
Public Law Studies Quarterly, Vol. 52, No 4, Winter 2023 
DOI: 10.22059/jplsq.2021.307413.2510 

 

 

Illegal Dismissal of Workers in Australian Labor Law 
 

(Type of Paper: Research Article) 
 

Niloofar Soleimani1, Mohammadjavad Jafari2*, Iraj Ranjbar3 

 

Abstract 
Dismissal of workers is directly related to their job security, human dignity and 

income. As such, legislation on this issue is very important. In view of Australia’s 

mixed economic system, labor laws are supposed to keep a balance between 

economic growth and labors’ rights. Using a descriptive- analytical method, this 

paper studies Australian law on worker dismissal and compares it to regulations of 

the International Labor Organization (ILO). The main question of the paper is what 

types of dismissal are considered unfair in Australian law and to what extent the 

labor regulations of this country have complied with ILO standards?  In terms of 

compatibility with ILO standards, and based on the statistics presented by labor 

groups and the Fair Labor Commission, it can be concluded that Australia’s labor 

regulations are one of the most advanced in the world and can be a model for other 

legislators.  
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 چکیده

رگ  یکااگررا  اگباااد راگر   نةاقا وانقنرا اگ     شات یانساا    م   کرامت ،یشغل تیبا امن اخراج
 نیا مقارگا  کااگ ا   رگ ا،یمختلط استرال یاوتصار ستمیبه لةاظ س .راگر زیاری تیآ  اهم زمینة
انتظاگ  را   حفظ حققق کاگر یلة گشد اوتصارئر  مس ا یب ارل م یراگا یمقرگاب نیبد  ،کشقگ

رگ  کشاقگ واقگ  ررفتاه اسات.     نیا یاالجراالزم نیوقان یبرگس قیاز طر پژ هش نیا گفت.یم
کاگ مقار مارباط باا    ةگابط یوانقنریغ ا یپا زیرگ وسمت اخراج نامنصفانه   ن ایمقرگا  کاگ استرال

اخراج کااگررا    خصقص  مقاال  رگ  هاباکت مقرگا ، یبا بقجه به برگس شده است.اگائه اخراج 
 یلا یبةل -یفی  بقو یاشده کتابخانهکاگبررهبه قیگ ش بةق آنها، لی  بةل فی  بقو ایرگ استرال

 ییهاا چاه اخاراج   ایکاه رگ اساترال   میپارراز یما  هاا پرساش  نینقشتاگ حاضر به پاسخ ا رگ است.
 یهاا الزم   گ ش فا یبشار  ،نیعناا   ا یکشقگ رگ ب نیند   مقرگا  کاگ اشقیم ینامنصفانه بلق

 قیا رگ بطا اناد  رهکر تیکاگ گا گعا یالمللنیحل اختالف رگ اخراج با چه حد مصقبا  سازما  ب
 ریا اخ یهاا کاه رگ ساال   ییماگهاا آ یبرگسا  زیکاگ   ن یالمللنیب با مصقبا  سازما   مقرگا نیا

ررفات کاه اغلا      جاه یبقا  نتیم ده،شکاگ منصفانه اگائه  ق یسی  کم یکاگرر یهابقسط رر ه
 یتی  حماا  شارفته یرگ زمارا مقارگا  پ   ایاند   مقرگا  کاگ اساترال دهش تیشده گعاهیمقاگر بقو
 .رریوانقنر اگا  الرق وراگ ر ریسا یبقاند برایشقر   میممةسقب 
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 مقدمه

لة اخاراج باه لةااظ    ئاست. مس 1از کاگررا  تیمقرگا  آ  حما نیحققق کاگ   بد  جاریفلسفة ا
کااگ   نیست کاه رگ واقان  ا یمسائل هاز جمل ،شا یکاگررا    خانقارا ا شتیبا م  میاگبااد مستق

   یبر ر  وسم واانقن  2یا کاگفرما یکاگررا  از سق اخراج ر.شقمی یروت برگسبه ایرن یکشقگها
 فا یبشار  زیا اخراج   ن یمختلف عقامل مقجه   وانقن یاست. رگ مقرگا  کاگ کشقگها یروانقنیغ

ر   فاواد ارار   شاق مای  یبلق یروانقنیآ  اخراج غ ،نشقند تیکه ارر گعا انددهش دیآ  و یالزم برا
 شاقر مای  میبقسا  لیرلی  اخراج ب یروانقنیغ لیبه رال خراجبه ر  رستة ا رمقجهیاخراج غ است.

 شاتر یب تیا حما منظقگبهکشقگها  یکاگ برخ نیضمن رگ وقان(. رگ 79: 1397)گستمی   وااری، 
مقساقم   ایگ اساترال رگ وانق  کا ر.شقمی یبلق یروانقنیاخراج غ زین 3یاجااگ یاز کاگررا  است فا

   رمنصافانه یغ اخاراج رگ ر  بخش جدارانه بةت عناقا    ،2009مصقب  4به وانق  کاگ منصفانه
هاا پرراختاه شاده    تیا   اعماال حما  فیب ااگ  ا یاخراج   ب یکاگ به برگس ةگابط یروانقنیغ ا یپا

 جاار یا ،یواانقن  یهاا تیا  جقر بماام اساتانداگرها   حما   با شقر.است که رگ ارامه شرح راره می
کااگ   ق یسا یکم قیکشقگ از طر نیرگ ا گ ازایناست    ریناپ اجتناب یاختالف رگ گابطة کاگ امر

 یضامن بارا  رگ  .شاد خقاهاد   یشاده اسات کاه برگسا     نیای نةاقا حال اخاتالف ب     ،5منصفانه
  از بشاتت   جاریا هیرگ نظر ررفته شده با  حد  گ  ییاگهایم  فها   نةقا حل اختالیدریگس

باه   دیا باشاد، با  یروانقنیاخراج غ کنندهیدریکه از منظر مرجع گسیوقگبرگ شقر. یریآگا جلقر
 ر.ریار انجاام   یبقاند از طرق مختلفا جارا  خساگ  می نیر که اشقنفع کاگرر جارا  خساگ  

اواقل رگ   نیا ا شده است. دی  اگزا  رگ اختالفا  کاگ بأک عیسر یبه برگس ایرگ وانق  کاگ استرال
کااگ ماقگر    یرارگسا  یهاا کاگ رگ بماام نظاام   یاوقل مشترک رارگس ا عنقه بهامر ز ی،دریگس

کااگرر باه    یکاگ    ابستر یخاص رعا  یهایژریبا بقجه به   رایز ،اندبقجه   اعمال وراگ ررفته
بقاناد رگ ماد    کاگ نمای  یبه رعا  یدری، گسدکنمی افتیآ  رگ یکه رگ ازا یشغل خقر   مزر

رگ (. 95: 1399)گساتمی   اکااری،    رریا فارا ا  واقگ  ر  ة نیهز   فا ی  با بشر یزما  طقالن
نراگش نشده   واانق  کااگ    ایمقرگا  اخراج رگ استرال خصقصرگ  یامقاله ایباکنق  کتاب  را یا

 ةرگ جام ا  یبر حضاقگ ف اال حازب کااگرر     تیعنا با است. دهشبرجمه ن یبه فاگس زین ایاسترال
مساتقل حقاقق کااگ       ة جقر گشات  زیکاگ   ن یالمللنیما  بکشقگ رگ ساز نیا تی، عضقایاسترال

اخاراج   زمیناة کشاقگ رگ   نیاست که مقرگا  ا نیمفر ض ا حقزه، نی  پژ هشررا  رگ ا تارا اس
 .اندشرفتهیجامع   پ یمقرگاب

___________________________________________________________________ 
1. Employees 
2. Employers 
3. forced resignation 
4. Fair work Act 
5. Fair work Commission 
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 کلیات قانون کار منصفانه و بررسی مفهوم کارگر و کارفرما در این قانون
 کلیات قانون کار منصفانه . 1

نام راگر کاه باه م ناای کااگ     « fair work»، االجراستالزموانق  کاگ استرالیا که رگ حال حاضر 
بصقی  شده   جایرزین وانق  والی این کشقگ باه ناام    2009منصفانه است. این وانق  رگ سال 

«work choices » است. وانقنر اگ استرالیا رگ ودگ وانق  کااگ منصافانه، هادف از     2005مصقب
نةقی کاه  ، بهراگریمآ  وانق  گا فراهم کرر  چاگچقبی مت ارل برای گ ابط کاگی بیا  بصقی  

این مسئله سا  بقس ة اوتصار ملی   نیز حمایت اجتماعی از افرار استرالیایی شقر. رگ  اواع باا   
که اوتصار ملی   حمایت از کااگررا  بایاد هار ر    رگ     ندکنیم دیبأکبیا  این هدف، وانقنر اگ 

  ابزاگهایی نیاز   هاگاهکند   وراگ ریرند. وانقنر اگ استرالیا به ذکر هدف اکتفا نمی مدنظرگ هم کنا
 :  راگریمبه شرح ذیل م رفی  ذکرشدهبرای نیل به اهداف 

 وقگبی که برای کاگ کاگررا  استرالیایی مناسا   بهیة وقانین   چاگچقب گ ابط کاگی به
ی نیاز راگای ان طااف   ساا     را اگ هیسارما    بارای بجااگ    ضمن  عارالنه باشد   رگ 

 افزایش بقلید   گشد اوتصار آیندا استرالیا شقر؛ 

 بضمین  جقر امنیت   ایمنی رگ گ ابط کاگ؛ 

  وانقنر اگ که رگ وانق  آمده است، از طریاق   مقگرنظری هاتیحماکه  مسئلهبضمین این
 ؛شقرینموراگرارهای استخدام، نقض   بض یف 

 ی هاا تیمسائقل ه کاگررا  برای ایجار ب ارل میا  کاگ    ظایف شغلی با یاگی گساند  ب
 ؛ریپ ان طافشخصی   خانقارری ایشا  از طریق بهیة مقرگا  کاگ 

            به گسمیت شاناختن حاق نماینادری کااگررا    آزاری بشاال   اجتماعاا  ایشاا
ختن امااناا     فاراهم ساا   زیا آمضیبا ا حمایت از کاگررا  رگ برابر گفتااگ ناعارالناه     

 گسیدری مؤرر   منصفانه   وابل رسترسی برای حل اختالف ناشی از گابطة کاگ؛

  ید بر وراگرارهای جم ی بجاگی؛بأکنیل به بقلید   بقس ه از طریق 

  ی کقچک   متقسط.هابجاگ عنایت راشتن به شرایط خاص 

واراگ راره   مدنظرگا  ، هر ر ر اگا هیسرمابا مالحظة گاهااگهای م کقگ که حققق کاگررا    
 ی کرر.نیبشیپوانقنر اگ استرالیا گا  مدنظرنیل به اهداف  بقا یماست، 

 

 مفهوم کارگر و کارفرما در قانون کار منصفانه. 2
کاگرر باید شخص حقیقی باشد، رانیااً رگ ایان سیساتم،     ا الًوانق  کاگ منصفانه  13 فق وسمت 

گای باب یت یا اوامت وانقنی باشد. رگ این سیستم، ب ریف کاگرر  فق مقرگا  باید استرالیایی   را



 1401مستان ز، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1782

 

آمده اسات. مزیات بیاا  ب ریاف کااگرر       14که رگ وسمت  ستکاگرر  ابسته به ب ریف کاگفرما
ی اماا  بغییار ماهیات خاقر گا ناداگر       سارربه ابسته به ب ریف کاگفرما این است که کاگفرما 
 ریرند.یکاگررا  بیشتری بةت شمقل وانق  کاگ وراگ م

 :  اندشدهافرار   مقاگر ذیل کاگفرما نامیده  14رگ وسمت 
 ؛  کنندیم سیلة وانق  که استخدام یجارشده بهای هاشرکت 

 کند؛  که استخدام میر لت زمانی 

 ؛ راگندیمکه افرار گا استخدام مقاما  ر لتی زمانی 

      خدماه   کاگکناا    فرری که ف الیت بجاگی   اوتصاری راگر   افاراری گا بةات عناقا
 ؛کندیمپر از   کشتی   کاگهای بندگی   ساحلی استخدام 

  ؛  کندیمیس کرره   استخدام بأسفرری که شرکتی رگ خاک استرالیا 

   افاراری گا رگ حاقزا آ  ف الیات رگ اساترالیا باه       کناد یما فرری که ف االیتی گا اراگه  
 آ گر. یرگماستخدام 

ی ر لتی   نیز اشخاص حققوی حقاقق خصقوای     ها  شرکت مؤسسا خقر ر لت   بمام 
شقند. کااگررا  رگ اساترالیا باه    بمامی اشخاص حقیقی همه رگ این ب ریف کاگفرما مةسقب می

یاا   4 وات شقند. کاگررا  رابت به ر  واقگ  بماام  بقسیم می 3  گ زانه 2، ابفاوی1سه رستة رابت
کنناد،  ساعت کااگ مای   38 وت باالی ممان است مشغقل به کاگ باشند. کاگررا  بمام 5 وتپاگه

ساعت رگ هفته مشغقل به کاگند،  لی کاگفرما   کاگ رابت راگند، هر ر   38زیر   وتپاگهکاگررا  
رسته کاگررا  رابت مشمقل مقرگا  وانق  کاگ استرالیا رگ بةث اخراج هستند. کاگررا  ابفااوی  

آیناد   بارای اخاراج آنهاا نیاز      کاگ می خقاست کاگفرما سر براساسساعت یا کاگ رائمی نداگند   
کاه اغلا  رگ کاگهاای     گ زمازر بشریفا  خاوی رگ وانق  رگ نظر ررفته نشده اسات. کااگررا    

پررازند، رستة ریرری از کاگررا  رگ استرالیا هستند کاه بنهاا   گ زانه به کاگ می طقگبهبجاگی   
ست. رگ خصقص رایرا شمقل وانق  بشریفا  الزم برای اخراج ایشا  اعالم اخراج یک گ ز وال ا

ایان باقر   « work choices»بر افرار جام ه باید بیا  رفت که یای از انتقارهای بزگگ بر واانق   
 هاتیحماکه نارها  رامنة شمقل وانق  بر کاگررا  گا بسیاگ کاهش رار   حتی  فق آماگ، میزا  

ن به م نای کاهش رایارا شامقل   میلیق  نفر گسید   ای 7/3میلیق  نفر بةت پقشش به  7/6از 
(. به لةاظ اینااه  Freyens & Gong, 2016: 6رگود از کاگررا  جام ه بقر ) 45وانق  به میزا  

( ر لت رگ رست حزب کاگرری رگ اساترالیا باقره     2009رگ زما  بصقی  وانق  کاگ منصفانه )

___________________________________________________________________ 
1. permanent employee 
2. casual employee 
3. daily hire employee 

4. Full.time employee 

5. Part. time employee 
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گ  بیشترین رایرا ت، ازاینی کاگ  جقر راشته اسهاانتخابهمقاگه رگ جام ه اعتراضابی بر وانق  
شمقل   حمایت از کاگررا  رگ باگیخ استرالیا رگ این واانق  اعماال شاده اسات. رگ واانق  کااگ       
منصفانه استثنائابی نیز  جقر راگند، از جملة این استثنائا ، کاگررا  نهارهایی هساتند کاه باه    

از ساقی   1شاقند. جاار مای  منظقگ خدما  عمقمی ایمقج  وانق    بقسط ر لت یا فرمانداگا  به
ریرر ر لت   وانق  اجازه راگند با گعایت بشریفابی برخی نهارها گا از رایرا شمقل واانق  خااگج   

کامال   طاقگ باه   ابفاوی نیز  گ زمزراز این اختیاگ استفاره شده است. کاگررا   ندگ به که ندساز
اخراج از حمایتی برخقگراگ  بةت شمقل وانق  کاگ نیستند. برای نمقنه کاگررا  ابفاوی رگ بخش

 یک گ ز پیش از اخراج الزامی است.نیز فقط اعالم  گ زمزرنیستند   رگ مقگر کاگررا  

 

 بررسی مفهوم اخراج و انواع آن با تأکید بر اخراج نامنصفانه
 تعریف اخراج و انواع آن. 1

مقارگا  کااگ رنیاا     اخراج بر زندری کاگرر، خانقارا  ی   نیاز جام اه، رگ بماامی    ریبأربه لةاظ 
(. اغلا  اشاتغال باه    AlikiyuAli, 2013: 37شاقر ) ة بسیاگ مهمی ولمدار میمسئلاخراج  مسئله

، شغل مقو یت، شهر    اگزش فرری   اجتمااعی یاک فارر    ستینرلیل مزر یک شغل ورفاً به
 :Keesing, 2012شاقر ) مسائل زنادری  ی مةساقب مای    نیبرمهملةاظ یای از است   بدین

چاگچقبی بارای برخاقگر باا اخاراج      سیبأس. هدف از بصقی  مقرگا  اخراج رگ این وانق ، (107
 سیبأسا کند    نیبأمنامقجه که ب ارل میا  نیازهای بجاگی   شغلی   نیز نیازهای کاگررا  گا 

 نةاقا پ یر   غیربشریفابی باشاد    نهار   چرقنری گسیدری به اخراج نامقجه که سریع، ان طاف
یی گا باا  هاا خسااگ  نیازهای کاگررا    کاگفرمایا  ب یین شده باشاد   جاارا     ساسبراکاگ آ  

این است که رگ وانق   ناته. استی نامقجه رگ نظر بریرر، هااخراجبرای  2ا لقیت بازرشت به کاگ
کاگ منصفانه برای ایناه فرر رگ مقابل اخراج مقگر حمایت واانق  واراگ بریارر، بایاد راگای یاک      

که کاگفرما باجر خرر است، کااگرر بایاد حاداول    ة کاگ بسته به شرایط باشد   زمانیحداول سابق
که کاگفرما باجر خرر نااشد، کاگرر باید حداول شش ماه ساابقة کااگ   سابقة کاگ   زمانی سال کی

راشته باشد. لز م راگا بقر  حداول سابقة کاگ برای حمایت شد  رگ مقابل اخراج خقرسرانه امار  
شقر   ورف ایناه یک فرر شاغل رگ مشاغل خرر، یک سال سابقة کااگی  سقب نمیمطلقبی مة

گساد. رگ  نمای  نظار باه راگر، منصافانه  نداگر،  ی گا از حمایت وانقنی رگ مقابل اخراج مةر م می
 وانق  کاگ منصفانه، برای مفهقم اخراج ر  حالت رگ نظر ررفته شده است:  386وسمت 

 اعالم کاگفرما به کاگ کاگرر پایا  راره شده است؛که به خقاست   ا الً زمانی
___________________________________________________________________ 
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رلیل گفتاگ   اعمال کاگفرما، رگ  اواع باه ایان کااگ     رانیاً کاگرری که است فا راره است، اما به
اجااگ شده است. مقگر ا ل رگ م نای اخراج اماری  اضاا اسات، اماا ماقگر ر م حااکی از ریاد        

ابطة نابرابر کاگ است، چراکه بسیاگ مةتمل اسات  منطقی   خقب وانقنر اگ استرالیا رگ رگک از گ
خقاهد خقر گا مشمقل خساگا  اخاراج نامنصافانه کناد، باا اعماال        کاگفرمایی که زیرکانه نمی

ی جاز  اچااگه ی ناشایست   سختریرانه چنا  عروه گا بر کاگرر بنا  کناد کاه کااگرر     گفتاگها
 فرر رگ حاال  ذیل اخراج نشده است:  1یااست فا   برک کاگ نداشته باشد.  فق وانق  کاگ استرال

 که گابطة کاگی از نقع مد  م ین یا انجام کاگ م ین یا کاگ فصالی باقره   کاگفرماا    زمانی
 پس از پایا  مد    انجام کاگ یا پایا  فصل وراگرار گا خابمه راره است؛ 

 کاگ  ی به ر گا کاگآمقزی مةد ر باقره   کاگفرماا    شدهیمب فرری که کاگآمقز مةسق  
 رگ پایا  ر گا کاگآمقزی به کاگ  ی پایا  راره است؛ 

  سا  کاهش چشمریری رگ رگآماد     مسئلهفرری که رگ کاگش رچاگ بنزل شده اما این
 ست. میزا   ظایف  ی نشده   با  جقر بنزل رگجه رگ کاگش باوی ا

 .3. اخراج غیرمنصفانه2   2. اخراج منصفانه1رگ وانق  کاگ منصفانه اخراج ر  نقع است: 
ی خرر که یک وانق  بسیاگ کقباه   مختصر برای کاگفرمایاانی اسات کاه    هابجاگ رگ وانق  

   4نفر کاگرر راگند، نیز ر  نقع ریرر از اخراج شناساایی شاده اسات کاه اخاراج فاقگی       15زیر 
 هستند. رگ بند ب د این مقاگر بقضیا راره خقاهند شد.   5غیرفقگی

 

 مفهوم اخراج نامنصفانه در قانون کار منصفانه. 2
که اخراج مقجه است یا خیر، بایاد   سؤالکاگفرما باید برای اخراج رلیل م تار راشته باشد   این 

 & Gootرسات آیاد )  از گ ی رالیل   حقاایقی کاه رگ زماا  اخاراج  جاقر راشاته اسات، باه        

Chambers, 2016: 9       شاده  (. یک فرر زمانی نامنصافانه اخاراج شاده کاه از نظار واانق  اخاراج
، اخاراج  9باشاد  8  ناام ققل  7، ناعارالناه 6بندگ اناه   ساخت   هررفتا انجاممةسقب رررر، اخراج 

 براسااس ی خرر ناامنطاق باقره   اخاراج    هابجاگ با مفار وانق  اخراج منصفانه رگ  هررفتانجام

___________________________________________________________________ 
 وانق  کاگ منصفانه 386وسمت  2بند  .1

2. Fair dismissal 
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4. Summary 
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6. Harsh 
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بند ر م برای ب یین اخراج نامنصفانه حا ی سه م یااگ بندگ اناه    1یر ی واروانه نااشد.کاهش ن
هاایی باه شارح ذیال بارای      گاه 387ناقر ، ناعارالنه ناقر    نام ققل ناقر  است. رگ وسامت  

 سنجش این م یاگها اگائه شده است: 
      راشاته کاه آ    آیا رلیلی برای اخراج که مرباط با  ض یت   گفتااگ کااگرر باشاد  جاقر

 راشته است   ریبأر ض یت   گفتاگ بر سالمت   گفاه   امنیت سایر کاگررا  

   آیا رلیل اخراج به کاگرر اعالم شده است 

  رلیل عمل   گفتاگش چه بقره راره شده  ناهیاآیا به کاگرر مهلت م ققلی برای پاسخ به
 است  

 یاا مشاا گ جهات یااگی باه  ی رگ       وقگ  نام ققل از ایناه کاگرر نمایندهآیا کاگفرما به
 بةث اخراج راشته باشد امتناع  گزیده است  

 باقره آیاا از واال اخطااگی باه       بخاش تیگضاوقگ  رلیل عدم انجام کاگ بهارر اخراج به
 کاگرر رگ خصقص این عدم گضایت از کاگ راره شده است یا نه  

 .برگسی اندازه   میزا  بجاگ  کاگفرما 

 ارری. ة عدم مهاگ    خمسئل 

 .سایر مقاگری که کمیسیق  کاگ منصفانه آنها گا مرباط بداند 
شقر که این گاهااگها با عنایت بر بند آخر، نامةد رند   کمیسیق  کاگ منصافانه  مالحظه می

بقاند از گاهااگهای مختلفی برای برگسی عارالنه   م ققل بقر    بندگ انه ناقر  یک اخاراج  می
ها رگ استرالیاست. رگ وانق  اظ اعمال رستررا اول انصاف رگ گسیدریاستفاره کند   این به لة

ی خرر، ر  حالت اخراج ب ریف شده است که رگ حالت ا ل که اخراج عاری است، باید هابجاگ 
گسامی از  ی اواالح عمال       طاقگ باه به کاگرر عدم گضایت از کاگ یا گفتااگ  ی اعاالم شاقر      

ن مراحل ارر مشاال مربفاع نشاد، کاگفرماا حاق اخاراج       گفتاگش خقاسته شقر   پس از طی ای
م ققلی متقاعد شده باشد که گفتااگ   طقگبهکاگرر گا راگر، اما رگ حالت اخراج فقگی باید کاگفرما 

. رگ این حالات  کندیماست که اخراج فقگی گا بقجیه  پرخطری جدی   ااندازهیا عمل کاگرر به 
اخراج کند. ایناه احتمال سنجش خطر شادید رگ اخاراج    کاگرر گا بقاندیمکاگفرما بد   اخطاگ 

از  کیا چیها فقگی به شخص کاگفرماا سادرره شاده   از ساقی ریرار رگ ایان گ ش از اخاراج،        
بقاناد ساا    شاقر، مای  های وانقنی از جمله اخطاگ والی   طی مراحل خاص، اعمال نمیحمایت
های خرر ساندی  گ منصفانه رگ بجاگ ی با کاگررا    بضرگ ایشا  شقر. وانق  کااقهیسلبرخقگر 

سا  کاهش استانداگرهای اخراج شده است. شرد آخر برای ایناه یاک   شد بهکقباه است که 
اخراج نامقجه مةسقب شقر، این است که شامل ع گ مقجه )کاهش نیر ی کاگ واروانه( نااشاد.  

___________________________________________________________________ 
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کلای   طاقگ باه ریرار   م ناست که کاگفرما به شغل   پست کاگررکاهش نیر ی کاگ واروانه بدین
 جاقر آماده   علت بغییر رگ نیازهای اجرایی   شغلی بجاگ  کاگفرماا باه  نیازی نداگر   این امر به

 (.Malone, 2011: 9است )
 

 ی رابطة کاررقانونیغمفهوم پایان . 3
ی رواانقن یغکرره که هدف از بصقی  این بخش از وانق  رگ خصقص پایاا    دیبأکوانقنر اگ استرالیا 

   156   111هاای  ی کاگ از جمله کنقانسیق المللنیبکاگ، به اجرا ر اشتن مقرگا  سازما  گابطة 
واانق  کااگ منصافانه رالیلای کاه       772بقره است. رگ وسمت  1982ة مصقب نامهیبقو  نیز  158

 استخدام نااید به مقج  آنها پایا  پ یرر، وید شده است که به شرح ذیل است:  

  ی؛دریر یآسلةاظ بیماگی   غیات مقوت رگ کاگ به 

  ی کاگرری یا مشاگکت باا آنهاا رگ خااگج از سااعا  کااگ   یاا رگ       هاهیابةارعضقیت رگ
 ساعا  کاگ با گضایت کاگفرما؛  

  ی کاگرری؛ هاهیابةارعدم عضقیت رگ 

 عنقا  نمایندا کاگررا ؛ عمل   اودام به 

  عنقا  شاهد یا اگائاه رار   بهی علیه کاگفرما اجلسهطرح شاایت از کاگفرما یا شرکت رگ
 رلیل علیه  ی رگ نقض وانق    مقرگا ؛ 

  ،مسئقلیت خانقارری، بااگراگی،  بأهلنژار، گن ، جنسیت، سن، نابقانی جسمی   گ حی ،
 م ه ، عقیده، گیشة اجتماعی  ... ؛

  باگراگی؛ 

  .غیات مقوت رگ کاگ با هدف شرکت رگ یک ف الیت اضطراگی اجتماعی 

ی گابطة کاگ، مقاگری است که رگ روانقنیغرگ وسمت پایا   دشدهیوه ررفت مقاگر بقا  نتیجمی
هاای بااگز   عناقا  اخاراج  ی کااگ از آنهاا باه   المللنیبمقرگا  کشقگهای مختلف   همچنین سازما  

ی بقر  آنها ابفاق نظر  جقر راگر. بمامی مقرگابی کاه  روانقنیغشقر   رگ خصقص ی یار میروانقنیغ
شاقر    شقر، رگ پایا  غیروانقنی گابطة کااگ نیاز اعماال مای    ی شامل کاگررا  میروانقنیغرگ اخراج 

 (.Lawrence, 2012: 18مراجع حل اختالف، نةقا گسیدری   ود گ آگا نیز کامالً یاسا  است )
 

 های رسیدگی در این کمیسیونوظایف و تشکیالت کمیسیون کار منصفانه و روش
 کار منصفانهوظایف و تشکیالت کمیسیون  .1

 1)بناد   اسات  دهشا  ایکااگ اساترال   ق یسیبه نام کم ینهار وال نیرزیجا کمیسیق  کاگ منصفانه



 1787   استرالیامقررات کار اخراج غیرقانونی کارگران در 

 

حاداول   نیای کااگ منصافانه ب    ق یسا یکم فیوانق  کاگ منصافانه(. از جملاه  ظاا    375وسمت 
از اخاراج   یناشا  یباه رعاا    یدری  گسا  اختالفاا  ، گفاع  یبقافقاا  بجااگ    یرستمزرها، بصق

.  ظاایف کمیسایق  کااگ    وانق  کااگ منصافانه(   576وسمت  2   1 ی)بندها .. استنامنصفانه  .
ی نظاگ    رخالت رگ گابطاه کااگ بارای    نقعبهمنصفانه متنقع، اما جملری مرباط با گ ابط کاگ   

، ر  م اا  ، چناد   سیگئا  کیا کاگ منصفانه شاامل   ق یسیکم یاعضانیل به اهداف وانق  است. 
وانق  کاگ منصفانه(.  575وسمت  2)بند  دهستن  شش کاگشناس  سیگئ ندرا ی، نماقنریسیکم

وسامت   3)بناد   اسات  یکاگمند اراگ ی  ب دار یراخل ریمد کی یراگا نیهمچن ق یسیکم نیا
واد گ   مااا  ا ،  یق یسا یکم اسات یگ یهاا تیوانق  کااگ منصافانه(. باه لةااظ مسائقل      575

گا راگاسات کاه الاتاه     یاگمندا  اراگ  ک یراخل ریمد کاگشناسا ، ش  ، یرستقگال مل به اعضا
 یتیری  ماد  یباشد   ورفاً مربقد به امقگ اراگ ییبقاند مداخله رگ امقگ وضارستقگال مل نمی نیا

بقسط فرمانداگ کل کشقگ   به  ق یسیکم یاعضا بمامیوانق  کاگ منصفانه(.  582)وسمت  است
فرماناداگ  . انق  کاگ منصفانه(و 626وسمت  1)بند  شقندانتخاب می ی  کتا یمقج  حام گسم

 دیا با ،شاقر یمنتص  م ق یسیکم استیکه به گ یپارشاه رگ امقگ مملات است. فرر ندایکل نما
 باشاد  یبجرباه   گز ماة کااف    یبجاگ  راگا ایگ ابط کاگ، حققق کاگ    ةنیرگ زم ای باشد یواض ای

منصافانه،   ق یسا یرگ شا   کااگ کم   کنناده یدریگسا  وضا  وانق  کاگ منصفانه(. 627)وسمت 
بقساط   زیا ن قنرهایسا یوانق  کااگ منصافانه(. کم   575وسمت  2)بند  شقندیم دهینام قنریسیکم

 اندبقره یمشا گ حققو ای لیمنتخ  سابقاً  ک یقنرهایسیند. اغل  کمشقفرمانداگ کل انتخاب می
مرر آنااه   ،شقندیانتخاب م یطقگ رائمبه قنرهایسیوانق  کاگ منصفانه(. کم 627)بند ب وسمت 

واانق  کااگ منصافانه(.     629   628 یهاا )وسمت خقرشا  است فا کنند ایبرسند  یسالر 65به 
 یناابقان  ایا عضاق   کیا است   رگ وقگ  اراا  سقء گفتاگ  یبقر  رگ حالت عار یرائم نیالاته ا
بقاند باه کااگ آ  عضاق خابماه     ، فرمانداگ کل میفهی  عدم اماا  انجام  ظ ی  یجسم ای یگ ح

 فق وانق  کاگ منصفانه نهاار مساتقل   وانق  کاگ منصفانه(.  641)وسمت  دکنگا عزل  یهد    ر
کمیسیق  کاگ منصفانه  ظیفة گسیدری به اختالفا  فارری یاا جم ای ناشای از گ اباط کااگ گا       

(. اختالفا  فرری ناشی از اختالفاا  کااگرر   کاگفرماسات،    Robertson, 2018: 1عهده راگر )به
های کاگرری یا کاگفرماایی  ها یا ابةاریهالفا  جم ی اغل  یک طرف اختالف سازما اما رگ اخت

گ  کمیسیق  کاگ منصفانه رگ استرالیا رگ انقاع اختالفا  والا باه گسایدری اسات      است. ازاین
شیقا گسیدری نیز یاسا  است. از سقی ریرر رگ کمیسیق  کاگ منصفانه گسیدری بشاریفابی    

وانق  کاگ منصفانه(. رگ  اواع باه لةااظ اینااه      575)وسمت  ستین  گسمی به اوطالح فرمال 
اند، استانداگرهای وانق    بشاریفا  رگ آنهاا   وضاییی کاگ رگ بیشتر کشقگهای رنیا شاههارارراه

 کنناده یدریگسش اه  10. رگ کمیسیق  کاگ منصفانه شقریمگعایت  هارارراهاز سایر  برفیض 
وقگ  اختصاوی رگ خصاقص مساائل مرباقد باه پایاا  اساتخدام       ه به جقر راگر که یک ش ا
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(. اواقل  Freyens & Gong, 2016: 5) شاقر یما نامیاده  « tep»که ایان شا اه    کندیمف الیت 
گسیدری رگ کمیسیق  کاگ منصفانه کاه ایان کمیسایق  رگ انجاام  ظاایفش ملازم باه گعایات         

ی، رضار گ یغهاای  پرهیاز از گ ش ، گعایت انصااف، عادالت، سارعت   عادم بشاریفا ،      ستآنها
واانق  کااگ منصافانه(.     577شفافیت، بر یج هماهنری   همااگی رگ گ ابط کاگ اسات )وسامت   

همچنین این کمیسیق  الزام راگر که رگ انجام بمامی  ظاایف خاقر، اهاداف واانق  گا رگ نظار      
منصافانه از   (. وضا  کمیسیق  کااگ وانق  کاگ منصفانه 577وسمت رررر ) ضیبا بریرر   مانع 

وسمت یی که وضا  رارراه عالی استرالیا راگا هستند، برخقگراگند )هاتیمصقن   هاتیحماهما  
(. کمیسیق  کااگ منصافانه هرسااله مقظاف اسات      وانق  کاگ منصفانه 584وسمت  c  بند  580

رزاگشی از  ض یت گ ابط کاگ بهیه کند   به  زیر کااگ جهات بةقیال باه پاگلماا  بقادیم راگر       
 (.وانق  کاگ منصفانه 652وسمت )
 

 های رسیدگی در کمیسیون کار منصفانهروش .2
مارباط باا اختالفاا  فارری        مساائل خقرسرانه حق رخالت رگ  طقگبهکمیسیق  کاگ منصفانه 

جم ی کاگ گا نداگر   برای شر ع گسیدری باید رگخقاستی به کمیسیق  کاگ منصفانه راره شاقر  
شاده    صفانه(. کسانی که حق طرح رعقا راگناد، خاقر کااگرر اخاراج    وانق  کاگ من 365)وسمت 

 365وسامت   bاناد )بناد   ی کاگرری    کال   مشا گا  حقاقوی هابشال راگتیوالحنمایندرا  
رفته بایاد اخاراج شاده     فق مقرگا  پیش ا الً رهدیموانق  کاگ منصفانه(. فرری که رگخقاست 

گ ز  21راشته باشد. وانق  برای بقدیم ایان رگخقاسات ماد     حداول سابقة الزم گا  اًیرانباشد   
وانق  کاگ منصفانه(. اماا   366وسمت  1شقر )بند رهد که از زما   وقع اخراج آغاز میمهلت می

  ارر  کندیمگ ز بقدیم شقر، کمیسیق  کاگ منصفانه آ  گا گسیدری  21ارر رگخقاستی پس از 
واانق    366وسامت   2کند )بند رگخقاست گسیدری می گا بد یرر، به ماهیت ریبأخمقجه بقر  

ی باید با پرراخات هزیناة رارگسای بقادیم شاقر   کمیسایق  کااگ        هر رگخقاستکاگ منصفانه(. 
وانق  کاگ منصفانه(. الاته مقاگر خاص  367)وسمت  کندیممنصفانه هرساله این هزینه گا اعالم 

فرم رارخقاست باید شارح اخاراج بیایاد، رگ    بخفیف یا م افیت از پرراخت هزینه  جقر راگر. رگ 
مقاگری همچق  باگیخ رویق شر ع کاگ، باگیخ اخ  اخطاگ اخراج، باگیخ رویق خقر اخاراج،   ضمن

از طارح رعاقا، ذکار رالیال کااگرر رگ       ماقگرنظر گعایت مهلت بقدیم رگخقاسات، ذکار نتیجاه    
 :Fair work. Laws.unfair dismissalنامنصفانه بقر  اخاراج نیاز بایاد بامیال   اگائاه شاقر )      

 .شقریم(. پس از  وقل رگخقاست گسیدری آغاز 2009
 :1رگ کمیسیق  کاگ منصفانه ر  رقنه گسیدری  جقر راگر

___________________________________________________________________ 
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 1رسیدگی به اختالف از طرقی غیر از داوری. 1. 2
رعقا کماک    فصلحلبه طرفین رگ  نامههیبقوی   ود گ رریانجیمرگ این گ ش از طرق مصاحاه   

، اماا ارار واانع شاقر کاه      رهاد یما ی ما کقگ گا انجاام   هابالش. کمیسیق  کاگ منصفانه بمام شقریم
 راگر.  ی فقق گا انجام راره اما نتیجه نررفته است، این امر گا ضمن ود گ بأییدیه بیا  میهابالش

 

 2رسیدگی به اختالف از طریق داوری. 2. 2
گ منصفانه بأییدیة م کقگ گا وارگ کناد    این گ ش رگ جایی وابل استفاره است که کمیسیق  کا

گ ز واقل را گی گا اعالم راگند. رگ این حالات ایان کمیسایق  را گی گا     14طرفین ظرف مد  
کااگ   ق یسا یرگخقاسات، کم  کیا  افات یپس از رگ. االجراستالزمرهد   نتیجة را گی انجام می

   ناماه هیباه واد گ بقوا     مةرماناه   یجلسا  خصقو لی، با بشایرا گ ریغ قیمنصفانه از طر
بار عادم    یمانا  یراقاه  کیا ندهد،  جهیها نتبالش نیپررازر   ارر امی نیاگشار   مشا گا طرف

باه اساتفاره از گ ش    ریا فارر مخ  ین رقاهی. پس از ود گ ادنکاماا   وقل به سازش وارگ می
ناقد باه   م یرا گ قیا از طر یدریکاگ رارراه فادگال اسات. گسا    ژایمراج ه به ش اة   ای یرا گ

االجارا  الزم یرا گ یعدم سازش است. گأ یبا رگ رست راشتن رقاه ارگخقاست هر ر  طرف رعق
 ق یسا یرگ کم یدنظرخقاهیا وابال بجد  یرگ امقگ مرباط با منف ت عمقم است، استثنائاً ی  وط 

 یوط ا  زیا کاگ راررااه فادگال ن   اژیوارگه از ش اة   ی. گأ(Southay, 2015: 158) نفره استسه
 دنظریا مجادر رگ راررااه بجد   یدریکه وابال گسا   یمرر رگ مقاگر مرباط با منف ت عمقم ،است
آ  هام رگ   یدریگسا  ةمرحلا  کیا بنهاا   یاگجاع به را گ ای ییوضا یدریگس یبرا گ . ازایناست

 ییوضاا  یدریگس یعدم سازش برا ی وقل به سازش الزم است   ورف ود گ رقاه یبالش برا
  رارراه فادگال رگ   یرا گ یبقر  آگا ی، وط ایبر وانق  کاگ استرال  اگر است. نقد یکاف ی  را گ
منصفانه رگ لاز م   یعارالنه   اوقل رارگس یدریگس نیامر خالف مقاز نیاست که ا رر مقاگبیشت

 .هاستیدریبقر  گس یاچندمرحله
 

بررسییی دسییتورها و آرای کمیسیییون کییار منصییفانه و نحییو  جبییران   
 نهخسارت در قانون کار منصفا

 هررفتا انجاام پاررازر   اخاراج   کمیسیق  کااگ منصافانه باه برگسای رگخقاسات مای       کهیهنرام
بلقای   رمنصافانه یغی   نامنصفانه بقره یا بشریفا  گعایات نشاده اسات، آ  گا اخاراج     رمنطقیغ

___________________________________________________________________ 
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نامنصفانه است، زما  اودام  کنندهرگخقاستکه مةرز   رابت شد که اخراج کاگرر . زمانیکندیم
، ر  1کاگ منصفانه رگ ود گ رستقگ   جارا  خساگ  است.  فق واانق  کااگ منصافانه   کمیسیق  

 نقع جارا  خساگ  برای حالتی که اخراج نامنصفانه باشد، رگ نظر ررفته شده است:
   رستقگ بازرشت به کاگ 

 2رستقگ پرراخت غرامت. 
رامات گا واارگ   که کمیسیق  کاگ منصفانه بنها زمانی رستقگ پرراخات غ  راگریموانق  بیا  

گ  رستقگ بازرشت به کاگ  فق شرایط آ  پر نده نامناس  است. ازایان  رهدکند که بشخیص می
اول رگ ود گ رستقگها، بازرشت کاگرر اخراجی به کاگ است، مرر آناه شرایط خالف آ  گا اوتضا 

ه شده وانق  کاگ منصفانه، بقضیةابی رگ خصقص رستقگ بازرشت به کاگ رار 391کند. رگ وسمت 
به کاگ اعاره ررراند   نیز  عمالًاست. رستقگ بازرشت به کاگ، باید کاگفرما گا ملزم کند که کاگرر گا 

رگ زما  وال از اخراج رگ مةل کاگ راشاته اسات، برررراناده شاقر.      قاًیروبه هما  مقو یتی که 
ی این برکاملوقگ  کمیسیق  کاگ منصفانه هنرام ود گ رستقگ بازرشت به کاگ ممان است به

عااگ  ریرر لز م بدا م استخدام . بهشقریمرستقگ گا وارگ کند که به آ  رستقگ بدا م کاگ رفته 
ی گا که استخدام   اشتغال آ  فرر نازر کاگفرماا اراماه    زمانشخص اخراجی   حتی ب یین مد  

ساتقگ  . یای ریرر از رستقگهایی کاه کمیسایق  کااگ منصافانه حاین واد گ ر      کندیمیابد، وید 
گفتة کااگرر رگ طاقل   ، رستقگ به کاگفرما به پرراخت حققق ازرستکندیمبازرشت به کاگ وارگ 

اجرا شقر     او اًر گا  اخراج نامنصفانه است. رگ استرالیا مهم این است که حام بازرشت به کاگ 
باه کااگ     او ای  طاقگ بهایناه کاگفرما حققق   رگآمد م قق کاگرر گا پرراخت کند   الاته کاگرر 

(. اما متأسفانه رگ این کشقگ   رگ گ یة عملی، حام بازرشات باه   Hodges, 2009: 250بازرررر )
نیز  فق آماگها میزا  اجرای عملای رساتقگ    2012با  2011ی هاسالکاگ استثنا شده است. رگ 

چیست   فق بةقیقاا    مسئله. اما علت این استگا شامل  هاپر ندهرگود  4/1بازرشت به کاگ 
کاگررا  خیلی خقرشا  بمایل به بازرشت به کااگ ساابق    ا الً، علت رگ این است که آمدهعملبه

کاگفرمایا  با بیا  ع گ ناقر   از بین گفتن اعتمار   اطمینا  بماایلی باه بازرشات     اًیراننداگند   
 (. یای ریرر از ماقاگری کاه رگ کااهش واد گ رساتقگ     Howe, 2011: 3کاگررا  به کاگ نداگند )

( اسات. ایان   fair go all roundی باه ناام )  اواعدهبازرشت به کاگ رگ استرالیا نقش راگر، اجرای 
ی هاا پر ناده . رگ اسات ی یک بصمیم یا  ض یت هاجناهرگ بمام  3واعده به م نای حضقگ انصاف

. الاتاه  رناد یریماخراج برای آناه امقگ منصفانه پیش بر ر، هر ر  طرف   شرایطشا  گا رگ نظر 
وقگ  افراطی رگ رخی ریرر از وضا  با ایناه منافع کاگفرما رگ بازرشت به کاگ کاگرر اخراجی بهب

___________________________________________________________________ 
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که کاگفرما، گسد نظر ایشا  وةیا است، چراکه زمانیمی نظربهنظر ررفته شقر، مخالفت راگند. 
ی ریرمیبصمافراطی رگ  طقگبهی اخراج کند، رگ نظر ررفتن شرایط  ی روانقنیغ طقگبهکاگرر گا 

ی است   رگ این مقاگر باید بیشتر به مصلةت   روانقنیغی حمایت از یک اودام نقعبهبرای پر نده 
که بیا  شد، بازرشت باه کااگ رگ اساترالیا    رقنههما گ  بهاقر شرایط کاگرر عنایت راشت. ازاین

شقر. اماا  می مالحظه بریوقضمانت اجرای کافی نداگر   نیاز به اوالح   ایجار ضمانت اجراهای 
ر مین نقع از جارا  خساگ ، پرراخت غرامت است. رساتقگ پرراخات غرامات باه یاک کااگرر       

جاای  عناقا  غرامات گا باه   رستقگی است که کاگفرمای یک شخص از زما  اخراج باید مالغی به
که کمیسیق  کاگ منصفانه رستقگ پرراخت غرامت هنرامی 1حام بازرشت به کاگ به  ی بدررازر.

 : 2کندیم، رگ این رستقگ   ب یین مالغ آ  به مقاگر ذیل بقجه کندیمرگ گا وا
 رستقگ بر ارامة بجاگ  کاگفرما؛ ریبأر 

   میزا  سابقة کاگ کاگرر نزر کاگفرما؛ 

   میزا  حققق   رگآمد کاگرر رگ ر گا  اشتغال نزر کاگفرما؛ 

   رگ اخراج؛  جارشدهیابالش کاگفرما برای کاهش ضرگ   زیا 

 ققق   رگآمدی که کاگرر رگ مد  میا  اخراج   ررفتن رستقگ پرراخت غرامت میزا  ح
 رگیافت راگر؛  بقانستهیم

    میزا  حققق   رگآمدی که کاگرر رگ مد  میا  ررفتن رستقگ پرراخت غرامت با زماا
 رگیافت راگر؛ بقانستهیمجارا   او ی   رگیافت غرامت 

  ا به رستقگ پرراخت غرامت مرباط بداند. ی که کمیسیق  کاگ منصفانه آ  گامسئلههر 

  پایه   اساس گعایت اول انصااف رگ واانق  کااگ     اندآمدهکلی رگ وانق   طقگبهاین م یاگها 
کمیسیق  کاگ منصفانه وانع شاقر کاه ساقء گفتااگ کااگرر از جملاه        کهیهنراماسترالیا هستند. 

گا رگ  مسائله شاک ایان   ت، بای ساقی اخاراج  ی ساقق راره اسا    مقاگری است که کاگفرما گا به
خصقص ب یین میزا  غرامت رگ نظر خقاهد ررفت. از سقی ریرر سقفی م ارل حققق   رگآماد  

هفته پیش از اخراج برای ب یین میزا  غرامت رگ نظار ررفتاه شاده اسات. ب یاین میازا         26
  کااگ  ی رگ ب یین میزا  حاداول آ  از جملاه نقادهای  اگر بار واانق     بقجهیبحداکثر غرامت   

منصفانه است. اما چرا برخی کاگررا  مایل به طرح شااایت   رگخقاسات نیساتند  بارای ایان      
 هفت عامل به شرح ذیل بیا  شده است:  مسئله
 کاگررا  اطالعا    سقار کافی برای طرح رگخقاست   نةقه   شرایط آ  گا نداگند؛ 

  ؛نندکیمکاگررا  رگ مقابل کاگفرما   ودگ    نفقذ  ی احساس ض ف 
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  ؛  رندیپ یم  اخراج گا  شقندیمبرخی کاگررا  به رالیل اخراج خقر وانع 

  کاگررا  به اخ  نتیجة مثات   جارا  خساگ  خقر امید اگ نیستند؛ 

 گسیدری هزینة رارگسی راگر که راهاً کاگررا  فاود بقا  مالی پرراخت آ  هستند؛ 

  ،اماا اغلا  کااگررا  حاام غرامات      با ایناه بررشت به کاگ هدف   انریزا کاگررا  است
 است؛  دکنندهیناام  این  کنندیمرگیافت 

 اغل  کندیمی رگ جای ریرری پیدا برمناس که کاگرر پس از اخراج، کاگ بهتر   زمانی ،
 (.Voll, 2005: 543ررایشی به شاایت از کاگفرمای والی رگ گاستای اخراج نداگر )

هاای  کااگررا    از ساقی ریرار کااهش هزیناه      ی   آماقزش باه  گساان اطالعگسد می نظربه
بقاند با حاد ر زیااری   گایرا  می طقگبهگسیدری   رسترسی ایشا  به  کال   نمایندرا  وانقنی 

ی کاگررا  رگ عدم طرح رعقا   احقاق حق گا مربفع سازر   این امار مساتلزم   دینااممشاال    
شر از جام ه است. ناتة آخار اینااه رگ   ی   اختصاص بقرجه برای بهاقر  ض یت این وزیگبرنامه

 وانق  کاگ منصفانه رگ پرراخت غرامت، خساگ  م نقی   گ حی پ یرفته نشده است. 
 

ة اخیراج و میینان   مسیلل ی کیار در  المللی نیبی مطالعیة مصیوبات سیازمان    
 مطابقت مقررات کار استرالیا با آنها

بقد به گ ابط کاگ   اساتخدام اسات. از   های مرراگای اختیاگابی رگ حقزه 1کاگ یالمللنیسازما  ب
اماا ضامانت اجارا     ،اندها بسیاگ مهم   مطلقباین است که کنقانسیق  سازما مهم به  هایانتقار
کاگ از  ض یت  یالمللنییک یا ر  رزاگش به سازما  ب یدالاته به هر حال اعضا سالیانه با ،نداگند

هرچناد مقارگا  ضامانت    (. Davies, 2004: 58) مقرگا  کاگ   گسایدری از کشقگشاا  بدهناد   
های مرباقد باه مساائل    کاگ رگ بةث یالمللنیاجرای کافی   کاملی نداگند، اما اهمیت سازما  ب

های کااگی  حق سازما که  1998خصقص از گا نااید ناریده ررفت. به یسازیحققق کاگ   جهان
هاای کااگی   قل اساسی   حاق رگ خصقص اوگا خقر  ة  اعالمی کرراولی   بنیارین گا شناسایی 

 نشر رار   چاگچقب اولی رگ خصقص مااحث اوتصار جهانی   بغییارا  اجتمااعی گا بناا نهاار    
(Craig & Lynk, 2006: 10 .) پایا  واراگرار کااگ   اساتخدام   نیاز شارایط       ،اخراج خصقصرگ

 :اندلیذ که به شرح سند مصقب راگر سهکاگ  یالمللنیسازما  ب ،گ ابط کاگ
  1963مصقب  119 ةنامهیوبق -
  1982مصقب  158 ةناممقا له -
  1982مصقب  166 ةنامهیبقو -
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فسخ شده اسات. باا   به مقج  ر  سند ب دی  1963مصقب  119 ةنامهیسند ا ل ی نی بقو
ناماة  سند برای مقرگا  پایاا  اساتخدام، مقا لاه    نیبریاولگسد، می نظربهمطال ة اسنار م کقگ 

هام آماده کاه ایان      166 اشاماگ  ةنامهیاز سقی ریرر رگ بقواست.  1982 مصقب 158شماگا 
 ةپایا  رار  باه گابطا  مرباط با  به برگسی مقاگر ابتدائاً. است م کقگ ةناممامل مقا له نامههیبقو

پاررازیم   رگ  کااگ مای  ی المللنیسازما  ب 1982مصقب  158 ةنامکاگ از سقی کاگفرما رگ مقا له
 :راگیمقت یا عدم مطابقت وانق  کاگ استرالیا با آ  مقگر گا بیا  میذیل هر مقگر مطاب

 مرر  ،کاگ پایا  رهد ةوراحت آمده است که کاگفرما نااید به گابطبهنامه مقا له 4 ارگ مار
بیشاتر مقارگا  کااگ     برخالف. رگ وانق  کاگ استرالیا مقجه رگ وقگ   جقر رلیل   ع گ

، بلااه عقامال بااگز    اناد نشاده ز جمله وانق  کاگ ایرا ، عقامل مقجه اخاراج م این   رنیا ا
  .انددهی   فاکتقگهایی برای بشخیص نقع اخراج اگائه شروانقنیغ
 کاگفرماا   انامه به لز م این امر که باگ اراا  مقجه بقر  اخراج باید بر عهاد مقا له 4 امار

وراحت باگ اراا  ع گ مقجاه گا باه   بهکه  یارگ متن فصقل ماره .ه استاشاگه کرر ،باشد
گا رگ گ یاه گعایات    مةااکم ایان مسائله   اماا   ،مالحظاه نشاد   ،کاگفرما نهاره باشدا عهد
 نیاز به وراحت وانقنی بیشتر   ذکر آ  رگ متن وانق   جقر راگر. لی  کنند،می

 اشااگه راگر. ایان رالیال رگ     ،  ع گهایی که نااید رلیل اخراج باشاند نامه به رالیل مقا له
یاا رگ   یرکااگ یهای کاگرری رگ سااعا  غ شامل عضقیت یا همااگی با ابةاریه متناین 

ساعا  کاگی با گضایت کاگفرما، نماینده شد  از ساقی کااگررا ، طارح شااایت علیاه      
ةااکم   مراجاع گسایدری، مساائلی     رلیل یا رار  شهار  علیه  ی رگ م ةکاگفرما یا اگائ

عقاید سیاسای، اجتمااعی      همچق  نژار، گن ، جنسیت، مسئقلیت خانقارری، باگراگی،
های مقوت  الدینی   نیز غیاتهای مسئقلیتغیات رگ کاگ به لةاظ مرخصی باگراگی   

مالحظاه   2009 ةوانق  کاگ منصفان برگسید. با هستنناشی از بیماگی   ودمه رید   ... 
  کاگفرماا از  آماده   772رگ وسامت   نااً یبا ذکر جزئیاا  ع  م کقگر، بمامی مقاگر شقمی

هادف از   ایمنع شاده اسات. وانقنرا اگ اساترال     م کقگ لیکاگ به رال ةپایا  رار  به گابط
رگ خصاقص   111 یهاا ق یکنقانسا  یکاگ گا اجرا ةگابط یروانقنیغ ا یوسمت پا  یبصق

 یهاا فروات  جاار یرگ خصاقص ا  156 ،1958صقب م کاگ   شغل ةرگ گابط ضیمنع با 
 ،1982کااگ مصاقب    ةگابطا  ا یا رگ خصاقص پا  158 با ز    مارر،  اسا یبرابر   گفتاگ 

 772  مت اواااً رگ وسامت    1راگر، اعاالم مای  1982کاگ مصاقب   ةگابط ا یپاة نامهیبقو
عناقا     اوادام باه   عمال  ،یکاگرر یهاهیرگ ابةار تیعضق ،یماگیب لیرلبه اتیوانق  غ

 یناابقان  سان،  جنس، همچق  نژار، یعقامل کاگفرما، هیعل تیطرح شاا کاگررا ، اندینما

___________________________________________________________________ 
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حسااب  رگ اخاراج باه   یرواانقن یعناقا  عقامال غ   ... گا باه  م ه  ،بأهل ،یگ ح ،یجسم
 ا یا اخاراج نامنصافانه   پا   یهاا ناماه رگ وسامت  ر مقا لاه گماقا  یبمام گ ازاین آ گر.می
 .انددهش تیاکاگ گع ةگابط یروانقنیغ
 نامه به لز م رار  فروت   زماا  کاافی باه کااگرر بارای پاساخ رار  باه        مقا له 7 امار

 باقا  یارعاهای کاگفرما اشاگه راگر  لی استثنائاً رگ جایی که سقء گفتاگ جادی اسات ما   
 است. ن لز می آمدهرانست. رگ وانق  کاگ استرالیا نیز چنی اکاگفرما گا از این الزام مار

 جهات امااا  احقااق     طارف ینامه به لز م  جقر مةاکم، مراجع یا را گی بمقا له 8 امار
گ  رگ مقرگا  سازما  ازاین حق رگ وقگ  راشتن ارعای نامقجه بقر  اخراج اشاگه راگر.

ی بارای گسایدری     ی کاگ بفا   یا اگجةیتی میا  مراجع اختصاوی یا عماقم المللنیب
شاده   دیا بأکی مرجع گسایدری  طرفیبحل اختالف رگ گابطة کاگ  جقر نداگر   ورفاً به 

 .هستند کاگ طرفیمةاکم ب،   مةاکم فدگال کمیسیق  کاگ منصفانه ایرگ استرالاست. 
 ر   از جمله ایان  پررازمی رمقجهینامه به لز م جارا  خساگ  رگ اخراج غمقا له 10 امار

هاایی همچاق  بازرشات باه کااگ   پرراخات غرامات اشااگه         ها به نمقنهجارا  خساگ 
اماا مةااکم   مراجاع گسایدری گا رگ انتخااب جاارا  خسااگ  مناسا  آزار          ،راگرمی
، لاز م جاارا  خسااگ  ذکار شاده اسات         ایاساترال وانق  کااگ منصافانة   ر اگر. رگ می

  هر پر نده اماا  ود گ رستقگ مانی بر بررشت باه  به بناس کنندهیدریکمیسیق  گس
 158 ةناما مقا لاه  10 اکه ظاهراً از ماار  مسئله این استا پرراخت غرامت گا راگر. یکاگ 

 ،کاه  بیاا  شاد   رقناه هما  .رشقهم ا لقیت حام بازرشت به کاگ بر غرامت برراشت می
ت   لز م گعایت آ ، رگ عمال  ذکر این ا لقی با  جقر ایمتأسفانه رگ سیستم وانقنی استرال

اجراشده بازرشت به کاگ بسیاگ کم   جزئی است که این مسئله رگ این  هایب دار رستقگ
کرر. به لةاظ  جقر مشال  حل گا مشال یاشهیطقگ گکه بتقا  به کشقگ جای کاگ راگر

ی کااگ رگ مصاقبا  ب ادی    المللا نیبناقر ضمانت اجرای کافی، شاید بهتر باشد سازما  
ها   گاهااگهایی برای بهاقر این  ض یت اگائه رهاد باا باه کشاقگها رگ عمال باه       ویهبق

  ظیفة گعایت ا لقیت بازرشت به کاگ یاگی گساند.
 مرر رگ واقگ    ،نامه به لز م رار  اخطاگ والی کتای به کاگرر اشاگه راگرمقا له 11 امار

 جاقر راگر.   مسائله ایان  رگ وانق  کاگ استرالیا    ی  اگبااب گفتاگ سقء   جدی از سقی
ی راگر؛ از جملة این رالیل ایجار فروات بارای   اعمدهبر لز م اخطاگ کتای رالیل  دیبأک

هاای کااگرری رگ   کاگرر رگ یافتن شغلی جدید   نیاز اخا  مشاا گه از  کاال   ابةاریاه     
کاه بیاا  شاد    رقناه هماا  . اسات گاستای بصمیم برای طرح رعقا   اماا  رفاع از خقر 

رگ برگسی این ساند  گ  ، ازایناست 158ا شماگ ةناممامل مقا له 166 اشماگ ةنامهیبقو
 پررازیم: که اضافه شده   بطایق آ  با مقرگا  استرالیا می بنها به مقاگری
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چند عامل از جمله سن افرار، غیات مقوت به لةاظ خدمت نظام  ظیفاه     ،این سند 5 رگ بند
که مالحظه رقنهنامه آمده اضافه شده است. هما می شهر ندی به مقاگری که رگ مقا لهخدمت عمق

به مقاگری اشاگه راگر که ساابقاً   نامههیبقو 7بند . اندشدههمری گعایت  ایرگ وانق  استرال، رشقمی
گفتاگ حار  ءرلیل سقکاگ با کاگرر  لق به ةاست که وطع گابط نینامه ریده شده است   آ  ارگ مقا له

ر. رگ وانق  کاگ منصفانه رگ هر حالت اخطاگ کتای ریرکاگرر بد   اخطاگ کتای مناس  نااید انجام 
شاده   ینا یبشیخدمت پة  اسطة میزا  سابقضر گی است   مد  زما  اخطاگ وال از اخراج نیز به

ی کاگرر بد   نیاز های خرر، متأسفانه اماا  اخراج فقگاست. اما رگ وانق  اخراج منصفانه رگ بجاگ 
حاق بار اعتصااب رگ     ب اگض راگر. نامههیکه با این بند از بقواست به اخطاگ رگ برخی مقاگر آمده 

 اعتصاب گا رگ هار  بر وقگ  وریا شناسایی شده است   این سازما  حقکاگ به یالمللنیسازما  ب
رالیا  جاقر راگر حاق بار    راند. اما آنچاه رگ اسات  خاص آ  کشقگ الزامی می کشقگ مطابق با مقرگا 

اگائه راره   کشاقگهایی   سازما که  یاعتصاب رگ شرایط مةد ر وانقنی است   متأسفانه رگ فهرست
 لی استرالیا باا آنااه رگ    ،خقگرنامی از استرالیا به چشم نمی، اندرهکرکه حق بر اعتصاب گا گعایت 

االیی رگ گعایت استانداگرهای سازما  ب ة، مااگزه با با یض گبارمنصفانهیمقرگا  رستمزر، اخراج غ
حق بر اعتصاب متهم است کاه بایاد    ةرگ مسئل یالمللنیاما به نقض مقرگا  ب ،کاگ راگر یالمللنیب

اما وانقنی  جقر راگر،  رگ کل هرچند رگ استرالیا حزب کاگرری(. Guidice, 2015: 27) رشقاوالح 
از نظار بااگیخی،    الاته شقر.رگ این کشقگ ریده می از اوتصارهای مدل آزار   لیارال هم یهاینشانه

یم، کنا   شرد جز اوتصارهای لیارال مةساقب   دیویحداول مررر هستیم که استرالیا گا مطلق   ب
 (.Shelley & Mitchel, 2009: 163) برعاس رگ استرالیا  ض یت مختلط است

 

 یریگجهینت
منة شمقل نسات به واانق  ساابق خاقر ی نای     ی وانقنی   راهاتیحماوانق  کاگ منصفانه از لةاظ 

های کاگ پیشرفت چشمریری راشته است. یای از ناا  جال  رگ باد ین واانق  کااگ    وانق  انتخاب
کلی رگ ا ایل وانق    سدس ب یین اهداف از باد ین مقارگا  اخاراج     طقگبهاسترالیا، ب یین اهداف 

ساا    بقاندیمالفا    نیز اجرای وانق  های مربقد است که بیا  این اهداف رگ حل اخترگ بخش
ایجار گ یة  احد   جلقریری از بشتت آگا شقر. رگ این سیساتم بارای اخاراج غیرواانقنی اواطالح      

شقر. مفهقم انصاف رگ بسیاگی از مقاگر رگ وانق  این کشقگ اساتفاره  کاگ برره میاخراج نامنصفانه به
ناعارالنه   نام ققل ناقر  رگ ب ریف اخاراج نامقجاه   رانة بندگ انه ناقر ، شده است. م یاگهای سه

نقش بسیاگی راگند. رگ وانق  کاگ استرالیا مقرگا  اخاراج رگ ر  بخاش اخاراج نامنصافانه   پایاا       
غیروانقنی گابطة کاگ آ گره شده است که گ ش وانقنر اگ رگ این ر  بخش کامالً متفا   اسات   رگ  

رگ بخاش پایاا  غیرواانقنی     کهیرگحالها پرراخته شده است، بخش اخراج نامنصفانه به بیا  م یاگ



 1401مستان ز، 4، شمارۀ 52فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    1796

 

ی کااگ باد ین   المللا نیبا گابطة کاگ، بمامی عقامل نامقجه اخراج که رویقااً  فاق مقارگا  ساازما      
، اندآمدهی گابطة کاگ روانقنیغها که رگ بخش پایا  ، ذکر شده است. رگ استرالیا برخی اخراجاندشده

جای بةث راگر   باا فاکتقگهاای ب یینای   نیاز      مسئله، اما رگ برخی ریرر دانیروانقنیغباگز  طقگبه
کاه مالحظاه شاد، رگ    رقناه هماا  شقر. استفاره از اول انصاف به بشخیص نقع اخراج پرراخته می

نفار کااگرر رگ اساتخدام راگناد، واانقنی باه ناام اخاراج          15استرالیا برای کاگفرمایانی که کمتر از 
شقر که رگ آ  واانق  ر  حالات اخاراج فاقگی   غیرفاقگی      ای خرر اعمال میهمنصفانه رگ بجاگ 

شده به لةااظ کام کارر  اساتانداگرهای الزم رگ اخاراج      ب ریف شده است که اخراج فقگی ب ریف
مقگر انتقار وراگ راگر   اساساً ایناه کاگرر به لةاظ این مسئله که رگ استخدام کاگفرمایی است کاه  

. رگ اساترالیا،  سات ینشاقر، منصافانه   مای  کمتار گر، شامل مقارگا  حماایتی   کاگرر را 15کمتر از 
با یاساله بسته به نقع کاگفرما، بارای حمایات شاد      ماههششکاگررا  نیازمند حداول سابقة کاگ 

گ  رر هی از کاگررا  به ورف نداشتن حداول سابقة کااگ الزم از  اند. ازاینرگ برابر اخراج خقرسرانه
  این عیناً نقعی با یض است   لز م اواالح   اندمةر مهای نامنصفانه رابر اخراجحمایت شد  رگ ب

هاا  ی کاگ رگ آ   جاقر راگر. رگ اساترالیا گ ش  المللنیببدین رلیل   نیز ب اگض با مقرگا  سازما  
حدی رسترره   راگای ان طاف است که بقریاااً بارای هار کااگرری     برای رات رارخقاست اخراج به

است   رگ خصقص طرح رارخقاست از بقادیم   ریپ اماا قاست با عنایت بر این سهقلت طرح رارخ
حضقگی آ  با ایمیل، پر کرر  فرم آنالین   حتی رات با بماس بلفنی رگ نظر ررفتاه شاده اسات    

شاقر. رگ ایان کشاقگ مراجاع حال اخاتالف بارای        که امری بسیاگ مطلقب   حمایتی مةسقب می
کمیسیق  کاگ منصفانه   رارراه فدگال هستند. رگ واانق  کااگ اساترالیا     گسیدری به اختالفا  کاگ،

گ زه از بااگیخ اخاراج رگ نظار ررفتاه      یاک برای طرح رعقا علیه کاگفرما مد  زمانی مةد ر بیست
شقند. رگ برخی واقانین ایان مةاد ریت    ی با ع گ مقجه نیز برگسی میرهایبأخشده است که الاته 

ماناد. رگ اساترالیا، ب یاین    بالبالیف می هامد فرما رگ خصقص طرح رعقا زمانی  جقر نداگر   کاگ
وضا  بقسط نهار ر لتی سا  شده است که با هر بغییر ر لات، وضاابی مقافاق باا آنهاا منصاقب       

شاک از  گ شن نیست، بی کامالًبقسط وانق   مسئلهشقند   رگ نتیجه وضا  رگ مقاگری که بالیف 
د بقر. به لةاظ گعایت اوقل عدل   انصاف، سارعت   غیربشاریفابی   نخقاهن ریبأریبعقاید شخصی 

مرجاع حال    نیبار مقفاق کااگ منصافانه    ق یسا یکمبقر ، شفافیت   رسترسی   بر یج همااگی، 
اخاراج نامنصافانه باشاد، بایاد خسااگ        کهیهنراماختالف رگ باگیخ گ ابط کاگ استرالیا بقره است. 

ز ا لقیت وانقنر اگ، بازرشت به کاگ است   ر ماین جاارا    جارا  شقر   ا لین جارا  خساگ    نی
این است که بازرشت به کااگ جنااة    رریریموقگ   عمالًخساگ ، پرراخت غرامت است. اما آنچه 

استثنایی راگر. با ایناه سابق بر وانق  کاگ منصفانه نیز ض ف اجرایی جارا  خسااگ  بازرشات باه    
ی نا یبشیپا این وانق  نیز گاهااگی برای گفاع ایان مشاال    رگ  متأسفانهکاگ مشخص شده بقر، اما 

 راگخدشاه گا  آنهاا نشده است که این امر امنیت شغلی کاگررا    شأ    ودگ  مةاکم کاگ   آگای 
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ی از آگای کمیسایق  کااگ منصافانه  جاقر ناداگر        دنظرخقاهیا بجدسازر. رگ اساترالیا امااا    می
گ مسااائل ماارباط بااا منااافع عمااقمی اماااا    ی اساات   اسااتثنائاً رامرحلااهیااک اشیدریگساا
ی المللا نیبا مقرگا  ساازما    برخالف جقر راگر   این امر  نفرهسهی رگ کمیسیق  دنظرخقاهیبجد

آیاد.  مای  حسااب باه ی رگ مقرگا  کاگ اساترالیا  اعمدهکاگ   اوقل منصفانه رارگسی است   ض ف 
ة اخاراج  مسائل بقت وانق  کاگ استرالیا رگ ی کاگ   میزا  مطاالمللنیببه مقرگا  سازما   کهیهنرام
بر  بقا یمهم  مسئله. اما رگ چند اندشدهخقبی گعایت ، رگ اغل  مقاگر م یاگها بهمیپررازیمبا آنها 

این وانق  ایرارابی  اگر کرر. برای مثال حمایت کافی از کاگررا  ابفاوی  جقر نداگر. از سقی ریرار  
ای حمایت شد  رگ برابر اخاراج خقرسارانه اماری نامنصافانه       ة راشتن حداول سابقة کاگ برمسئل
نفار از واانق     15های کقچک زیر ة ب دی خر ج کاگررا  کاگراهمسئل. شقریمولمدار  زیآمضیبا 

های خرر است که از رگجاا  حماایتی   کاگ منصفانه   احالة آنها به وانق  اخراج منصفانه رگ بجاگ 
عدم ب یین بالیف اخراج به لةاظ عقامل اوتصاری یا نقآ گی    کمتری برخقگراگ است. مطل  آخر

ی کاگ به این مهام  المللنیبی کاگراه    سایل آ  است. رگ استرالیا با  جقر بأکید سازما  گ زگسانبه
بقا  ارعا کرر که وانق  می باز هموقگ  جدارانه پرراخته نشده است. با  جقر انتقارهای م کقگ به

 ی کاگ است.المللنیبانقنی حمایتی   پیشرفته   منطاق با اغل  م یاگهای سازما  کاگ استرالیا و
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