلکه موارد اخراجهاای باارز غیرقاااوای عشاوان گرد اده
است .در مجموع ،تعیین مشصفااه بودن ا ابودنِ ک اخراج به شرا ط هار پروااده بساتگی دارد
که از طر ق مراجع حل اختالف با اظر به آن شارا ط ،اک اخاراج مشصافااه و اا غیرمشصافااه
قلمداد می شود .در کشور استرالیا قاعدۀ ااصاف ( )equityدر رسایدگیهاا اقاش عمادهای ا فاا
می کشد؛ مفهومی بشیاد ن در اخالق که به رهتار مشاسب ااساای داللت دارد ،هرچشد و ژگیهاای
رهتار مشصفااه و موارد ااصراف از آاها محل مشاقشه جدی اسات (بایکس .)101 :1389 ،در هار
جامعه همواره دو مسئله ،عشی حما ت از کارگران و رشد اقتصاادی و آزادی عمال کارهرما اان
( )employersبا هم در تقابل است و در قااون کار استرالیا باهصاراحت در بیاان اهاداف ا جااد
تعادل میان ا ن دو ،اصلیتر ن هدف قااون کار مشصفااۀ  2009عشوان شده است کاه های اک
هدای د گری اشواد.
پرسش اساسی ا ن است که مقررات قااون کار ا ران و استرالیا کدام ک و در چه بخشها ی
حما تیتر هستشد و مقررات سازمان بینالمللی کار را رعا ت امودهااد؟ هدف از ارائاۀ پاساب باه
ا ن پرسش ،هراهمسازی امکان أخذ الگو در قسمتهای موهق دو کشور از کد گر است.
در ا ن اوشتار ،به تشر فات الزم برای ک اخراج قااوای و ایز ضماات اجراهای پیشبیشایشاده
در دو قااون برای مقابله با اخراجهای خودسرااه و جبران خسارات کارگراای که با ا ن پد اده مواجاه
شدهااد ،میپرداز م .با بررسی مسئلۀ میزان مطابقت مقررات اخراج قوااین کار هر کشور با مصاوبات
سازمان بینالمللی کار ،اقاط ضعف و قوت دو سیستم قااوای معین و مشخص مایگاردد .درضامن
چگواگی حل اختالف در دو سیستم حقوقی ا ران و استرالیا شرح و توضیح داده خواهد شد.

 .1مطالعۀ تطبیقی مفهوم اخراج و حاالت آن و هدف از وضع مقررات
در باب اخراج در قوانین کار ایران و استرالیا
در سال  2007قااون کار مشصفااه ( )fair workدر استرالیا تصو ب شد .ا ن قااون بهطور کامال
قااون سابق خود ،قااون ااتخابهای کار ( )work choicesرا اسب امود و از لحاظ دامشۀ شامول
بر کارگران ( )employeesبیشتر ن پوشش را داشته است ( .)Freyens & Gong, 2016: 6قااون
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کار مشصفااه در قسمت سوم و بشدهای  13و  14به تعر ف کارگران و کارهرما ان تحت پوشاش
آن قااون می پردازد و در آاجا دامشۀ شمول قااون را بر تمام کارگران و کارهرما ان استرالیا ی در
بخشهای مختلف گسترده می سازد ،لذا قااون کار مشصافااه بار تماام ا ااالت و سراسار کشاور
استرالیا در روابط کار حکمهرماست.
اخراج به معشای پا ان دادن ک طرهۀ رابطۀ کار از سوی کارهرماست که در اساترالیا اخاراج
« »dismissalخوااده میشود ،و اصطالح اخاراج مشصافااه ( )Fair dismissalدر معشاای هماان
اخراج موجه سیستم قااوای ا ران و اخراج غیرمشصافااه ( )Unfair dismissalدر معشاای اخاراج
ااموجه در سیستم ا ران بهکار گرهته میشود.
در ا ران ،قااون کاار مصاوب  1369مقاررات ساختگیرااه و مطلاوبی را بارای جلاوگیری از
اخراجهای غیرقااوای و بیرو ۀ کارگران و آسیب د دن امشیت ش لی ا شان دراظر گرهته اسات.
اطمیشان خاطر از داشتن ش لی مشاسب و حفظ و استمرار آن را میتاوان امشیات شا لی اامیاد
(هاشمی .)283 :1384 ،قااون کار ا ران از لحاظ کاربرد اصطالحات ،دقیق عمل اکارده و بارهاا
بهجای اخراج از واژههای «هسب»« ،خاتمۀ قرارداد» و ...استفاده اموده که حقوقداااان و مراجاع
حل اختالف در ا ن خصوص با د با دقت بیشتری عمل کششاد و باه ماهیات و محتاوای امار تاا
واژگان توجه اما شد .اما در قااون کار استرالیا ا نگواه ایست و اصطالح در همه جا کسان است
و « »dismissalتشها واژهای است که همواره بهکار برده شده است .در قااون ا ران واژگان اخراج
قااوای و غیرقااوای ا موجه و ااموجه و تعر ف آاها بهصراحت ایامده و تشها در مادۀ  165قاااون
کار واژۀ اخراج غیرموجه بهکار برده شده است .تجربه ثابت کرده است که ااد ده گارهتن مشااهع
اجتماعی کارگران ،اهتشها به بیعدالتی علیه کارگران مشجر میشود ،بلکه جوی از عدم تفااهم و
مخاصمه را ایز در محیط کار ا جاد میکشد (هاشمی.)24 :1370 ،
قااونگذار استرالیا هدف از وضع مقررات حما تی در مقولۀ اخراج را به شرح ز ر بیان میدارد:
 مبارزه با اخراجهای غیرمشصفااه؛
 تأسیس اهاد حل اختالف برای رسیدگی به مسائل اخراج؛
 رسیدگی سر ع ( ،)fastااعطافپذ ر ( )flexibleو غیرتشر فاتی ()informal؛
 تأمین جبران خسارت در صورت اثبات غیرمشصفااه بودن اخراج؛
 اولو ت بازگشت به کار (.)reinstatement
اما در قااون کار ا ران در زمان بحث از مسئلۀ اخراج در مواد مرتبط همچاون ،165 ،27 ،21
هدف و چارچوبی از بیان ا ن مواد و مقررات بیان امیشود .همانگواه که میدااایم ارائاۀ هادف،
چارچوب دقیق احوۀ اجرا به مجر ان و در تفسیر به مفسران و در قضاوت و رسیدگی به قضاات و
مراجع رسیدگی را ارائه میکشد و شا سته است هدفگذاری در اصول قوااین در ابتادای قاااون و
در ابتدای هر بخش بسته به اهمیت آن بخش در مقررات و قوااین ا ران وارد گردد .در قااونِ کاار
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مشصفااه برای ا شکه ک هرد در مقابل اخراج از طرف قااون حما ت شود ،ک شرط محدودکششده
وجود دارد و آن داشتن حداقل سابقۀ کار است .ا ن سابقۀ کار درجا ی کاه کارهرماا تااجر خارد
اباشد ،برای کارگر حداقل  6ماه و در حالتی که کارهرما تاجر خرد باشد ،ک سال دراظار گرهتاه
شده ،و ا ن در حالی است که در حما ت از کارگران در ا ران چشین شرط محادودکششادهای کاه
ممکن است تعداد ز ادی از کارگران را بدون چتر حما تی باقی بگذارد ،وجود ادارد.
مسئلۀ بعدی و بسیار مهم حالتهای اخراج است .در ا ران اخراج در ک حالت تعر ف شاده و
آن ل و و هسب کجاابۀ ارتباط کاری بدون تما ل کارگر از سوی کارهرما است .ا ن حالت از اخراج
در ا ران و استرالیا هردو وجود دارد ،اما در قااون کار استرالیا حالت دومی هم بارای اخاراج دراظار
گرهته شده است .در بشد  2جزء  386قااون کار استرالیا ،در حالتی کاه کاارگری خاودش اساتعفا
داده ،اما معلوم شود که ا ن استعفا و اقدامِ کارگر ااشی از رهتاار و اعماال کارهرماا باوده و درواقاع
کارگر به ا ن استعفا و خروج از کار مجبور شده است ایز اخاراج تلقای مایشاود .ا ان ماورد کاه
استعفای تحت هشار را ایز اخراج قلمداد میاما شد ،از زمان اعمال قااون کار مشصفااه پد د آماده و
بر آن تأکید شده است ( .)Chapman, 2009:750برابر بشد  2جزء  386قااون کار استرالیا ،کارگران
مش ول در کارها ی با مدت معین ا ااجام کار معین ا کار هصلی ،اگر کارهرما پس از پا ان مدت و
ااجام کار و ا پا ان هصل ،رابطۀ کار با ا شان را پا ان دهد ،ا ن عمل اخراج محسوب امیشود.
قوااین کار ا ران و استرالیا در ا ن خصوص دقیقاً با هم مشطبق و کسان عمل کردهااد .مورد
بعدی که در جزء  386قااون کار استرالیا با عشوان اخراج اشدن آمده اسات ،حاالتی اسات کاه
هردی که کارآموز محسوب می شده و کار وی به دورۀ کارآموزی محدود بوده و کارهرما در پا ان
دورۀ کارآموزی به کار وی پا ان داده است ،ا ن مسئله در هردو سیستم اخراج تلقی امیشود.

 .2موارد و معیارهای اخراج غیرقانونی در دو قانون
هردو قااون مواردی را تحت عشوان اخراج ااموجه قید امودهااد ،اما پس از مطارح کاردن ماوارد
اخراج ااموجه ،قااونگذار ا ران به بیان مواردی در اخراج موجه میپردازد ،اما قااون کار استرالیا
چشدان به طرح علل موجه توجهی ادارد و برای کلیۀ موارد اخراج ،مالکهاا و ماواردی را طارح
میکشد که تضمین اما د اخراج اامشصفااهای صورت امیگیارد و اگار بگیارد ،کارهرماا محکاوم
خواهد شد .اخراج ااموجه پد دهای است که بر روی کارگر ،کارهرما و خاااوادۀ کاارگر و جامعاه
تأثیر میگذارد (.)Alkiyumi, 2013: 48
اکشون اگاه کوتاهی بر مفهوم اخراج ااموجه در استرالیا و سپس در ا ران ااداخته ،ا ن ماوارد
را مقا سه کرده ،تطبیق خواهیم داد.
در قااون کار مشصفااه ،زماای که در جزء  385معشا و موارد اخراج غیرمشصفااه اعالم مایشاود،
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اولین معیار ا ن است کاه احاراز شاود هارد از لحااظ قاااون اخاراجشاده ( )dismissedمحساوب
میگردد ،چراکه بسیاری از موارد در قااون کار استرالیا اخراج محسوب امیشود .سپس قااونگاذار
معیار اصلی خود را بیان میدارد که اخراج ااجامشده ابا د تشدروااه ،ااعادالاه ( )Unjustو ااامعقول
( )unreasonableباشد که در جزء  387برای ارائۀ چارچوبی از ا ن سه مفهوم به مواردی همچاون
داشتن دلیل موجه مرتبط با وضعیت و رهتار کارگر که بر رهاه و امشیات و ساالمت د گاران تاأثیر
داشته ،اعالم دلیل به کارگر ،دادن مهلت به کارگر برای ارائۀ دهاع از خود ،دادن حق دهاع به کارگر
از طر ق داشتن اما شده و مشاور ،دادن اخطار کتبی باه کاارگر در جهات اخاراج ،ااادازۀ تجاارت
کارهرما و غیره اشاره دارد و رعا ت موارد ادشده را اشااۀ رعا ت سه هاکتور قااوای میداااد .البتاه
در بشد آخر ،کمیسیون رسیدگیکششده در ااتخاب سا ر معیارهاا آزاد دااساته شاده اسات .اخاراج
هوری پیشبیشیشده در قااون اخراج مشصفااه در تجارتهای خارد و پروساۀ اخاراج در آن قاااون
بسیار متفاوت و مورد ااتقاد است .برابر ا ن حالت از اخراج ،اگر کارهرما بهطور معقول متقاعد گردد
که رهتار و عمل کارگر به اادازهای جدی و پرخطر است که اخراج هاوری وی را توجیاه مایکشاد،
میتوااد بیدراگ و بدون اخطار ،کارگر را اخراج اما د .در قاااون کاار مشصافااه ،عشاواای از اخاراج
موجه تعر ف شده است که کاهش ایروی صادقااه اام دارد و آن جاا ی اسات کاه کارهرماا د گار
ایازی به ااجام آن کار -اه از جااب ا ن کارگر و اه هی کس د گری -ادارد و ا ن مسائله باه علات
ت ییرات اجرا ی و ش لی در تجارت کارهرما صورت گرهته است .در قااون کار مشصفااه ،برای اخراج
 15افر ا بیشتر کارگران با د اوالً دلیل خاصی در مسائل اقتصادی ،ساختاری ،تکشولوژی و ...وجود
داشته باشد و د گر ا شکه ا ن دلیل به «کااون مرکازی» )centre link( 1اعاالم شاود .ضامشا با اد
کارهرما از اهادهای کارگری در راستای کاهش آسیب به کارگران ،أخذ مشورت و مسااعدت کشاد.
اما در ا ران ا ن مسئله ز ر عشاوان اخاراج باه دال ال اقتصاادی ،سااختاری و  ...قارار مایگیارد و
تشر فات و ژۀ خود را دارد .از سوی د گر در ا ران ،امواهای از اخراج هوری د ده امیشود و اساسااً
قااونگذار در ا ران چشین حقی را حتی در جرا م عمده و مهم به کارهرماا اعطاا اکارده اسات .در
هردو سیستم هدف ا ن است که از اقدامات خودسرااۀ کارهرما ان و اخراج کارگران بر اساس میال
شخصی و بدون دلیل و عذر موجهِ قااوای جلوگیری شود.
در قااون کار ا ران اصل بر ااموجه بودن اخراج است .در ا ن قاااون در حما ات از کاارگران
ت ییر وضع مالکیت کارگاه به هر دلیل امیتوااد موجب اخراج کاارگران گاردد و باا عشا ات بار
امکان هروش ک کارگاه ،ت ییر اوع تولید ،ملی شدن و ا هوت مالک ،حق کارگران بر ادامۀ کاار
حفظ شده که ا ن امری حما تی و مفید است.
 .1کااون مرکزی ،ک سازمان حقوق بشری در راستای حما ت از مردم است که در روابط کار ایز در باب حما ت
از کارگران وظا فی را برعهده دارد.
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از سوی د گر در تمام مقررات کار دایا و مصوبات سازمان باینالمللای کاار ،کاارگران دارای
مرخصیها ی اعم از مرخصی استحقاقی ،استعالجی و ا باارداری هساتشد کاه در ا اران اخاراج
کارگر در طول مدت استفاده از ن مرخصیها ااموجه و غیر قااوای است.
اساساً اخراج زماای غیر قااوای است که عذر آن موجه و قااوای اباشد؛ برای امواه ،چاون در
قوااین اساسی و کار ا ران به برابری ااسانها تأکید شده است ،کارهرما امیتوااد کاارگری را باه
صرف داشتن اژاد ،زبان ا راگ خاص اخراج اما د .امواۀ د گر ا ن است که باه لحااظ حما ات
قوااین اساسی و کار از تشکیل واحدهای صشفی ،کارهرما امیتوااد کارگری را به صرف عضاو ت
و ا هعالیت در اتحاد هها و ا تشکلهای کارگری اخراج اما د ،ز را عمال کاارگر دارای ر شاه و
حما ت قااوای است.
در برخی حاالت ،قااونگذار با رعا ت شرا طی اخراج را موجه میدااد؛ برای امواه ،زماای که
کارگری توقیف شده و توقیف وی به محکومیت وی ااجامیده است ،اخراج قااوای است .ولی ا ن
جمله مفهوم مخالف هم دارد و اگر توقیف به محکومیت مشجر اگردد ،اخراج قااوای ایست.
در مجموع ،هر زمان کارگر اِعمال حقی از حقوق مقرر در قوااین را از کارهرما طلاب کشاد و
به لحاظ آن اخراج شود ،ا ن اخراج قطعاً غیر قااوای است؛ لذا زماای که کارگری اعمال مادۀ 48
قااون کار و بیمه شدن را از کارهرما خواسته ولی اخراج شاده اسات ،مایتواااد باا مراجعاه باه
اهادهای حل اختالف حکم بازگشت به کار با اِعمال بیمه را در اهت دارد.
قااون کار ا ران در سالهای اخیر با قواایشی همچون قااون رهع موااع تولید و سرما هگذاری
صشعتی و ا قااون رهع موااع تولید رقابتپذ ر ،اصالحاتی در بحث اخراج داشاته اسات .در ا ان
قوااین بحث هسب تواهقی آمده که به معشای تواهق طرهین رابطۀ کار در آغاز کار و ااعقاد قرارداد
است .شا د در اظر قااونگذار غیرقابل هسب بودن قرارداد کار در واقاع ،اک عامال بازدارااده و
مااع تداوم و توسعۀ تولید و سرما هگذاری بوده است (پورارشد )88 :1387 ،که ا ان موضاوع از
سوی هعاالن جامعۀ کارگری و استادان حقوق کار مورد ااتقادات ز ادی قرار گرهته اما متاسافااه
همچشان باقی است .ا ان هساب از لحااظ عملای و در عاالم واقاع ،راهحلای خواهاد شاد بارای
کارهرما ان که به آاان امکان میدهد از مقررات حما تی اخراج هرار کششد (عراقی.)294 :1396 ،
در قااون کار استرالیا همچشین حق هسخی قید اشده ،چراکه تماماً معشا و مفهوم مقررات اخراج
در قااون کار را ازبین خواهد برد و اساساً مقررات قااون کار با د جشباۀ آمراااه داشاته باشاد تاا
طرهین اتوااشد برخالف آن تراضی کششد (موسوی ،)100 :1379 ،و جا دارد که به ل و ا ان ااوع
حق هسب که هاقد هرگواه توجیه و مستشدی است اقدام گردد ،درغیر ا ن صورت مجبور م پاس
از سالها قرباای شدن کارگران ،به اصالح آن بپرداز م.
موارد تقر باً مشابه دو قااون در اخاراج غیرقاااوای شاامل اخاراج کاارگر در دورۀ مرخصای
استعالجی ،اخراج در دورۀ بارداری ،اخاراج باه دلیال رااگ ،ااژاد ،سان و  ،...اخاراج باه دلیال
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درخواستهای قااوای ،اخراج به دلیل عضو ت در تشکلهای کارگری و عمل بهعشاوان اما شادۀ
کارگران ،عدم پذ رش کارگر بعد از دوران تعو ق و اخراج به دلیال اتهاامی کاه باه محکومیات
قطعی مشجر اشده است ،می باشد .تعر ف و موارد اخاراج ااموجاه در اساترالیا تعر اف جد ادی
ایست و در زمان مقررات سابق هم همینگواه بوده است (.)Malone, 2011: 9

 .3مطالعۀ تطبیقی تشریفات الزم در اخراج در دو قانون
در اظام های قااوای دایا ،اغلب در کشار داشتن عذر و دلیال موجاه و معقاول در اخاراج کاارگر،
رعا ت تشر فات خاصی ایز الزم شمرده شده است .اولین الزمۀ اخاراج مشصافااه در قاااون کاار
استرالیا ،شرط دادن اخطار کتبی با ذکر دلیل به کارگر است .ا ن موضوع در قااون کار اساترالیا
در حدی مهم و حساس است که اه در بحث اخراج ،بلکه در بحث استااداردهای استخدام آماده
است .ولی ا ن اخطار به تمام کارگران با هر میزان از سابقه با د داده شاود و ضامشاً حتماا با اد
کتبی باشد .زمان ا ن اخطار از حداقل ک هفته قبل در کارگران با کمتر از ک ساال ساابقه و
حداکثر  4هفته قبل در کارگران با بیش از پشج سال سابقۀ کار است .ا ان هرصات بارای دهااع
کارگران از خو ش دراظر گرهته شده است و ا ن دهاع ابا د صوری و ظاهری باشاد ،باه هماین
دلیل در بسیاری از کشورها اقدامات و مقرراتی پیشبیشی شاده اسات کاه باهموجاب آن دهااع
کارگر واقعی باشد (طاهری .) 471 :1393 ،اماا در مقاام مقا ساه باا اظاام حقاوقی کاار ا اران،
متأسفااه در قااون کار مصوب  1369به لزوم اخطاار کتبای اخاراج و مادت زماان آن اشاارهای
اشده ،و ا ن درحالی است که لزوم اخطار و اعالم کتبی  15روز قبال از اخاراج ،در قاااون کاار
مصوب  1337در خاتمه دادن به قراردادهای اامحدود الزامی بوده است .اکتۀ جالب ا شست کاه
در برخی کشورها اعالم قبلی برای هردو طرفِ رابطۀ کار الزم است ،برای مثال ،در مقررات کاار
آلمان پا ان بدون اخطار ،اساساً برای هردو طرف غیرممکن است (محمودی.)279 :1394 ،
تشر فات د گری که در برخی سیستمهای حقوقی برای ک اخراج موجاه و قاااوای الزامای
است ،مسئلۀ أخذ مجوز اخراج از اهادهای پیشبیشیشدۀ قااوای است .لذا در ا ران بارای اخاراج
موجه کارگر ،حتما با د از اهادهای صالحیتدار مجوز أخذ امود و ا ن اهادها در قااون به ترتیب
شورای اسالمی کار ،ااجمن صشفی و هیئت تشخیص هستشد .البته هیئت تشاخیص کاه اصاوالً
مرجع تشخیص حل اختالف کارگر و کارهرماست ،اه بهعشوان رسیدگی به دعوی ،بلکه با عشاوان
مرجع تشخیص درستی دال ل کارهرما ،اظر مثبت خود را اعالم میکشد (زراعت و معین:1389 ،
 .)139اما وضعیت در استرالیا بهگواهای د گر است .در ا ن کشور کارهرما پس از اخطار کتبی و
قبلی ،د گر ایازی به أخذ مجوز از مرجع خاصی ادارد .تشها در ک حالت ،قاااون کاار اساترالیا
قبل از اخراج ،الزام به أخذ مجوز و ایز مشورت را الزم دااسته و آن در زماای است کاه کارهرماا
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میخواهد بیش از  15کارگر را اخراج اما د که ا ن حالت ،قااون أخذ مجوز از «کااون مرکازی»
و مشورت کردن با اهادهای کارگری را ضروری دااسته است .اما در ا ران ک مورد د گر ایز در
تشر فات هسب قرارداد کار بهچشم میخورد و آن زماای است که کارهرما به قصد بهروزرسااای و
اصالح ساختار کارگاه ا کارخااهاش میخواهد کارگراای را اخراج اما د .ا ن اوع اخراج در قااون
کار مصوب  1369پیشبیشی اشده بود ،اما در سال  1394بشدی مشابه با ا ن موضوع در قاااون
موسوم به «قااون رهع موااع تولید رقابتپذ ر و ارتقای اظام مالی کشور» بهتصاو ب رساید .لاذا
اکشون در راستای اخراج کارگران از سوی کارهرما به دلیل مشکالت اقتصادی و ایز بهروزرسااای
و اصالح ساختار ،کارهرما دو راه دارد؛ ا ا شکه موهق به تواهق و ااعقاد قرارداد سهجاابه با تشاکل
کارگری و اما شدۀ ادارۀ کار محل میشود و مطابق قرارداد سهجاابه ،مدت زمان تعلیاق قارارداد
کاری و ا تعداد کارگران اخراجی معین و پاس از ااجاام اصاالحات وهاق آن قارارداد ،کاارگران
تعیین میشواد و به کار بازمیگرداد و ا ا شکه کارهرماا با اد تشار فات ماادۀ  9قاااون تشظایم
بخشی از مقررات تسهیل و اوسازی صشا ع کشور را رعا ت کشد .در ماادۀ  9ایاز اولاین راهکاار
تواهق کارهرما و تشکل کارگری در تعیین ایروی کار مازاد قید شاده اسات کاه باا ا ان تواهاق،
کارگران اخراجشده میتوااشد تحت پوشش بیمۀ بیکااری مصاوب  1369قارار بگیرااد .ولای در
صورت عدم تواهق موضوع با د دگاه های طرهین ،به کارگروهی مستقل از اما شدگان دولت اعام
از وزارتخااه های صشا ع و معادن ،کار و امور اجتماعی ،سازمان مد ر ت و براامهر ازی ،ساازمان
تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارهرما ان و کارگران ارسال میگردد و حساب اظار کمیتاۀ
ادشده کارگران با پرداخت حق سشوات تحت پوشش بیمۀ بیکاری قرار میگیراد .با اگااهی بار
قااون کار مشصفااۀ استرالیا ،در ا ن سیستم قااوای ،اساساً موضوع بهروزرساای و اوآوری بهعشوان
موضوعی خاص و دارای تشر فات و ژه در اظر گرهتاه اشاده اسات؛ ا ان موضاوع تحات عشاوان
کاهش ایروهای صادقااه قرار میگیرد.
آخر ن موضوع در بحثِ تشر فات اخراج ،مسئلهای است که در قااون کار استرالیا ،خساارت
اخراج ( )dismissal damageاامیده شده است .در استرالیا کارگری که کمتر از ک سال ساابقۀ
کار دارد ،خسارت اخراج در اهت امیکشد .پیشبیشی قااون کار در ا ان کشاور ،حاداکثر مقادار
خسارت اخراج به میزان چهار هفته حقوق پا ه به کساای است که سابقۀ ده سال به بااال دارااد.
البته برابر قااون ،خسارت اخراج در موارد خاصی قابل پرداخات اسات و تشهاا در دو حالات کاه
کارهرما در پا ان دادن به کار کارگر پیشقدم شده است و به کار وی ایاز ادارد و ایز پا ان رابطۀ
کار به دلیل ورشکستگی و اهالس کارهرما ،لزوم به پرداخت آن وجود دارد .درضامن باه کاارگر
کارآموز و کارگراای که کارهرمای آاها صاحب تجارت خرد است ،خسارت اخراج تعلق امیگیارد.
اما در قااون کار ا ران عشوان خسارت اخراج وجاود اادارد .در اخاراجهاای ااموجاه هام شارا ط
بد نگواه است که ا کارگر به کار اعاده میگردد و مدت اخاراج جازء ساابقۀ کااری وی تلقای
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میشود و ا ا شکه کارگر امیخواهد به واحد ادشده بازگردد و وهق تبصرۀ مادۀ  165قااون کار،
کارهرما موظف به پرداخت  45روز حقوق اسبت به هر سال خدمت به وی است.

 .4تشکیالت ،وظایف و نحوۀ حل اختالف در قوانین کار ایران و استرالیا
بروز اختالف میان اهرادی که حقوق و تکالیف متقابل و تشگاتشگی داراد ،همیشه محتمل اسات.
روابط کارگر و کارهرما ایز از ا ن امار مساتثشی ایسات (رهیعای .)292 :1397 ،اهادهاای حال
اختالف ادشده در هصل اهم قااون کار ا ران ،هیئت تشخیص و هیئات حال اخاتالف هساتشد.
اختالهات بین کارگر و کارهرما از طر ق سازش و در صورت عدم سازش از طر ق ا ن هیئاتهاا
رسیدگی میشود (استوار سشگری.)211 :1396 ،
زماای که مسئله در هیئت حل اختالف رسیدگی میگردد ،اظر و رأی هیئت قطعای اسات.
در اظام حقوقی ا ران هرچشد که اظر هیئت حل اختالف قطعای و الزماالجارا اسات ،اماا اهااد
قضا ی د وان عدالت اداری صالحیت رسیدگی مجدد و آن هام دومرحلاهای باه آرای قطعای را
دارد .اما در استرالیا و در قااون کار مشصفااه مصوب  2009در خصوص احوۀ حل اختالف روابط
کار ،تعیینِ تکلیف شده و ا ن مهم برعهدۀ کمیسیون کار مشصافااه ()Fair work commission
قرار گرهته است .کمیسیون کار مشصفااه ک اهاد شبهقضا ی است؛ عشی ترکیبی از ک اداره و
ک دادگاه است و امیتوان آن را کامالً قضا ی و ا کامالً اداری تلقی امود .در کشاار کمیسایون
کار مشصفااه ،طرهین رابطۀ کار حق شکا ت از مسئلۀ حل اختالف را با شرا طی خاص در دادگاه
هدرال استرالیا داراد .دادگاه هدرال عالیتر ن دادگاه ا ن کشور محسوب میشاود کاه در زمیشاۀ
مسائل حقوق کار شعبهها ی تحت عشوان شعب کار مشصفااه () )Fair work division (FWDدر
آن وجود دارد .اما در مقام مقا سه و تطبیق دو اظام حقوقی ا ران و استرالیا در مسئلۀ وظا ف و
تشکیالت مراجع حل اختالف میتوان بیان داشت که در هردو کشور اهادهای تخصصای وجاود
دارد .اما در استرالیا در کشار ا ن کمیسیون تخصصای ،شاعب و اژۀ دادگااه هادرال کاه دادگااه
عمومیااد ایز صالح به رسیدگی هستشد .البته امیتوان در هردو جا همزمان اقامۀ دعوی امود.
در هردو سیستم ،رسیدگی و طرح دادخواست تقر باً ارزان و قابل دسترسی است .در ا اران
به دلیل کمراگ بودن اقش تشکلهای کارگری و ایز محسوس ابودن اقش پیمانهای جمعای،
مرجع رسیدگی به اختالهات هردی و جمعی کسان است ،در استرالیا ایز اهادهای حل اخاتالف
صالحیت رسیدگی به هردو اوع دعوی را داراد (ابدی و ادر سیان .)394 :1395 ،از سوی د گر،
متأسفااه رسیدگی بسیار طوالایِ د وان عدالت اداری اصل مهم سرعت رسایدگی در اختالهاات
کار را ز ر سؤال برده است که بهاظر میرسد با د در خصوص اختالهاات کاار هور ات و سارعت
رسیدگی رعا ت شود .در هردو سیستمِ ا ران و استرالیا با اد طارف شااکی دادخواسات تقاد م
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اما د و ا درواقع هرمی را پر کشد .در استرالیا ،هرم پرشده را میتوان به کمیسیون کار مشصافااه
تحو ل داد و ا آن را پر کرد و پست ا حتی ا میل امود .از سوی د گر ،امکان ثبت درخواسات
به صورت تلفشی هم مقدور است و از طر ق سا ت به صورت آاال ن ایاز مایتاوان هارم را پار و
ارسال کرد .اما در ا ران هرم با د پر شود و به صورت دادخواست به ادارۀ کار تقد م گردد.
مسئلۀ بعد هرصت و زمان طرح دادخواسات اا درخواسات اسات .در اساترالیا بارای طارح
شکا ت در اخراج اامشصفااه هرصت  21روزه از زمان اخراج دراظر گرهته شده ،اما در ا اران ،باه
هرجۀ زماای محدودی برای طرح دادخواست از اخاراج اشااره اشاده اسات .ا ان مطلاب اگار از
د دگاه کارگران مالحظه شود ،بسیار مطلوب است ،اما زماای که از سوی کارهرما به ا ن موضوع
اگاه می کشیم ،توجیه چشداای ادارد .در سیساتم ا اران محادود تی بارای ساابقۀ کاار در طارح
دادخواست وجود ادارد ،اما در استرالیا ا ن محدود ت وجود دارد و در ا ن خصوص قااون ا اران
حما تیتر و بسیار مطلوبتر است.
در استرالیا در کمیسیون کار مشصفااه دو شایوۀ رسایدگی وجاود دارد؛ اول از طر اق غیار از
داوری ( ،)Arbitrationو دوم رسیدگی از طر ق داوری .کمیسیون کار مشصافااه ،اخسات از روش
اول شروع به کار و حل اختالف میاما د ،عشی جلسات را با هدف حل اختالف تشکیل میدهاد
که ا ن جلسات محرمااه و خصوصی هساتشد .در صاورت عادم حصاول تواهاق ،کمیسایون کاار
مشصفااه ا ن موضوع را که با وجود تمامی تالشها به سازش ایشجامیده است ،گواهی و به طرهین
تسلیم میاما د .اما پس از صدور ا ن گواهی در کمیسیون کاار مشصافااه ،طارهین دعاوی دارای
ااتخابها ی میشواد و میتوااشد مسئله را به صورت داوری به کمیسیون کار مشصافااه بساپاراد
که اتیجۀ داوری برای ا شان الزماالجرا است .البته ارجاع به داوری صرهاً باا تواهاق هاردو طارف
اختالف امکانپذ ر خواهد بود ( ،)Robertson, 2018: 2و با دردست داشتن ا ن گواهی و ااضامام
آن به دادخواست ،پرواده به شعب کار مشصفااۀ دادگاه سپرده و در آاجا رسیدگی میشود.
در ا ن قسمت به بررسی شیوههای رسیدگی در مراجع حل اختالف کار در ا اران پرداختاه
میشود .برابر مادۀ  157در هر اوع اختالف در وهلۀ اول با اد ساعی در ساازش گاردد .ساازش
مداظر قااون ا ران هم در اساتفاده از شایوۀ آن و هام در حصاول اتیجاه اا عادم وصاول آن،
اختیاری است ،اما سازش مداظر قااون کار استرالیا در استفاده و لازوم طای آن اجبااری اسات،
مشتها در حصول اتیجه و رسیدن به سازش ،اجباری در کار ایست .با مالحظۀ قااون کار ا اران،
شیوۀ داوری در ا ن قااون بهکار ارهته است .آاچه در مراجع حل اختالف ا ران بررسی میشاود،
دو چیز است؛ اول وجود عذر موجه و قاااوای ،و دوم رعا ات تشار فات .اهاراد میازان ز اادی از
زادگی خود را در کار میگذرااشد ،لذا کارهرما ابا د بدون دلیال معتبار کاارگر را اخاراج اما اد
(.)Painter and holmes, 2002: 456
عمدهتر ن تشر فات اخراج در ا ران ،أخذ مجوز اخراج از اهادهای پیشبیشیشده است .لذا اگار
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حتی کارهرما عذر بسیار موجهی برای اخراج کارگر داشته باشد ،ولای از مراجاع ذیصاالح مجاوز
أخذ اکرده باشد ،اخراج وی ااموجه و هاقد اثر است .اما آاچه در کمیسیون کاار مشصافااه و دادگااه
ذیصالح کار در استرالیا رسیدگی می شاود ااادکی متفااوت اسات .در مراجاع اساترالیا ،اخسات
تشر فات اخراج اعم از رعا ت هرجۀ زماای و اخطار قبلی در اخراج بررسی مایگاردد و ساپس باه
مسئلۀ اخراج شدن ،خسارت اخراج و کاهش ایرو توجه میشود .ضمشاً در مراجع حل اختالف کاار
استرالیا سه معیار مهم در هر پرواده لحاظ میشود و آن ،عادالاه بودن ،تشدروااه ( )harshاباودن و
معقول بودن اخراج است؛ لذا احوۀ رسیدگی در دو سیستم تفاوتهای پیشگفته را دارد.

 .5بررسییی تطبیقییی نتییایص حازییل از رسیییدگی و یییوههییای جبییران
خسارت در مراجع حل اختالف کار دو کشور
ا جاد اختالف در رابطۀ کاری امری اجتشابااپذ ر است .هرجاا هاردی در برابار هارد د گاری اا
گروهی در برابر گروه د گری حقی دارد ا تکلیفی برعهدهاش است ،بهآساای میتوان حادس زد
که بر سر حدود ا ن حق و ا آن تکلیف بیششان اختالف درمیگیارد (عراقای .)88 :1368 ،لاذا
تشکیل مراجع حل اختالفِ کار ضروری است .پس از طی پروسۀ تقد م دادخواست و رسیدگی،
آاچه حاصل میشود ،تشخیص اوع اخراج است .در اخراج قااوای در هردو کشور ،خاتمۀ قارارداد
ازجمله آثار حقوقی است .اما اخراج موجه آثار مالی هم دربر دارد و کارهرما موظف باه پرداخات
حقوق معوق کارگر در دوران کار و ایز مبلغ معادل مرخصیهای استحقاقی است.
عمدۀ آثار اخراج در قااون کار ا ران در مواد  27و  165آمده است .لذا در اخاراج موجاه در
سیستم حقوقی ا ران ،علیرغم قااوای بودن اخراج ،کارهرما ملزم به پرداخت حقاوق و مطالباات
معوق کارگر و پرداخت حق سشوات به وی است .در استرالیا ایز همچون ا ران ،اخاراج مشصافااۀ
کارگر به حق و مطالبات معوق سابق وی لطمهای وارد امایآورد و با اد پرداخات شاود .اماا در
اخراج ااموجه شرا ط بهگواهای د گر است و میل و درخواست کاارگر در هار پروااده مایتواااد
اتا ج و آثار رسیدگی را ت ییر دهد و قااون کار ا ران و استرالیا هام باا رعا ات شاروط ساازمان
بینالمللی کار در بحث جبران خسارت برای کارگر ،هام اعااده باه کاار و هام در اهات غرامات
( )compensationرا پیشبیشی کردهااد .اما زماای که اخراج ااموجه و اامشصافااه تشاخیص داده
میشود ،درواقع قرارداد کار اعتبار حقوقی خود را حفظ میکشد ،مگر آاکه کارگر خاودش ما ال
به ادامۀ کار اباشد .از مادۀ  165قااون کار ا ران برداشت میشاود کاه حکام اصالی و اولیاه در
اخراج ااموجه ،بازگشت به کار است .ا ن امر مورد تأ ید سازمان بینالمللی کاار اسات و هماین
اولو ت در قااون کار استرالیا ایز وجود دارد .در استرالیا مهم ا ن است که حکم بازگشت به کاار
اجرا شود و کارگر بهطور واقعی به کار بازگردد (.)Hodges, 2009: 250
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اما در خصوص پرداخت غرامت ،قااون کار ا ران ساکت است و باهجاای غرامات و خساارت
اخراج در ا ن قااون از واژۀ حق سشوات استفاده شده است .حق سشوات در حالت عاادی معاادل
ک ماه آخر ن حقوق به ازای هر سال ساابقۀ کاار اسات ،اماا در تبصارۀ ماادۀ  165در اخاراج
ااموجه میزان آن به  45روز دستمزد و حقوق به ازای هر سال اهازا ش اهتاه و ا ان دقیقااً باه
دلیل اخراج ااموجه کارگر است .پس تشها تفاوت مبلغ  15روز به ازای هرساال خادمت ،تفااوت
میان حق سشوات دو اوع اخراج قااوای و غیرقااوای در ا ران است!
در استرالیا ایز زماای که کارگر تما لی به بازگشت به کاار اادارد و اا کمیسایون و دادگااه
رسیدگیکششده بازگشت به کار را صالح امیدااد ،حکم به پرداخت غرامت میدهد .قاااونگاذار
برای پرداخت غرامت حداقلی تعیین اکرده ،اما حداکثر میزان آن را معادل  26هفته حقوق قبل
از اخراج تعیین اموده است .برابر تحقیقات بهعمل آمده ،اوالً کارگران خودشان تما ل ز ادی باه
بازگشت به کار اداراد ،ثاایاً کارهرما ان با بیان عذر ابود اعتماد ،به بازگشت کارگر ما ل ایستشد.
ا ن دو موضوع به کاهش شد د اجرای دستور بازگشت به کار و اهزا ش دستور پرداخت غرامات
مشتهی شده است ( .)Howe, 2011: 12پس میبیشیم در قااون کار استرالیا در اخراج اامشصافااه
تدابیر بیشتری به افع کارگر دراظر گرهته شده است .اما در قااون ا ران هم در مرحلۀ بازگشات
به کار چشدان ضماات اجرا ی وجود ادارد و هم در پرداخات خساارت و غرامات ماادهای د اده
امیشود و هرچه هست خالصه میشود در همان تبصرۀ مادۀ  165قاااون کاار باا عشاوان حاق
سشوات به میزان  45روز به ازای هر سال سابقۀ کار ،که اصاالً سابب امتشااع کارهرماا از اخاراج
ااموجه و جلوگیری از اخراجهای خودسرااه امیشود که ا ن امر ایاز به اصالح دارد.

 .6بررسی میزان مطابقت مقررات دو قانون در باب اخراج ناموجیه بیا
معیارهای سازمان بینالمللی کار
در ا ن بخش ،هدف ا ن است که بداایم مقررات سازمان بینالمللی کار در خصوص اخراج کارگر ،چه
مواردی را الزامی میدااد ،و سپس ا شکه آ ا قوااین ا ران و استرالیا با آن موارد تطابق دارد ا خیر؟
رواد اصلی کار در سازمان بینالمللی کار ا نگوااه اسات کاه در مساائل مختلاف کشوااسایون
تصو ب میکشد و اعضا مختاراد که به آن ملحق شواد ا اشواد ،اما اگر ملحاق شاواد ساازمان بار
پیروی از آن کشوااسیون اظارت میکشد ( .)Davies, 2004: 55درضمن از سال  ،1998ا ن سازمان
حقهای کاری و اصلی بشیاد ن را مورد ششاسا ی قرار داده است (.)Craig and Lynk, 2006: 10
در سال  ،1982دو سشد به اامهای توصیهاامۀ پا ان استخدام به شامارۀ  166و مقاولاهااماۀ
پا ان استخدام به شمارۀ  ،158اسشاد بینالمللی در خصوص پا ان دادن به اخراج و معیار در ا ن
خصوص محسوب میشواد.
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 .1 .6میزان مطابقت موارد منع اخیراج در دو کشیور میورد مطالعیه بیا مقیررات
سازمان بینالمللی کار

 مشع اخراج به دلیل عضو ت ا شرکت در غیر ساعات کار در اتحاد اههاای کاارگری و ایاز
اما شدگی کارگران.
در بحث پا ان غیرقااوای کار در قااون استرالیا آمده است کاه عضاو ت اا مشاارکت و ایاز
اما شدگی کارگران امیتوااد دلیل موجهی برای پا ان رابطۀ کار باشد.
در ا ران ایز برابر قااون اساسی ،عضو ت و ا مشارکت و اما شدگی کارگران امیتوااد دلیال
موجهی برای اخراج باشد ،اما در ا ن خصوص ایاز به صراحت در بیان و اصالح قااون کار دار ام
تا با ا ن صراحت قااوای جای هیج شبههای باقی امااد.
 مشع اخراج به دلیل مرخصی بارداری و ا غیبت موقت به لحاظ بیماری ا آسیبد دگی.
با تأمل در قااون کار مصوب  1369و قوااین تأمین اجتماعی ا ران و ایز مالحظۀ قااون کاار
مشصفااه مصوب  2009در استرالیا ،به ا ان اتیجاه مایرسایم کاه در هاردو قاااون موضاوعات
پیشگفته رعا ت شده است.
 مشع اخراج به دلیل راگ ،اژاد ،جشسیت ،وضاعیت تأهال ،مسائولیت خاااوادگی ،باارداری،
مذهب ،عقیدۀ سیاسی ،ر شۀ اجتماعی و سن.
اهتشها قااون استرالیا تمامی هاکتورهای مورداظر سازمان بینالمللی کار را قید کرده ،بلکه با
ارائۀ دو هاکتور (ااتواای جسمی و روحی و ایز گرا ش جشسی) میزاای ایز پیشرهتهتر از ساازمان
بینالمللی کار با مسئله برخورد کرده است .اما در قااون کار ا ران ،ا ن مطلب که اخراج به ا ان
دال ل غیر قااوای باشد بهصراحت ایامده است ،اما با استشاد به اصاول قاااون اساسای و ماادۀ 6
قااون کار ،مشع آن استشباط میشود.
 مشع اخراج به دلیل شکا ت از کارهرما.
در قااون کار مشصفااه در ا ن خصوص در جزء  772آمده است که طرح شاکا ت از کارهرماا
ا شرکت در جلسۀ دادگاه بهعشوان شاهد ا ارائاۀ دلیال علیاه وی در اقا قاااون و مقاررات،
امیتوااد عاملی موجه در اخراج کارگر باشد .اما در قااون کار ا ران ا ن عامل بهصراحت ایاماده
و اخراج به ا ن لحاظ مشع اشده است .قااون ا ران تشها عوامل موجه را بیان داشته و چشد عامال
ااموجه را برای امواه ارائه داده است؛ لذا چون ا ن عامل جزء عوامل موجه اخراج ایست ،اخاراج
به دلیل آن هم موجه محسوب امیشود.
 مشع اخراج به دلیل وظا ف اجتماعی.
در استرالیا هم اخراج به دلیل وظا ف اجباری اجتماعی همچون اظاام وظیفاه مشاع قاااوای
دارد و هم در برخی مسئولیتهای اجتماعی در حاالت خاص و ا ضروری که در آاها باه کاارگر
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حق استفاده از مرخصی داده شده است .در قااون ا ران برابر ماادۀ  ،19در دوران اظاام وظیفاه
قرارداد کار کارگر معلق میشود ،اما در خصوص مسئولیتهای اجتماعی خاص و ا اضطراری در
ا ران مرخصی خاصی وجود ادارد.

 . 2 .6میزان مطابقت تشیریفات اخیراج در دو کشیور میورد مطالعیه بیا مقیررات
سازمان بینالمللی کار

 داشتن دلیل معتبر از سوی کارهرما از باب رهتار ا عمل کارگر برای اخراج.
هردو قااون به آن عشا ت داشتهااد و قااون کار ا ران با سختگیری بیشتر حتای ا ان دال ال
معتبر و موجه را بهطور مشحصر اعالم اموده است.
 لزوم اخطار و تذکرات کتبی کارهرما به کارگر در خصوص سوء رهتار و عادمِ ااجاام کاار باه
احو مطلوب.
لزوم اعطای هرصت اصالح به کارگر در مادۀ  27قااون کار ا اران در خصاوص عادم رعا ات
آ یناامههای ااضباطی و ا قصور در ااجام وظا ف محوله ،که ا ن موضوع در قااون استرالیا ایاز
در دو جا آمده است .لزوم ارسال اخطار کتبی ،قبلی و مستدل در خصاوص اخاراج باه کاارگر و
دادن هرصت دهاع به وی .متأسفااه در قااون کار هعلی ا ران لازوم اعاالم قبلای و مساتدل قیاد
اشده که مضرات ز ادی هم برای کارگران ا راای دارد ،اما در استرالیا کامالً رعا ت شاده اسات،
مگر در اخراجهای هوری.

 .3 .6میزان مطابقت مقررات حل اختالف کار در دو کشور اییران و اسیترالیا بیا
مقررات سازمان بینالمللی کار

 امکان دادخواهی از باب اخراج ااموجه از سوی کارگر و وجود مراجع حل اختالف بیطرف.
با مراجعه به هردو سیستم قااوای درمی ابیم که هم در ا ران و هم در استرالیا اهادهای حل
اختالف در خصوص رسیدگی در ا ن باره وجود دارد و ضمشاً در هاردو اظاام باه کاارگران حاق
شکا ت از مسئلۀ اخراج ااموجه و غیرمشصفااه داده شده است.
 جبران خسارت از طر ق حکم بازگشت به کار و ا پرداخت غرامت.
در اخراجهای ااموجه و غیرمشصفااه با اولو ت حق بازگشت باه کاار باا مالحظاۀ دو قاااون،
بازگشت به کار و پرداخت غرامت در هردو سیستم پیشبیشی شده است.
 پرداخت خسارت اخراج.
خسارت اخراج در ا ران پیشبیشی اشده است ،اما در استرالیا وجود دارد.
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مطلب آخر در مورد حق اعتصاب است کاه هاردو کشاور در خصاوص آن اواقصای دارااد .در
استرالیا حق اعتصاب ششاسا ی شده ،ولی محدود است .در قااون کاار ا اران مصاوب  1369حتای
بهصراحت از آن سخن گفته اشده و از آن با عشوان «تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگااه» و
ا «کاهش عمدی تولید» اد شده است (راجبری .)90 :1389 ،متأسفااه در لیساتی کاه ساازمان
بینالمللی کار ارائه داده و کشورها ی را که حق اعتصااب دارااد معرهای کارده اسات ،ااام کشاور
استرالیا هم بهچشم امیخورد؛ البته استرالیا تشها خاطی ا ن مسئله ایست (.)Guidice, 2015: 27

نتیجه
بررسی تطبیقی موضوعات در چشد سیستم حقوقی هوا د بسیاری دارد؛ همچاون اما اان شادن
ضعفها و اقاط قوت ،امکان الگوبرداری سیستمها از هم و بهدسات آوردن راهکاار در مساائل و
مشکالت قااون هر کشور .در ا ن اوشتار برای مقا سه و تطبیق مسئلۀ اخراج در قااون کار ا ران،
قااون کار استرالیا ااتخاب شده است .کی از دال ل ا ن ااتخاب ا شست کاه اقتصااد در اساترالیا
مختلط است ،به ا ن معشا کاه و ژگایهاای اقتصاادهای آزاد و سارما هداری و ایاز اشاتراکی و
سوسیالیستی هردو در آن در بخشهای مختلف بهچشم میخورد و در ا انچشاین دولاتهاا ی
غالباً م قررات کار ایاز هماین تعاادل و تشاساب را دارا هساتشد .از ساوی د گار ،اساترالیا جازء
کشورها ی است که سازمان بینالمللی کار اغلب مقررات آن را مطلوب دااسته است.
اولین تفاوتی که میان ا ن دو سیستم قااوای در مسئلۀ اخراج رؤ ت شد ،تفااوت در مفهاوم
اخراج شدن است که در استرالیا هم شامل ختم رابطۀ کار از سوی کارهرماا باهطاور اکساو ه
است و هم زمااای کاه کاارگر تحات هشاار کارهرماا اساتعفای اجبااری ()forced resignation
می دهد ،ولی در قااون کار ا ران برای مفهوم اخراج تشها معشای اول دراظر گرهته شده ،و ا ن در
حالی است که استعفاهای اجباری ک واقعیت در رابطۀ کاریااد و با د در قوااین کار پیشبیشی
و با آنها از طر ق اخراج قلمداد کرداشان ،مبارزه شود.
از سوی د گر ،هدف قوااین کار دو کشور در بحث اخاراج مشاترک اسات .هاردو قاااون در صادد
جلوگیری از اخراجهای خودسرااه و حما ت از امشیت ش لی کارگرانااد .قااون کار ا ران کلیۀ اخراجهای
موجه را آورده است و هرچه غیرِ آن را ااموجه میدااد .اما قااون کار اساترالیا ،بارعکس ،چشاد ن ماورد
اخراجهای غیرقااوای بارز را مطابق با مصوبات سازمان بینالمللی کار در جزء پا اان غیرقاااوای قارارداد
بیان کرده و در مابقی موارد تشخیص ا شکه اخراج مشصفااه ا غیرمشصفااه است به مراجع حل اخاتالف
کار سپرده شده و امری اسبی است .ا جاد اختالف در رابطۀ کار امری اجتشابااپذ ر است .رسایدگی در
ا ران تشها در مراجع اختصاصی کار ااجام می ابد ،اما در استرالیا هم در کمیسیون کار مشصفااه که اک
مرجع اختصاصی است و هم در دادگاه هدرال بهعشوان ک مرجع عمومی رسیدگیها صورت میگیرد.
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در قااون کارِ هردو کشور ضماات اجراها ی برای اخراجهای غیرقاااوای و خودسارااه دراظار
گرهته شده است؛ بازگشت به کار ،اولین و اصلیتر ن جباران خساارت اسات کاه متأسافااه در
هردو کشور دارای مشکالتی در مرحلۀ اجراست و ا جاد ضماات اجرای قوی در ا ن خصاوص در
قااون کار ا ران ضروری است .پرداخت غرامت در استرالیا پیشبیشی شاده ،اماا در ا اران وجاود
ادارد ،و ا ن در حالی است که در برخی حاالت ،ا بازگشت به کار عملی ایست و ا خود کاارگر
به آن تما لی ادارد و ا جاد سیستم غرامات در قاااون کاار ا اران قادم بزرگای در احقااق حاق
کارگران خواهد بود .در قااون ا ران ،زماای که اخراج غیرموجاه اسات ،در صاورت عادم تما ال
کارگر به بازگشت به کار ،وی میتوااد سالیااه  15روز حق سشوات بیشتری را در اهات اما اد و
ا ن میزان حق سشوات برای مقابله با اخراجهای خودسرااه ،ضماات اجرای کاهی ا جاد امیکشد.
قااون کار ا ران در سه جا از قااون کار اساترالیا در حما ات از کاارگران در بحاث اخاراج
پیشی گرهته است؛ کی ا شکه در ا ران برای حما ت شادن در مقابال اخاراج ،داشاتنِ حاداقل
سابقۀ کاری مالک ایست ،ولی در استرالیا ضروری است .دوم ا شکاه در ا اران در زماان اخاراج،
کارهرما با د از مراجع کارگری ادشده در مادۀ  27قااون کار أخذ مجوز اما د که امری مطلاوب
است .مسئلۀ سوم عدم پیشبیشی اخراج هوری در قااون کار ا ران مصوب  1369است.
از سوی د گر قااون کار استرالیا ایز در بحث لزوم اخطار قبال از اخاراج ،پرداخات خساارت
اخراج ،پرداخت غرامت ،بهکارگیری گستردۀ اصل ااصاف در رسیدگیها و بررسی همهجاابۀ امار
و  ...از قااون کار ا ران بهتر عمل کرده است.
بهاظر میرسد بتوان جدیتر ن اقد بر قااون کار ا ران را مسئلۀ عدم پیشبیشی لزوم اخطاار
قبلی کتبی از سوی کارهرما به کارگر بهحساب آورد ،لذا با توجه به دشواری اهتن کار جد اد و
ایز م ا رت اساسی با مصوبات سازمان بینالمللی کار ،ا ن امر ایاز به اصالح هوری دارد .از سوی
د گر ،هسب تواهقی پیشبیشی شده در قااون رهع موااع تولید رقابتپذ ر به کباره میتوااد تمامی
حما تهای مقرر در قااون کار  1369را با تواهق طرهین ااابرابر رابطاۀ کاار ازباین ببارد و ا ان
مسئله و بهمرور زمان لطمهای اساسی به حقوق کارگران وارد خواهد آورد که ا ن امر ایز ایاز به
اصالح هوری و حذف ا ن اوع هسب تواهقی از مقررات کار کشور ا ران دارد.
در مجموع ،هردو قااون کار ا ران و استرالیا با وجود اواقصی که بیان شد ،قواایشی حما تی و
مطلوبااد ،اما هر ک در بخشها ی ایاز به اصالح و پیشرهت داراد.
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