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چکیده
افزایــش حجــم پرونده هــای مطرح شــده در مراجــع حــل اختــاف کار موجــب جلــب   
ــه  ــر همیــن اســاس، در زمین ــن حــل اختــاف شــده اســت. ب ــه توســعه روش هــای جای گزی توجــه ب
حــل و فصــل اختافــات ناشــی از روابــط کار در اســناد بین المللــی و قوانیــن برخــی کشــورها، 
ــا وجــود اهتمــام قانون گــذار ایــران بــه پیش بینــی  تأکیدهــای قابــل توجهــی صــورت گرفتــه اســت. ب
برخــی روش هــای جای گزیــن حــل اختــاف در مقــررات کار، بــه داوری تصریــح نشــده اســت. 
ایــن پژوهــش بــا بهره گیــری از روش توصیفــیـ  تحلیلی درصدد پاســخ گویی به این پرسش هاســت که آیا 
درج شرط داوری در قرارداد کار مطلوبیت الزم را دارد؟ آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ 
ــای  ــه روش ه ــت ب ــردی مثب ــران، رویک ــی ای ــام حقوق ــر، نظ ــش حاض ــای پژوه ــاس یافته ه ــر اس ب
جای گزیــن حــل اختــاف دارد. بــا ایــن حــال، درج شــرط داوری در قراردادهــای کار در نظــام 
ــت الزم را  ــه و مطلوبی ــود، توجی ــی می ش ــش بررس ــن پژوه ــه در ای ــی ک ــه دالیل ــران، ب ــی ای حقوق
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مقدمه
ــوق  ــررات حق ــی از مق ــوان بخش ــه  عن ــی ب ــری و کارفرمای ــات کارگ ــل اختاف ــل و فص ــام ح نظ
ــا  ــر و کارفرم ــات کارگ ــت. اختاف ــی اس ــی و حقوق ــادی، اجتماع ــام اقتص ــرایط نظ ــر از ش کار، متأث
هــم مربــوط بــه روابــط فــردی و هــم مربــوط  بــه روابــط جمعــی طرفیــن رابطــه کار اســت و اصــواًل 
پی آمدهــای مختلــف دارد. پیچیدگــی، پی آمدهــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی اختافــات 
کارگــری و کارفرمایــی و لــزوم مواجهــه ســریع و خــاص بــا آن هــا، حــل و فصــل اختافــات یادشــده را 

ــازد.  ــوار می س ــی دش ــام قضای ــق نظ از طری
قــدرت برتــر کارفرمــا و شــکنندگی موقعیــت کارگــر بــه  علــت امــکان اخــراج وی بــه دســت کارفرما 
و وابســتگی معیشــت کارگــر بــه مــزدی کــه در قبــال انجــام دادن کار از کارفرمــا دریافــت مــی دارد، 
ــن رابطــه کار، ســریع  ــات طرفی ــورد اختاف ــری در م ــه اواًل رســیدگی و تصمیم گی ــد ک اقتضــا می کن
ــا  ــیدگی ب ــًا رس ــود. ثانی ــام ش ــی انج ــع قضای ــول در مراج ــیوه های معم ــریفات و ش ــه دور از تش و ب
ــن  ــدگان طرفی ــی و نماین ــه و نظــم اجتماع ــع جامع ــظ مناف ــرای حف ــت ب ــدگان دول مشــارکت نماین
ــوط  ــرای در نظــر گرفتــن واقعیت هــای صنفــی و ماحظــات مرب اختــاف ) کارگــران و کارفرمایــان( ب

بــه روابــط کار صــورت پذیــرد.
ــه  ویــژه  ــه توســعه بهره گیــری از روش هــای غیــر قضایــی حــل و فصــل اختافــات، ب ــا توجــه ب ب
ــگارش  ــای ن ــم، مبن ــئله ای مه ــوان مس ــه  عن ــای کار ب ــازوکار در قرارداده ــن س ــتفاده از ای داوری، اس
نوشــتار پیــش  روســت. ســکوت قانون گــذار در نظــام حقوقــی ایــران در مــورد امــکان ارجــاع اختــاف 
ناشــی از روابــط کار بــه داوری ســبب ایجــاد شــبهه در خصــوص امــکان درج شــرط داوری در قــرارداد 

کار شــده  اســت. 
اختافــات ناشــی از رابطــه کار عمدتــًا ناشــی از قــرارداد کار اســت یــا بــه ســبب اختــاف در فهــم، 
نحــوه اجــرا یــا تفســیر قانــون و نیــز ناشــی از پیمان هــای دســته جمعی کار مطــرح می شــود. معمــواًل 
ــن و  ــّرح در قوانی ــف مص ــوق و تکالی ــی از حق ــه ناش ــرد ک ــواردی را دربرمی گی ــردی، م ــات ف اختاف
ــان  ــوط اســت و در نتیجــه رابطــه کار  می ــرارداد مرب ــز ق ــای دســته جمعی و نی ــررات کار، پیمان ه مق

کارگــر و کارفرمــا ایجــاد شــده باشــد.1
حــل و فصــل اختافــات فــردی کار بــه دو شــیوه قضایــی و غیــر قضایــی تقســیم می شــود.2 شــیوه 
قضایــی ناظــر بــه وضعیتــی اســت کــه اختــاف کارگــر و کارفرمــا، هماننــد دیگــر دعــاوی بــه دســتگاه 
ــل، شــیوه غیــر  ــا رفــع اختــاف، حکــم الزم را صــادر  کنــد. در مقاب قضایــی ارجــاع  شــود و قاضــی ب
قضایــی حــل اختــاف، رایج تریــن روش بــرای حــل اختــاف کارگــر و کارفرماســت کــه بــر اســاس آن، 

تأملی در مطلوبیت و امکان  حقوقی پیش بینی شرط 
داوری در قراردادهــای کار در نظــام حقوقی ایران 

ــی  ــول دادرس ــو اص ــا در پرت ــر و کارفرم ــاف کارگ ــل اخت ــر دوم: ح ــوق کار )دفت ــد، حق ــی، احم 1. رفیع

منصفانــه(، تهــران: میــزان، 1395، ص 278.

2. هاشمی، محمد، حقوق کار، تهران: میزان، 1396، ص 274.
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بــه جــای قاضــی، نماینــدگان دولــت، کارگــر و کارفرمــا بــه حــل اختــاف می پردازنــد.1
در بیش تــر کشــورها، بــا الهــام از اســناد بین المللــی بــه ویــژه مقاوله نامه هــای ســازمان بین المللــی 
ــل  ــل و فص ــژه، داوری، در ح ــور وی ــه ط ــات و ب ــل اختاف ــل و فص ــن ح ــای جای گزی کار، روش ه
اختافــات ناشــی از قــرارداد کار مطــرح اســت. البتــه داوری مــورد نظــر در اختافــات فــردی، داوری 
اختیــاری اســت.2 پرســش اصلــی مــورد نظــر از تدویــن نوشــتار پیــش  رو، افــزون بــر بررســی تحلیلــی 
مطلــوب بــودن اســتفاده از ســازوکار داوری نســبت بــه دیگــر روش هــای حــل و فصــل اختافــات ناشــی 
از روابــط کار، امــکان حقوقــی درج شــرط داوری در قراردادهــای کار در نظــام حقوقــی ایــران اســت. 

ــرارداد  ــار شــرط داوری در ق ــل اعتب ــه »تحلی ــان فارســی، مقال ــه زب ــار نگاشته شــده ب ــان آث در می
کار«3 بــه صــورت مشــخص بــا موضــوع ایــن نوشــتار در ارتبــاط اســت. نویســنده مقالــه بــا تبییــن ســه 
ــار  ــار و اعتب ــدم اعتب ــار، ع ــه اعتب ــای کار )نظری ــار شــرط داوری در قرارداده ــه اعتب ــع ب ــدگاه راج دی
مشــروط(، بــا قیــد شــروطی نظیــر نظــارت قضایــی بــر رأی داوری و رعایــت قواعــد آمــره کار در صــدور 
رأی داوری و تنقیــح منــاط از پذیــرش شــرط ســازش در قانــون کار ایــران و نیــز بــا توجــه بــه موضــع 
ــل  ــل و فص ــه جانبه گرایی در ح ــل س ــی اص ــت ضمن ــه و رعای ــن زمین ــی کار در ای ــازمان بین الملل س
اختافــات کار، قائــل بــه نظریــه اعتبــار مشــروط درج شــرط داوری در قراردادهــای کار شــده اســت. 

ــوب  ــی وجــوه مطل ــی تحلیل ــق در ارزیاب ــه، تدقی ــن مقال ــه ای ــش  رو نســبت ب ــوآوری نوشــتار پی ن
بــودن داوری نســبت بــه دیگــر روش هــای حــل و فصــل اختافــات کار اســت. هم چنیــن وجــه تمایــز 
آن، همــان  طــور کــه در ادامــه ماحظــه خواهــد شــد، تفــاوت در دیــدگاه منتخــب نســبت بــه اعتبــار 

ایــن شــرط )حداقــل در نظــام حقوقــی ایــران( اســت. 
در نوشــتار حاضــر، در قالــب ســه گفتــار، ابتــدا وجــوه مطلــوب بــودن داوری را نســبت بــه دیگــر 
روش هــای حــل و فصــل اختافــات کار بررســی می کنیــم. در ادامــه، بــا بررســی رویکــرد نظــام حقوقــی 
ایــران نســبت بــه دیگــر روش هــای حــل و فصل غیــر قضایــی اختافــات کار، امــکان حقوقی درج شــرط 

داوری در قراردادهــای کار در نظــام حقوقــی ایــران بــه صــورت خــاص، واکاوی تحلیلــی خواهــد شــد. 

1. نظــام حقوقــی ایــران از الگــوی اخیــر تبعیــت کــرده اســت. بــرای مطالعــه بیشــتر، نــک. نجابت خــواه و همــکاران، 1399: 

.25-23

ــار،  ــهامی انتش ــرکت س ــران: ش ــران، ته ــی ای ــام حقوق ــی کار در نظ ــی دادرس ــان، آسیب شناس ــری، احس 2. اکب

.355 1399، ص 

ــای  ــی دیدگاه ه ــه علم ــرارداد کار«، فصل نام ــرط داوری در ق ــار ش ــل اعتب ــد، »تحلی ــی، مجی ــارزاده  هنجن 3. نج

ــص 73-90. ــماره 93، ص ــم، 1400، ش ــت و شش ــی، دوره بیس ــوق قضای حق
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ــبت  ــودن داوری نس ــوب ب ــوه مطل ــی وج ــت. ارزیاب ــار نخس گفت
ــات کار ــل اختاف ــل و فص ــای ح ــر روش ه ــه دیگ ب

ــد  ــده بای ــه داوری، علی القاع ــرارداد کار ب ــاف ناشــی از ق ــی ارجــاع اخت ــکان حقوق ــه ام ــه ب توصی
ــن،  ــریع، مطمئ ــه، س ــل عادالن ــل و فص ــه ح ــن را ب ــه طرفی ــد ک ــی باش ــل توجیه ــه دالی ــی ب متک
مســالمت آمیز و بــا هزینــه کــم تشــویق کنــد.1 بخــش قابــل توجهــی از دالیــل توجیهــی کــه در ایــن 
ــم دادگســتری اســت.  ــات در محاک ــن اختاف ــه ای ــه رســیدگی ب ــار بررســی می شــوند، نســبت ب گفت
بــه عبــارت دیگــر، طــرح اختافــات کار در محاکــم دادگســتری مزایــای یادشــده را نــدارد و بــه علــت 

ــد.2 ــره می افت ــه مخاط ــه کار ب ــه رابط ــای آن، ادام چالش ه
بــرای مثــال، در دعــاوی بازگشــت بــه کار کارگــر، تــاش کارفرمــا بــر اثبــات ادعاهــای خــود و در 
ــی در  ــت و حت ــد اس ــای جدی ــاز اختاف ه ــده، بسترس ــای یادش ــر رّد ادعاه ــر ب ــاش کارگ ــل، ت مقاب
صــورت بازگشــت کارگــر بــه کار، نتایــج مطلوبــی نخواهــد داشــت و ســبب بی اعتمــادی کارفرمــا، افــت 

کارآیــی کارگــر و حتــی کاهــش آرامــش محیــط کارگاه خواهــد شــد. 

بند یکم. رسیدگی فنی و تخصصی 
آییــن دادرســی کار بــه دلیــل پیش بینــی مقــررات خــاص بــرای رســیدگی بــه دعــاوی کار، اصولــی 
ویــژه را بــرای رعایــت دادرســی منصفانــه در ایــن قبیــل رســیدگی ها تدویــن کــرده اســت. در توضیــح 
ایــن نکتــه بایــد گفــت کــه هــر آییــن دادرســی و روش رســیدگی، ویژگی هایــی خــاص دارد کــه ناشــی 
ــا تراضــی یکدیگــر  ــع ایــن مقــررات اســت. در داوری، طرفیــن، داور را ب از الزامــات خــاص دعــاوی تاب
انتخــاب می کننــد کــه ســبب می شــود داوری متخصــص در زمینــه اختــاف و مســلط بــه جنبه هــای 
ــح،  ــه یقیــن، بسترســاز صــدور رأی صحی ــردازد و ب ــه حــل و فصــل اختــاف بپ ــی و تخصصــی ب عمل

دقیــق و عادالنــه خواهــد شــد.3
ــه دعــاوی کار در قالــب  ــرای رســیدگی ب ــی بایــد گفــت کــه وضــع مقــررات خــاص ب در مقــام ارزیاب
ــز  ــون کار( نی ــاده 157 قان ــوع م ــبه قضایی )موض ــع ش ــیدگی در مراج ــز رس ــی و نی ــیدگی های قضای رس

1. .برای ماحظه وجوه تمایز ارجاع دعاوی دولتی به داوری، نک. دشتی و حائری اصفهانی، 1399: 150-149.

 2-Hornung, Renate, “5th Meeting of The International Organization of Employers Industrial Relations Policy

 Working Group Settlement of Labor Disputes Through Mediation and Arbitration Report”, Geneva, November

 2014, pp.1-3

ــی دادگســتری اســت، از حــدود  ــای عموم ــت دادگاه ه ــه در صاحی ــی ک ــم عموم ــه جرای ــی اســت رســیدگی ب 3. بگفتن

اختیــارات داوران خــارج اســت. نــک: شــمس، عبداللــه،  آییــن دادرســی مدنــی )دوره پیشــرفته( )جلــد 3(، تهــران: 

دراک، 1398، ص 509.
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امکان پذیــر اســت و از ایــن نظــر، داوری بــر روش یادشــده ترجیحــی نــدارد. هم چنیــن بــا آمــوزش تخصصی 
قضــات و اعضــای مراجــع شــبه قضایی، اقتضائــات فنــی و تخصصــی دعــاوی کار قابــل تأمیــن اســت. 

بند دوم. غیر تشریفاتی بودن رسیدگی
بــه اصــل غیــر تشــریفاتی بــودن رســیدگی بــه دعــاوی کار در مقدمــه مصوبــه مربــوط بــه آییــن 
دادرســی کار )مصــوب 1391 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی( اشــاره شــده  اســت. آییــن دادرســی 
ذاتــًا متضمــن تشــریفات خاصــی بــرای رســیدگی اســت؛ چــه آییــن دادرســی مربــوط بــه دعــاوی کار 
باشــد و چــه مربــوط بــه  انــواع دیگــر دعــاوی. بــه تعبیــری، آییــن دادرســی بــر تشــریفات بنــا شــده  
ــه اختــاف و صــدور رأی بیانگــر تشــریفات  ــوا، رســیدگی ب ــه دع ــرای اقام ــی ب ــم مقررات اســت. تنظی
خــاص بــرای دادرســی کار اســت. بــا ایــن  حــال، بــه نظــر می رســد اشــاره بــه ایــن ویژگــی در مقدمــه 
ایــن مصوبــه، مؤیــد نظــر تدوین گــران آن مبنــی بــر کــم بــودن تشــریفات آییــن دادرســی کار )و نــه 

غیــر تشــریفاتی بــودن ایــن مقــررات( باشــد.1
ــن اســت  ــق و اراده طرفی ــر تواف ــی ب ــرا داوری مبتن ــر تشــریفاتی اســت؛ زی ــز اصــواًل غی داوری نی
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 477 قان ــق م ــد. مطاب ــه داوری می بخش ــری ب ــاف بیش ت ــر انعط ــن ام و ای
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، »داوران در رســیدگی و رأی، تابــع مقــررات قانــون آییــن 

ــه داوری را رعایــت کننــد«.  دادرســی مدنــی نیســتند، ولــی بایــد مقــررات مربــوط ب
در داوری، آییــن رســیدگی جنبــه تکمیلــی2 دارد و طرفیــن می تواننــد در خصــوص آییــن و نحــوه 
رســیدگی توافــق کننــد.3 ایــن در حالــی اســت کــه رســیدگی های قضایــی تابــع تشــریفات خاصــی اســت. 
ــا ایــن حــال، بــه نظــر می رســد امــکان وضــع تشــریفات کم  تــر حتــی در رســیدگی های قضایــی نیــز  ب
وجــود داشــته باشــد. در ایــن میــان، وجــود حداقلــی از ضوابــط رســیدگی بــرای حفــظ حقــوق طرفیــن 
ــه نظــر می رســد.  ــه  ویــژه طــرف ضعیف تــر، در قالــب آییــن دادرســی کار، گزینــه ای موجه تــر ب دعــوا ب

بند سوم. سرعت در رسیدگی
ــذار  ــای اساســی قانون گ ــا از اولویت ه ــر و کارفرم ــان کارگ ــات می ــه اختاف تســریع در رســیدگی ب
در قانــون کار و آییــن دادرســی کار اســت. دلیــل گرایــش بــه اصــل ســرعت در رســیدگی بــه دعــاوی 

1. تقــی زاده، ابراهیــم و عبدالحســین صالحی منــش، آییــن دادرســی در اختافــات کارگــر و کارفرمــا، تهــران: مجــد، 

1398، ص 78. 

2-Optional Provision .

ــوه  ــات و انتشــارات ق ــز مطبوع ــران، مرک ــردی، ته ــوق داوری کارب ــوذر جوهــری، حق ــی و اب ــه، عل ــی دادی ده کهن 3. عل

قضاییــه، 1398، ص 137. 
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ــر و  ــه کارگ ــر ب ــرر بیش ت ــری از ورود ض ــاف و پیش گی ــن اخت ــی طرفی ــری از باتکلیف کار، جلوگی
کارفرماســت. بــرای مثــال، در دعــاوی اخــراج کارگــر، اگــر اخــراج غیــر قانونــی قلمــداد و حکم بازگشــت 
بــه کار کارگــر صــادر شــود، کارفرمــا بــه پرداخــت حقــوق کارگــر از زمــان اخــراج تــا بازگشــت کارگــر 
بــه کار ملــزم خواهــد شــد. در ایــن مــورد، بــرای جلوگیــری از باتکلیفــی و ورود زیــان بــه طرفیــن نیــاز 
اســت رســیدگی بــه دعــوای مطرح شــده بــا قیــد فوریــت و ســرعت صــورت پذیــرد. ذیــل مــاده 162 
قانــون کار، هیئــت حــل اختــاف را بــه صراحــت ملــزم می کنــد حتی االمــکان ظــرف مــدت یــک مــاه 

پــس از وصــول پرونــده، رســیدگی و رأی الزم را صــادر کنــد.1
ــل توجهــی برخــوردار اســت کــه همیــن امــر،  داوری نیــز حداقــل در بعــد داخلــی از ســرعت قاب
ــرای حــل اختــاف محســوب می شــود.2 در مراجــع  ــه داوری ب ــرای مراجعــه ب یکــی از علــل تمایــل ب
ــرای  ــی ب ــان طوالن ــدت زم ــده، م ــای مطرح ش ــاالی پرونده ه ــم ب ــل حج ــه دلی ــًا ب ــی عموم قضای
ــودن  ــر ب ــل کم  ت ــه دلی ــز ب ــی نی ــود.3 از طرف ــرف می ش ــده ص ــای مطرح ش ــه پرونده-ه ــیدگی ب رس
ــر  ایــن، مــدت داوری تابــع  تشــریفات رســیدگی در داوری، حــل اختــاف تســریع می گــردد. عــاوه  ب
ــون  ــاده 484 قان ــا تبصــره م ــق ب ــن، مطاب ــق نداشــتن طرفی ــن اســت و در صــورت تواف ــق طرفی تواف
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، تنهــا ســه مــاه بــه عنــوان مــدت داوری 
شــناخته خواهــد شــد. ایــن ویژگــی، عامــل ترجیــح داوری نســبت بــه رســیدگی های قضایــی اســت، 

ــی نمی شــود.  ــز تلق ــل تمای ــا رســیدگی در مراجــع شــبه-قضایی، عام ــا در مقایســه ب ام

بند چهارم. رعایت اقتضائات اصل سه جانبه گرایی
ــه دســت هیئت هایــی متشــکل از ســه  ــه اختافــات ب ــا مقــررات دادرســی کار، رســیدگی ب مطابــق ب
ــز  ــرد نی ــن رویک ــل ای ــرد. دلی ــورت می پذی ــت ص ــان و دول ــران، کارفرمای ــدگان کارگ ــامل نماین ــروه ش گ
جلــب اعتمــاد طرفیــن اختــاف اســت. در داوری نیــز مطابــق مــاده 454 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی الزم اســت تــا طرفیــن در انتخــاب و تعییــن تعــداد داور بــه توافق برســند. 
هم چنیــن طبــق مــاده 464 ایــن قانــون و مــاده 10 قانــون داوری تجــاری بین المللــی، در صــورت تعییــن 
نشــدن شــمار داوران، تعــداد آنــان، ســه نفــر خواهــد بــود.4 عــاوه  بــر ایــن، بیش تــر حقوق دانــان معتقدنــد 

بنــا بــر ضــرورت تصمیم گیــری در صــورت اختــاف نظــر، تعــداد داوران بایــد فــرد باشــد.5

1. تقی زاده و صالحی منش، پیشین، ص 77. 

2. نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، تهران: امیرکبیر، 1383، ص 432. 

3. علی دادی ده کهنه و جوهری، پیشین، ص 137.

4. همان، ص 154.

5. توکلی، محمدمهدی، مختصر آیین دادرسی مدنی، تهران: مکتوب آخر، 1397، ص 418. 
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ــن  ــه ای ــا مقــررات داوری پوشــش داد، ب ــن اصــل را ب ــوان ای ــه مقــررات یادشــده می ت ــا توجــه ب ب
ترتیــب کــه هیئــت داوری نیــز متشــکل از داور یــا داوران طرفیــن و بــه همــراه ایشــان، داور یــا داوران 
منتخــب وزارت کار باشــد. بــا ایــن وصــف، امــکان وضــع تکلیــف بــرای وزارت کار جهــت تعییــن داور، 

ــه اســت.  ــی، واقع بینان ــه از نظــر عمل ــر اســت و ن ــی، امکان پذی ــه از نظــر حقوق ن

بند پنجم. هزینه رسیدگی
ــرای احقــاق حقــوق خــود در مقــام خواهــان  ــط کار معمــواًل کارگــر ب ــات ناشــی از رواب در اختاف
اقــدام می کنــد. بــا ایــن حــال، بــه دالیــل مختلفــی از جملــه دشــواری تأمیــن ادّلــه بــرای کارگــر، وی 
ــران،  ــی کار در ای ــودن دادرس ــگان ب ــود رای ــا وج ــن ب ــرد. هم چنی ــرار می گی ــکننده  ق ــی ش در وضعیت
ــر  ــنگینی را ب ــار س ــاب، ب ــاب و ذه ــل و ای ــن دلی ــه تأمی ــه هزین ــتقیم از جمل ــر مس ــای غی هزینه ه
ــد از  ــن روش می توان ــوان دریافــت کــه ای ــد داوری می ت ــه فرآین ــا نگاهــی ب دوش کارگــران می نهــد. ب

ــر واقــع شــود.  رســیدگی فرسایشــی در محاکــم مفیدت
ــات جمعــی میــان کارگــران  ــه داوری در اختاف ــکا از مراجعــه ب ــی امری ــوان عال گفتنــی اســت دی
و کارفرمایــان حمایــت می کنــد. بــه بــاور ایــن دیــوان، همــان  طــور کــه داوری در اختافــات تجــاری 
بــر رســیدگی محاکــم فایــق آمــده اســت، داوری بایــد جــای روش هــای حــل اختافــات تنش برانگیــز 

ناشــی از روابــط کار را نیــز بگیــرد.1
ــر خــاف دیگــر مراجــع کــه طــرح دعــوا در آن، مســتلزم پرداخــت هزینــه  نظــام دادرســی کار ب
دادرســی اســت، رایــگان اســت. برخــی، دلیــل ایــن امــر را شــرایط کار و معیشــت کارگــران می داننــد؛ 
زیــرا آن هــا بــه دلیــل احتمــال از دســت دادن کار و هم چنیــن کارفرمــا بــه دلیــل موقعیــت برتــر خــود، 
ــد  ــز معتقدن ــی نی ــر، برخ ــرف دیگ ــد. از ط ــه نمی کنن ــاس را اقام ــه و بی اس ــوای نا موج ــچ  گاه دع هی
اگــر محکــوٌم  علیــه، کارگــر باشــد، هزینــه دادرســی عــاوه  بــر محرومیــت از اشــتغال، آثــار مخّربــی بــر 
ــی  ــار هزینه های ــا در کن ــن هزینه ه ــد، ای ــا باش ــه، کارفرم ــوٌم  علی ــر محک ــد گذاشــت و اگ ــای خواه ج
ماننــد حــق ســنوات و دیگــر مطالبــات کارگــر، بــر وی تحمیــل خواهــد شــد.2 بــا ایــن حــال، برخــی نیــز 
معتقدنــد بــه علــت وضعیــت خــاص کارگــر و کارفرمــا، ایــن اصــل جنبــه حمایتــی دارد و بایــد خدمــت 

عمومــی قلمــداد شــود؛ زیــرا خدمــات عمومــی بــه  صــورت مســتقیم، هزینــه ای دربرنمی گیرنــد.3

 1-Silverstein, May Olivia, “Introduction to International Mediation and Arbitration: Resolving Labor Disputes in the

United States & the European Union”, Labor and Employment Law Forum, 2011, Vol.1, S.1, p.1

2. همدانــی، علی اللــه، آییــن دادرســی مراجــع حــل اختــاف کار ایــران، تهــران: مؤسســه کار و تأمیــن اجتماعــی، 

1381، ص 13.  

3. تقی زاده و صالحی منش، پیشین، ص 81.
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در مقابــل، داوری، متضمــن پرداخــت حق الزحمــه داوران اســت و تعرفــه حق الزحمــه داوران 
مطابــق مــاده 498 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، بــر اســاس 
ــه دارد،  ــا این کــه داوری هزین ــن و پرداخــت می شــود. ب ــه تعیی ــوه  قضایی ــه مصــوب رئیــس ق آیین نام
ــه ای  ــود. تک مرحل ــتقبال می ش ــم، از آن اس ــه محاک ــبت ب ــای آن نس ــودن هزینه ه ــم ب ــل ک ــه دلی ب
ــن  ــش ای ــبب کاه ــه س ــت ک ــواردی اس ــیدگی داوری، در رأس م ــدت رس ــودن م ــاه ب ــودن و کوت ب
هزینه هــا می شــود. بــا ایــن حــال، پرداخــت همیــن هزینــه مختصــر بــرای کارگــران دشــوار بــه نظــر 
می رســد. از ســویی، دولــت نیــز علی القاعــده بــه علــت ایجــاد هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف، 
در پرداخــت ایــن هزینه هــا نقشــی نخواهــد داشــت؛ زیــرا تعهــد خــود را از طریــق ایجــاد ایــن مراجــع 
ــر  ــبه قضایی، از نظ ــع ش ــیدگی در مراج ــه رس ــبت ب ــاس، داوری نس ــن اس ــر ای ــت. ب ــام داده اس انج

تحمیــل هزینــه رســیدگی بــه کارگــر، بــا چالــش جــّدی مواجــه اســت.

بند ششم. حفظ مناسبات کاری و رعایت محرمانگی
داوری ایــن ظرفیــت را دارد کــه از محرمانگــی اطاعــات شــخصی طرفیــن در اختافــات کار نیــز 
ــه شــرایط دادرســی های  ــودن رســیدگی در محاکــم از جمل ــی ب ــل، علن ــد. از ســوی مقاب ــت کن حمای
ــه را  ــه داوری، امــکان صیانــت از اطاعــات محرمان قضایــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه توســل ب
ــن  ــه در ای ــخص محور دارد ک ــتمر و ش ــی مس ــه کار، ماهیت ــد. رابط ــن می کن ــن تضمی ــرای طرفی ب
رابطــه، کارگــر از نظــر اقتصــادی و حقوقــی، بــه اراده کارفرمــا وابســته اســت. از نظــر اقتصــادی، امــرار 
معــاش کارگــر بــه پرداخــت اجــرت و حق الســعی کارگــر بســتگی دارد. از نظــر وابســتگی حقوقــی نیــز 
ــب کارفرماســت.  ــای تدوین شــده از جان ــازمان دهی کارگاه و برنامه ه ــع س ــر، تاب ــدات کارگ ــای تعه ایف
ــه  ــق داوری، ب ــا از طری ــر و کارفرم ــن کارگ ــات بی ــاد و حــل اختاف ــر اعتم ــن، رابطــه متکــی ب بنابرای

پایــداری و اســتمرار رابطــه کاری کمــک قابــل توجهــی خواهــد کــرد. 
بهره گیــری از داوری بــرای طرفیــن، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا اختــاف  نظرهــای دیگــری را 
کــه داخــل در موضــوع اختــاف مطــرح نشــده اند، ولــی رابطــه طرفیــن را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد، 
در چارچــوب مذاکــرات خــود بررســی کننــد. بــه ایــن ترتیــب، ارجــاع اختــاف بــه داوری ســبب حفــظ و 
پایــداری رابطــه کارگــر و کارفرمــا خواهــد شــد. هم چنیــن ورود اشــخاص ثالــث بی طــرف بــرای ارزیابــی 
شــرایط موضوعــی و حقوقــی، بــه حــل اختــاف طرفیــن کمــک شــایانی خواهــد کــرد و رونــد حــل اختاف 
را تســهیل می کنــد. حتــی اگــر در نتیجــه داوری، طرفیــن بــه راه حلــی حقوقــی نیــز دســت نیابنــد، در 

میانــه مذاکــرات فرصــت می یابنــد تــا مطالبــات و نظرهــای خــود را بــه یکدیگــر انتقــال دهنــد.1
ــه  ــوان داوری در محــل کارگاه اســت. توســل ب ــای داوری، امــکان تشــکیل دی یکــی دیگــر از مزای
داوری ایــن امــکان را بــرای طرفیــن فراهــم می کنــد کــه اختافــات خــود را قبــل از ارجــاع بــه نهادهــا 

1-Gordon, Elizabeth Ellen, “Why Attorneys Support Mandatory Mediation”, Judicature Dergisi, Vol.82, S.5, pp.224-231

تأملی در مطلوبیت و امکان  حقوقی پیش بینی شرط 
داوری در قراردادهــای کار در نظــام حقوقی ایران 
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ــت  ــد. صاحی ــل کنن ــل و فص ــود ح ــه کاری خ ــاختار رابط ــل س ــارج از کارگاه، در داخ ــم خ و محاک
ــوع اختــاف را شــامل شــود و  ــام باشــد و هــر ن نهــاد داوری مســتقر در محــل هــم ممکــن اســت ع
هــم ممکــن اســت از صاحیــت محــدودی برخــوردار باشــد.1 ایجــاد چنیــن نهــادی عــاوه  بــر این کــه 
ــه حداقــل می رســاند، فرصــت اثرگــذاری کارگــران  ــرد و هزینه هــا را ب ــاال می ب ســرعت رســیدگی را ب

ــازد.  ــم می س ــازی در کارگاه فراه ــد تصمیم س ــر رون را ب
ــا  ــز طرفیــن ب ــی نی ــد گفــت کــه حتــی در رســیدگی های قضای ــن عامــل بای ــی ای ــام ارزیاب در مق
توافــق یکدیگــر می تواننــد درخواســت رســیدگی غیــر علنــی کننــد. دیگــر مزایایــی کــه بــرای داوری 
بیــان شــد، نوعــًا در رســیدگی بــه اختــاف توســط مراجــع شــبه قضایی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

پــس داوری از ایــن نظــر نیــز ترجیــح خاصــی نــدارد. 

بند هفتم. امکان اجرای موازین حقوق بین الملل کار
ــرای  ــت.2 اج ــل کار اس ــوق بین المل ــن حق ــرای موازی ــرای اج ــازی ب ــر داوری، بسترس ــده دیگ فای
ــی ســازمان  ــش اســت. حت ــی پرچال ــل کار در تمــام کشــورها، موضوع ــوق بین المل اســتانداردهای حق
بین المللــی کار نیــز نتوانســته اســت مدعــی پذیــرش و اجــرای اصــول دادرســی مشــترک و 
اســتانداردهای یکســان در کشــورهای عضــو شــود. عمده تریــن علــت ایــن مســئله، پای بنــدی محاکــم 
ــن ترتیــب، نقــش برجســته داوری و دیگــر روش هــای  ــه ای ــی خــود اســت. ب ــن مل ــه موازی ــی ب داخل
ــرا  ــود؛ زی ــان می ش ــی نمای ــتانداردهای بین الملل ــول و اس ــرای اص ــات در اج ــل اختاف ــن ح جای گزی
ــاد داوری  ــم در نه ــون حاک ــاب قان ــی، از آزادی انتخ ــات بین الملل ــژه اختاف ــه وی ــاف ب ــن اخت طرفی
ــد.3 ــل کار را اجــرا کنن ــه راحتــی، اصــول و اســتانداردهای حقــوق بین المل ــد ب ــد و می توانن برخوردارن

بند هشتم. آمره  بودن مقررات کار
چــون قوانیــن کار بــا هــدف حفــظ منافــع کارگــر و حمایــت حقوقــی از آنــان بــه تصویــب رســیده  
اســت، دارای ویژگــی نظــم عمومــی هســتند و بایــد تمایــز آن هــا را از دیگــر قوانیــن درک کــرد. حقــوق 
کارگــران بــه ترتیــب مقــرر در قانــون کار، جنبــه حداقلــی دارد و کارفرمــا نمی توانــد حتــی بــا توافــق و 
تراضــی بــا کارگــر، مزایایــی کم  تــر از مزایــای قانونــی برایــش منظــور کنــد.4 رأی صادرشــده از جانــب 

1-Silberman, R. Gaull, Murphy, Susan, Adam, E. and Susan P. “Alternative Dispute Resolution of Employment Dis-

crimination Claims”, Louisiana Law Review, 1994,Vol. 54, S. 6, pp.1533-1558

2-Silverstein, op. cit., p.1 .

 3-Zack, Arnold M., “ADR and the Settlement of International Labor Disputes: A Proposal for Conciliation through 
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داور بایــد مطابــق قوانیــن آمــره و موجــد حــق باشــد؛ چــون توافــق بــر خــاف قوانیــن آمــره ممکــن 
نیســت و داور مکلــف اســت ماننــد دادگاه، آرای خــاف قوانیــن آمــره صــادر نکنــد. البتــه اگــر رأی بــر 

خــاف قوانیــن تکمیلــی باشــد، بــا ایــراد حقوقــی مواجــه نیســت. 
قوانیــن موجــد حــق، قوانینــی هســتند کــه بــرای اشــخاص، حقوقــی را شناســایی می کننــد. اگــر 
رأی داور، حقــوق قانونــی اشــخاص را نقــض کــرده باشــد یــا بــر خــاف قوانیــن آمــره رأی بدهــد کــه 
ــا نظــم عمومــی و اخــاق حســنه در تعــارض باشــد، آرای  ــا ب ــر خافشــان ممکــن نیســت ی توافــق ب
ــی در  ــد حقوق ــز از اجــرای قواع ــکان گری ــه نظــر می رســد ام ــان، ب ــد.1 در پای ــل ابطالن صادرشــده قاب
ــان  ــه زی ــواًل ب ــه معم ــری ک ــت؛ ام ــبه قضایی اس ــع ش ــتری و مراج ــم دادگس ــر از محاک داوری، بیش ت

ــود.  ــر می ش ــر منج کارگ

گفتــار دوم. رویکــرد نظــام حقوقــی ایــران نســبت بــه دیگــر روش هــای 
غیــر قضایــی حــل و فصــل اختافــات کار

قانــون کار، بــه اســتثنای ســازش، بــه روش هــای جای گزیــن حــل و فصــل اختافــات2  بــا  صراحــت 
و بــه طــور مبســوط اشــاره نکــرده اســت. بــا ایــن حــال، از یــک منظــر، بــا عنایــت بــه مقــررات ایــن 
قانــون می تــوان رویکــرد نســبتًا مثبــت قانون گــذار را بــه بهره گیــری از ایــن روش هــا در حــل و فصــل 

اختافــات برداشــت کــرد.

بند یکم. مذاکره
مذاکــره3 فــردی بیــن کارگــر و کارفرمــا در قانــون کار بــه رســمیت شــناخته نشــده و صرفــًا مقرراتی 
بــرای مذاکــره دســته جمعی تصویــب شــده اســت. مذاکــره دســته جمعی در مــواد 139 و 140 قانــون 
ــه ای  ــا حــل مشــکات حرف ــری و ی ــون کار، »پیش گی ــاده 139 قان ــذار در م ــده  اســت. قانون گ کار آم
ــق و حــل و  ــران« و »حصــول تواف ــی کارگ ــور رفاه ــا ام ــد و ی ــود شــرایط تولی ــا بهب ــا شــغلی و ی و ی
ــد. در  ــداد می کن ــته جمعی قلم ــرات دس ــت مذاک ــدف و غای ــات« را ه ــالمت آمیز اختاف ــل مس فص
مــاده 140 قانــون کار نیــز بــرای تبییــن مســئله، پیمــان دســته جمعی را تعریــف و طرفیــن مذاکــرات 

ــد. ــی می کن ــته جمعی را معرف دس
ــه هیئت هــای تشــخیص و حــل  ــل از ارجــاع اختــاف ب ــه مذاکــره قب ــه توســل ب ــون کار ب در قان

1. خدابخشــی، عبداللــه، حقــوق داوری و دعــاوی مربــوط بــه آن در رویــه قضایــی، تهــران: شــرکت ســهامی انتشــار، 

1398، ص 553.

2-Alternative Dispute Resolution (ADR) methods.

3-Negotiation .
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ــکان  ــع از ام ــون، مان ــره در قان ــایی نشــدن مذاک ــال، شناس ــن ح ــا ای ــاره  نشــده اســت. ب ــاف اش اخت
ــا  ــرد.1 ب ــداد ک ــازش قلم ــره را عنصــری از روش س ــوان مذاک ــن می ت ــام دادن آن نیســت. هم چنی انج
ایــن حــال، مذاکــره در ایــن دســت اختافــات، رأســًا روشــی بــرای حــل و فصــل محســوب نمی شــود؛ 

گرچــه در عمــل بــه کار گرفتــه شــود.

بند دوم. سازش
ــاده 157  ــه صراحــت در م ــات اســت کــه ب ــن حــل و فصــل اختاف ســازش2 تنهــا روش جای گزی
قانــون کار آمــده اســت. بــر اســاس ایــن مــاده، اگــر بیــن کارگــر و کارفرمــا اختافــی رخ دهــد، ابتــدا از 
طریــق ســازش مســتقیم میــان طرفیــن بــرای حــل اختــاف تــاش می شــود.3 وجــود نهــاد ســازش در 
قانــون کار، ابتــکاری برگرفتــه از موازیــن بین المللــی کار اســت؛ چــون در هیــچ یــک از قوانیــن کشــور، 

ســازش بــه  عنــوان روش مســتقل شــناخته نشــده اســت. 
ــات  ــه در اختاف ــون کار ک ــده در قان ــن مطرح ش ــای جای گزی ــر روش ه ــاف دیگ ــر خ ــازش ب س
ــن  ــاده 157 ای ــص م ــق ن ــال اســت و طب ــل اعم ــردی قاب ــات ف ــوند، در اختاف ــال می ش ــی اعم جمع
قانــون در اختافــات جمعــی قابــل اعمــال نیســت. بــا ایــن حــال، حقــوق مکتســبه ناشــی از قراردادهای 
دســته-جمعی بــرای طرفیــن نیــز در اختافــات فــردی، قابلیــت مطالبــه و طــرح در قالــب ســازش را 
ــد  ــد و معتقدن ــی را رد می کنن ــات جمع ــازش در اختاف ــودن س ــن ب دارد. برخــی نویســندگان، ناممک
کــه مطــرح بــودن چنیــن موضوعــی بــه وجــود خألهــای قانونــی و اجرایــی در مــورد روش و ماهیــت 

اختافــات و دعــاوی جمعــی در نظــام حقــوق کار معطــوف اســت.4

بند سوم. میانجی گری
ــه موجــب آن،  ــه ب ــری5 اســت ک ــات کار، میانجی گ ــن حــل و فصــل اختاف ــر جای گزی روش دیگ
ــد.  ــاف ورود می کنن ــورد اخت ــوع م ــه موض ــوا ب ــن دع ــول طرفی ــورد قب ــرف و م ــث بی ط ــخص ثال ش
ایــن شــخص اختیــار صــدور رأی را نــدارد و صرفــًا بــه طرفیــن کمــک می کنــد تــا بتواننــد مشــکات 
موجــود خــود را حــل و فصــل کننــد.6 قانون گــذار، میانجی گــری را شناســایی کــرده و در مــاده 157 

قانــون کار بــه ایــن روش اشــاره  نشــده اســت. 

1. اکبری، پیشین، ص 357. 

2-Amicable Settlement, Compromise.

3. تقی زاده و صالحی منش، پیشین، ص 41.

4. رفیعی، احمد، قانون کار در نظم حقوقی کنونی، تهران: نگاه بّینه، 1396، ص 379.

5-Mediation.

6. درویشی هویدا، یوسف، شیوه های جای گزین حل و فصل اختافات، تهران: میزان، 1393، ص 107. 
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تبصــره 2 مــاده 139 قانــون کار، تنهــا مــوردی اســت کــه قانون گــذار بــه میانجی گــری اشــاره کــرده 
ــق باشــند، می تواننــد  ــی کــه طرفیــن مذاکــرات دســته جمعی مواف ــن اســاس »در صورت ــر ای اســت. ب
از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تقاضــا کننــد، شــخص بی طرفــی را کــه در زمینــه مســائل کار 
تبحــر داشــته باشــد و بتوانــد در مذاکــرات هماهنگــی ایجــاد کنــد، بــه عنــوان کارشــناس پیمان هــای 
دســته جمعی بــه آن هــا معرفــی نمایــد. نقــش ایــن کارشــناس، کمــک بــه هــر دو طــرف در پیشــبرد 
ــز  ــری نی ــم مشــهود اســت، میانجی گ ــن حک ــه در ای ــور ک ــان  ط ــرات دســته جمعی اســت«. هم مذاک
ماننــد مذاکــره تنهــا بــه پیمان هــای دســته جمعی و اختافــات ناشــی از آن محــدود اســت و قراردادهــا 

ــرد. ــردی را دربرنمی گی ــات ف و اختاف

ــرط داوری در  ــی ش ــی پیش بین ــکان حقوق ــوم. ام ــار س گفت
قراردادهــای کار

ــد.  ــه داوری نمی دانن ــاع ب ــل ارج ــات را قاب ــی، برخــی از اختاف ــی داخل ــف حقوق ــای مختل نظام ه
ــا ایــن حــال، ممکــن اســت در خصــوص منــع ارجــاع اختافــات بــه داوری، نظــام حقوقــی داخلــی  ب
کشــورها یکســان عمــل نکننــد.1 حــال ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه آیــا در نظــام حقوقــی ایــران، 
در قــرارداد کار می تــوان شــرط داوری را لحــاظ کــرد؟ در ایــن قســمت می کوشــیم بــر اســاس قوانیــن 

و مقــررات داخلــی ایــران بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم.

بند یکم. رویکرد قوانین داخلی ایران نسبت به داوری
مطابــق قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی، برخــی از دعــاوی 
ــون، منحصــر  ــن قان ــاده 478 ای ــن اســتثنائات را در م ــذار، ای ــل ارجــاع نیســت. قانون گ ــه داوری قاب ب
بــه دعــاوی ورشکســتگی، کیفــری، اصــل نــکاح، فســخ نــکاح، طــاق و نســب دانســته اســت؛ زیــرا ایــن 
موضوعــات بــا نظــم عمومــی و مصالــح زندگــی جمعــی آمیختــه اســت و می توانــد آثــاری بــه مراتــب 
ــات  ــن دســته از اختاف ــت اجــرای ارجــاع ای ــوا داشــته باشــد.2 ضمان ــک دع ــن ی گســترده تر از طرفی
بــه داوری حســب مــورد شــامل ابطــال موافقت نامــه داوری، ابطــال شــرط داوری منــدرج در قــرارداد، 

ــودن رأی داور می شــود.  ــل اجــرا نب ابطــال رأی داور توســط دادگاه و قاب
ــرر  ــام داوری را مق ــد ع ــول و قواع ــه اص ــون ک ــن قان ــا 501 همی ــواد 454 ت ــت در م ــی اس گفتن
ــود  ــه داوری وج ــط کار ب ــی از رواب ــات ناش ــاع اختاف ــع ارج ــر من ــی ب ــی مبن ــچ حکم ــی دارد، هی م
نــدارد. بــه نظــر برخــی نویســندگان، طبــق ایــن قانــون، رســیدگی بــه اختافــات ناشــی از رابطــه کار از 

1. خدابخشی، پیشین، ص 240. 

2. توکلی، پیشین، ص 418. 
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جانــب داور ممنــوع نیســت، ولــی ایــن امــر، مختــص داوری اختیــاری اســت؛1 زیــرا داوری مــورد نظــر 
ــل، ممکــن اســت گفتــه شــود کــه  ــون، داوری اختیــاری اســت. از ســوی مقاب ــن قان قانون گــذار در ای
ــن  ــًا از مــوارد مشــمول ای ــط کار، موضوع ــات ناشــی از رواب ــه حــل و فصــل اختاف ــوط ب مقــررات مرب

ــون کار اســت.  ــع نظامــات و قواعــد خــاص قان ــون، خــارج و تاب قان
قبــل از تنظیــم قــرارداد داوری بین المللــی بایــد بــه قابــل ارجــاع بــودن اختــاف بــه داوری توجــه 
ــر اســاس نظــام حقوقــی ایــران از طریــق  ــه داوری ارجــاع داد کــه ب ــوان ب کــرد. موضوع هایــی را می ت
ــرر  ــران مق ــی ای ــون داوری تجــاری بین الملل ــاده 34 قان ــد 1 م ــند. بن ــل حــل و فصــل باش داوری قاب
مــی دارد: »در مــوارد زیــر، رأی داور اساســًا باطــل و غیــر قابــل اجراســت: 1. در صورتــی کــه موضــوع 
ــده  ــد...«. عم ــق داوری نباش ــل از طری ــل و فص ــل ح ــران قاب ــن ای ــب قوانی ــه موج ــاف ب ــی اخت اصل
موضوعــات داوری ناپذیــر در قانــون آییــن  دادرســی  دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی ذکــر 

ــه مــاده 456 ایــن قانــون اشــاره کــرد.2 شــده اســت کــه از جملــه می تــوان ب
بندهــای 2 و 3 مــاده 34 قانــون داوری تجــاری بین المللــی نیــز اشــعار مــی دارد کــه »2. در صورتــی 
کــه مفــاد رأی مخالــف بــا نظــم عمومــی باشــد؛ 3. رأی داور در خصــوص امــوال غیــر منقــول واقــع در 
ایــران بــا قوانیــن آمــره جمهــوری اســامی ایــران و یــا بــا مفــاد اســناد رســمی معتبــر معــارض باشــد، 
مگــر آن کــه در مــورد اخیــر، داور حــق ســازش داشــته باشــد«. همــان  طــور کــه ماحظــه می شــود، 
ــر روابــط حقوقــی بین المللــی اســت، هیــچ حکمــی در  ــون داوری تجــاری بین المللــی کــه ناظــر ب قان
خصــوص ممنوعیــت یــا محدودیــت ارجــاع اختــاف ناشــی از رابطــه کار بــه داوری و درج شــرط داوری 

در قراردادهــای کار پیش بینــی نکــرده اســت.
مــواد 142، 143 و 157 قانــون کار، روش هــای حــل و فصــل اختافــات را تبییــن می کننــد. از نظــر 
برخــی نویســندگان، شــکل دیگــری کــه بــرای رســیدگی بــه اختافــات قابــل پیش بینــی اســت، طبــق 
ــه  ــی، مراجعــه ب ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدن مــواد 501 و 454 قان
داوری اســت کــه قانــون کار مخالفــت صریــح بــا آن نــدارد. بنابرایــن، چــون ایــن مــواد عام اســت و شــامل 
اختــاف بیــن کارگــر و کارفرمــا نیــز می شــود، بنــا بــه قاعــده اعتبــار امــر محکــوٌم بهــا از طریــق صــدور 
بــرگ اجرایــی قابــل اجراســت.3 از نظــر برخــی نویســندگان، در مرحلــه اول حــل اختــاف کــه رجــوع بــه 
ســازش اســت، قانون گــذار تنهــا مداخلــه کارفرمــا و کارگــر یــا کارآمــوز یــا نماینــدگان کارگــر را از ســوی 
تشــکل مربــوط مجــاز دانســته اســت، ولــی امــکان مداخلــه داور یــا داوران بــرای حــل اختــاف وجــود 

نــدارد. در مقابــل، برخــی دیگــر، مخالــف امــکان داوری در اختافــات ناشــی از رابطــه کار هســتند.4

1. علی دادی ده کهنه و جوهری، پیشین، ص 143. 

2. مافی، همایون، شرحی بر قانون داوری تجاری بین المللی، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، 1397.

3. براتی نیا، محمود، دیدگاه های نو در حقوق کار، تهران: فکرسازان، 1382، ص 144.

4. رفیعی، پیشین، ص 292.
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بــه اســتناد مــاده 8 قانــون کار، مزایــای مقــرر در قانــون کار، جنبــه حداقلــی دارنــد و مزایــا و شــرایط 
قــرارداد کار هرگــز نمی توانــد از حداقــل مقــرر در قانــون کار کم  تــر باشــد. بــر همیــن اســاس، شــرایطی را 
کــه بــه نفــع کارگــر باشــد، حتــی در مــورد قواعــد امــری می تــوان بــه قــرارداد کار افــزود. بــه نظــر می رســد 
شــرط داوری در صــورت درخواســت کارگــر مشــمول ایــن مــاده از قانــون کار شــود. در نقــد ایــن نظــر بایــد 
بیــان داشــت کــه صــرف درخواســت کارگــر بــه معنــای آن نیســت کــه مراجعــه بــه داوری در هــر شــرایطی 
بــه نفــع کارگــر اســت. بــه نظــر برخــی حقوق دانــان، امــکان داوری در اختافــات ناشــی از رابطــه کار وجــود 
نــدارد؛ زیــرا هــم قانــون کار جــزو قوانیــن امــری اســت و هــم صاحیــت هیئت هــای حــل اختــاف کارگــر و 
کارفرمــا، اختصاصــی اســت.  در مقــام قیــاس، کمیســیون مــاده صــد شــهرداری و نهادهــای مشــابه را مطرح 
ــر  ــا در نظ ــر ب ــر اخی ــتند. نظ ــه داوری هس ــات ب ــن اختاف ــاع ای ــری ارج ــی امکان ناپذی ــد و مدع می کنن

گرفتــن فلســفه وضــع قواعــد حقــوق کار و بــه  ویــژه آمــره بــودن ایــن مقــررات هماهنگــی دارد. 

بند دوم. رویکرد سازمان بین المللی کار نسبت به داوری
 در اســناد بین المللــی مربــوط بــه حقــوق کار، بــر اســتفاده از روش هــای جای گزیــن حــل و فصــل 
اختافــات ماننــد مذاکــره، ســازش و داوری تأکیــد شــده اســت. از جملــه  در اعامیــه 1948، کمیســیون 
ــاف کار از  ــل اخت ــود، ح ــه خ ــار در دیباچ ــتین ب ــرای نخس ــی کار ب ــازمان بین الملل ــای س قطع نامه ه
ــنهاد  ــی کار پیش ــراس بین الملل ــه کنف ــی ب ــاری بین الملل ــوان معی ــه عن ــازش و داوری را ب ــق س طری
ــاره  ــادی( درب ــی کار  )مصــوب 1981می ــازمان بین الملل ــماره 154 س ــه ش ــن مقاوله نام ــرد. هم چنی ک
گســترش مذاکــرات دســته جمعی، بــا توجــه بــه شــرایط ملــی، آییــن حــل اختــاف کار را پیش بینــی 
ــل  ــل و فص ــای ح ــه آیین ه ــت ک ــده اس ــه آم ــن مقاوله نام ــاده 5  ای ــد 2  م ــق )ث( بن ــرد. در ش ک
اختاف هــای کار بایــد بــه شــیوه ای ایجــاد شــوند  کــه در رونــق مذاکــره دســته جمعی ســهیم باشــند.

طبــق مقــررات کار انگلســتان کــه از ســال 2014 اجرایــی شــده اســت، طرفیــن بایــد بــرای حــل و فصــل 
اختافــات، قبــل از مراجعــه بــه دادگاه، آن را بــه ســازش ارجــاع دهنــد. هــدف ســازش، کاهــش بــار پرونده های 
ــه دلیــل اختــاف ناشــی از  مطرح شــده در دادگاه هاســت. طبــق ایــن مقــررات، شــخصی کــه می خواهــد ب

قــرارداد کار شــکایت کنــد، ابتــدا بایــد از روش هــای داوری، ســازش و میانجی گــری1 اســتفاده کنــد. 
رســیدگی بــه اختافــات ناشــی از قــرارداد کار در ایــاالت متحــده امریــکا نیــز ماننــد نظــام حقوقــی 
انگلیــس تابــع توافــق طرفیــن و وجــود شــرط داوری اســت. از زمانــی کــه دیــوان عالــی امریــکا اذعــان 
کــرد کــه از شــرط داوری در قراردادهــای کار حمایــت می شــود، مگــر تحــت شــرایط خــاص، کارگــران 
ــر مبنــای مــاده 5  زیــادی از ایــن شــرط در قراردادهــای خــود اســتفاده می کننــد. در اســترالیا نیــز ب
ــازوکار  ــال س ــرای اعم ــود ب ــاختار موج ــن س ــه،2 اصلی تری ــیون کار عادالن ــه، کمیس ــون کار عادالن قان

1-ACAS) Advisory, Conciliation, Arbitration Service.

2-Fair Work Commission.

تأملی در مطلوبیت و امکان  حقوقی پیش بینی شرط 
داوری در قراردادهــای کار در نظــام حقوقی ایران 
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ــا و کارشناســان  ــر و کارفرم ــدگان کارگ ــه از نماین ــن کشــور اســت ک داوری در نظــام دادرســی کار ای
روابــط کار تشــکیل شــده اســت.1 نظــام دادرســی چیــن هیــچ محدودیتــی بــرای ارجــاع اختافــات بــه 
ــاور  ــه ب ــز ب ــن اســت و دلیــل عمــده آن نی ــه کار چی ــال جامع ــورد اقب ــل نیســت. داوری، م داوری قائ

برخــی صاحب نظــران، نفــوذ ماحظــات سیاســی در محاکــم چیــن اســت.2

1. اکبری، پیشین، ص 356. 

 2-Zhuang, Wenjia, Chen, Feng, “ADR and the Settlement of International Labor Disputes: A Proposal for Conciliation

 through the Permanent Court of Arbitration”, Permanent Court of Arbitration (PCA)’s Fifth International Law Seminar,

Mayıs, s., 2002, p.385
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نتیجه گیری
ــت اصــول و اســتانداردهای  ــه رعای ــذار ب ــام قانون گ ــا وجــود اهتم ــران ب نظــام دادرســی کار در ای
بین المللــی دادرســی کار و توجــه بــه روش هــای جای گزیــن حــل و فصــل اختافــات نظیــر مذاکــره، 
ــوان  ــا می ت ــن چالش ه ــن ای ــت. از مهم تری ــی روبه روس ــای مهم ــا چالش ه ــری، ب ــازش و میانجی گ س
بــه اعمــال نامناســب مرحلــه ســازش در فرآینــد دادرســی کار، رعایــت نشــدن اصــول دادرســی منصفانه 
ــه دادرســی  ــه اختافــات کار توســط هیئت هــای تشــخیص و حــل اختــاف کار و اطال در رســیدگی ب
اشــاره کــرد کــه هــر یــک بــه نوعــی می توانــد زمینــه ناکارآمــدی نظــام دادرســی کار و فاصله گرفتــن 
ــرارداد کار  ــرط داوری در ق ــز درج ش ــر، تجوی ــک منظ ــد. از ی ــم کن ــوب فراه ــت مطل آن را از وضعی
ــرمایه گذاری  ــاز تســهیل س ــد بسترس ــر می توان ــن ام ــق ای ــرای تحق ــرایط الزم ب ــود ش در صــورت وج

ــازد. ــد س ــای داوری بهره من ــاف را از مزای ــن اخت ــود و طرفی ــی ش بین الملل
ــاده 157  ــوع م ــبه قضایی )موض ــع ش ــیدگی در مراج ــان داوری و رس ــه می ــت ک ــت آن اس واقعی
ــب و  ــود منص ــه نب ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــود دارد ک ــه وج ــل توج ــباهت هایی قاب ــون کار(، ش قان
ــدن  ــت نش ــادگی، رعای ــده، س ــع یادش ــت داوری و مراج ــای هیئ ــورد اعض ــی در م ــت قضای مصونی
تشــریفات تفصیلــی دادرســی، ســرعت در رســیدگی، محــدود نبــودن بــه دالیــل ابــرازی طرفیــن و ورود 
بــه عمــق اختــاف بــرای حــل و فصــل قطعــی آن، توجــه بــه منافــع طرفیــن، عنایــت بــه ماحظــات 
اجتماعــی و اقتصــادی و رویکــرد منصفانــه بــه قضایــا در رســیدگی و صــدور رأی اشــاره کــرد. تفــاوت 
در منشــأ ایجــاد و ترکیــب، نبــود آییــن دادرســی خــاص و الــزام نداشــتن بــه رعایــت قواعــد و اصــول 
کلــی آییــن دادرســی در داوری نیــز از جهــات افتــراق داوری و رســیدگی در مراجــع شــبه قضایی اســت. 
در نظــام حقوقــی ایــران، منــع صریحــی در خصــوص درج شــرط داوری در قــرارداد کار وجــود ندارد. 
بــر خــاف مزایــای انکارناپذیــری کــه داوری در حــل اختافــات از آن برخــوردار اســت، ضمــن اذعــان 
ــر حقــوق کار در ایــن زمینــه توجــه  ــات و اصــول حاکــم ب ــه اقتضائ ــد ب ــن امــر بای ــه چالش هــای ای ب
ــه  ــط کار ب ــات ناشــی از رواب داشــت. اصــل ســرعت و تشــریفاتی نبــودن دادرســی کار، ارجــاع اختاف
ــون کار، اصــل  ــودن مقــررات قان داوری را تقویــت می کنــد. از ســوی دیگــر، اصــل حمایتــی و آمــره  ب
ــن  ــات کار، مهم تری ــل اختاف ــل و فص ــه جانبه گرایی در ح ــل س ــی کار و اص ــودن دادرس ــگان ب رای
ماحظاتــی هســتند کــه چالش هایــی را در خصــوص پیش بینــی شــرط ارجــاع امــر بــه داوری ایجــاد 

می کنــد. 
اصــل آزادی قراردادهــا بــه تنهایــی نمی توانــد مســتندی بــرای توجیــه امــکان حقوقــی درج شــرط 
ــت  ــل موقعی ــه دلی ــا( ب ــر قرارداده ــاف دیگ ــر خ ــرارداد کار )ب ــرا در ق ــد؛ زی ــه داوری باش ــه ب مراجع
ضعیف تــر کارگــر، در عمــل، امــکان پذیــرش شــرایط تحمیلــی کارفرمــا و در نتیجــه، عــدول از مقــررات 

تأملی در مطلوبیت و امکان  حقوقی پیش بینی شرط 
داوری در قراردادهــای کار در نظــام حقوقی ایران 



فصلنامــه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال چهارم / شمـــاره سیزدهم / زمستان 1401

259

قانــون کار وجــود دارد. بدیهــی اســت هــر گونــه شــرط مراجعــه بــه داوری کــه بــر اســاس آن، کارگــر در 
تعییــن داور مربــوط نقشــی نداشــته باشــد، در مغایــرت بــا اصــول اساســی حاکــم بــر حقــوق کار اســت. 
ــت داوران،  ــن داور در هیئ ــت تعیی ــت جه ــرای دول ــزام ب ــاد ال ــه ایج ــرد ک ــان ک ــد اذع ــن بای هم چنی
ــش   ــد از مشــکات پی ــی می توان ــل توجه ــا حــدود قاب ــه آن ت ــل ب ــه عم ــراد نیســت. البت ــی از ای خال
روی شناســایی داوری در قراردادهــای کار بکاهــد. یکــی دیگــر از ماحظــات مهــم در ارجــاع اختافــات 
ناشــی از روابــط کار بــه داوری، پرداخــت هزینــه داوری اســت. بــا توجــه بــه موقعیــت اقتصــادی ضعیــف 
ــه اختافــات کار در  ــودن رســیدگی ب ــا اصــل رایــگان  ب ــه ایشــان، ب کارگــران، تحمیــل ایــن هزینــه ب

تعــارض اســت. 
ــر  ــای غی ــری روش ه ــایی و به کارگی ــمت شناس ــه س ــران ب ــی ای ــام حقوق ــت نظ ــود حرک ــا وج ب
قضایــی حــل و فصــل اختافــات بایــد دانســت کــه هــم  اکنــون شــرایط الزم بــرای توســعه بهره گیــری 
ــه  ــه چالش هــای متعــددی کــه در زمین ــا توجــه ب ــدارد. ب ــاوی وجــود ن ــا در همــه دع ــن روش ه از ای
امــکان درج شــرط مراجعــه بــه داوری در اختافــات کار وجــود دارد و نظــر بــه فلســفه ایجــادی حقــوق 

ــه اعتبــار ایــن شــرط در شــرایط فعلــی ایــراد وارد اســت.  ــه نظــر می رســد ب کار، ب
ــوب  ــوه مطل ــن وج ــه مهم تری ــت ک ــد گف ــه داوری بای ــه ب ــکان مراجع ــودن ام ــوب ب ــر مطل از نظ
ــن نظــر  ــات کار توســط مراجــع شــبه قضایی وجــود دارد و از ای ــه اختاف ــودن داوری در رســیدگی ب ب
نیــز پیش بینــی امــکان مراجعــه بــه داوری در ایــن قبیــل اختافــات، ترجیــح خاصــی نــدارد. بــر ایــن 
اســاس، بــه نظــر می رســد رفــع مشــکات رســیدگی بــه دعــاوی کار در هیئت هــای تشــخیص و حــل 
ــا،  ــه آن ه ــای یادشــده، توســعه دسترســی ب ــوزش اعضــای هیئت ه ــژه از نظــر آم ــه وی ــاف کار ب اخت
افزایــش ســرعت و کیفیــت رســیدگی های یادشــده، راهــکار مناســب تری )حداقــل در وضعیــت فعلــی 

نظــام حقوقــی ایــران( باشــد. 
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Assessing the desirability and legal possibility of includ-
ing arbitration in employment contracts in the Iranian 

legal system
Mohammad Ghasem Tangestani*
Ali Taheri **

Abstract:
The increase in the volume of cases raised in labor dispute resolution authorities has 
led to the development of alternative dispute resolution methods. Accordingly, con-
siderable emphasis has been placed on resolving disputes arising from labor relations 
in international instruments and the laws of some countries. Despite the Iranian leg-
islature’s efforts to provide for some alternative methods of resolving labor disputes, 
arbitration has not been specified. Using a descriptive-analytical method, this study 
seeks to answer the questions of whether the inclusion of an arbitration clause in the 
employment contract is necessary and whether such a clause is allowed in the Iranian 
legal system? According to the findings of the present study, although the Iranian legal 
system has taken a positive approach to alternative dispute resolution methods, but the 
inclusion of arbitration in employment contracts in the Iranian legal system, for the 
reasons that will be addressed in this study, including It can be pointed out that the ben-
efits of arbitration are unfavorable compared to the current method of handling labor 
disputes, as well as the numerous challenges of referring these disputes to arbitration, 
especially for workers, without the necessary justification and desirability.
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