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 چکيده

 و یعاد نیقوان ،یعرف حقوق منبع سه قیطر از کارگر و کارفرما انیم روابط انگلستان حقوق در

همواره در طول حیات جامعه بشری یکی از موضوعاتی که  . است دهیگرد میتنظ رم عهدنامه

اشتغال، کار و تالش برای کسب معاش بوده  مسئلهذهن بشر را به خود مشغول نموده بدون شک 

است. در این راستا در سایه تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... حقوق کار به وجود آمد و 

روابط متعددی نظیر روابط کارگر با کارگر، کارگر با کارفرما و ... مورد توجه قرار گرفت. هم 

اکنون گروه های کارگری نظیر زنان، کودکان، نوجوانان، معلولین و ... در کارخانه ها و کارگاه ها 

و مشکالت خاص خود را دارا می  مسائلمشغول به کار هستند و هر یک از آنان در محیط کار 

باشند. در این مقاله به بررسی انواع روش های حل و فصل اختالفات کاری و نحوه و چگونگی 

سعی بر  راج و تعلیق و اتمام این رابطه کاری در حقوق انگلستان مورد پژوهش قرار گرفته و اخ

این بوده است که نکات مثبت و قابل توجه موجود در حقوق این کشور مورد توجه قرار گیرد تا 

ر در این بررسی ها بتواند در حد امکان در صورت تجدید نظر در مقررات و قوانین مربوط به کا

  ان مورد ارزیابی و توجه قرار بگیرد.ایر

 .کار ایرانحقوق  _ حقوق انگلستان _روابط کار و کارگری  :يديکل واژگان
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 2 تاریان اميرحسين،  1 محمد علی عشقی

 .دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 1
 .کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریدانشجوی  2

 
 نام نویسنده مسئول:
 محمد علی عشقی

 روابط کار در انگلستان و تطبيقی بررسی حقوقی
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 مقدمه
 یقانون یها یینوگرا یبرخ با فاصله جادیا باعث خود نیا و بود الو کامن حقوق بر یمبتن عمدتاً 1۱۶۳ سال تا انگلستان کار حقوق

 قیطر آن از و وستیپ وقوع به نهیزم نیا در یاساس یتحول میاستخدا یقراردادها به مربوط یقانون بیتصو با 1۱۶۳ سال در اما شد، یم

 مفهوم کار حقوق تحوالت موازات به.  دیگرد فراهم زین روز یازهاین به ییپاسخگو امکان ،یحقوق مهم یخالءها از یاریبس شدن پر ضمن

 تیرعا شرط و کار یقراردادها فسخ در یداتیتمه لزوم شده ادی قانون بیتصو با و گرفت قرار دولت توجه مورد زین داریپا کار و یشغل تیامن

 . بود کارگر اخراج یاجرائ روند ساختن یطوالن عمدتاً ها آن از هدف که دیگرد مقرر ییها حداقل

 خود که است  ،1یصنعت روابط قانون» عنوان با ،1۱۹1 مصوب قانون هاآن اخراج مقابل در کارگران یتیحما مقررات نیتر مهم از

 اخراج که گرفته قرار محور نیا بر عمدتاً نامه هیتوص دیتأک. است کار یالملل نیب سازمان 1۱۶۳ مورخ و 11۱ شماره نامه هیتوص از ملهم

 {۳۸۵ -۳۸۳ صص ،1۳۶۹ ، اهلل عزت دکتر ، یعراق} .باشد یم مجاز موجه لیدل داشتن شرط به صرفاً کارگر

 و ناروا یها اخراج به که است یاقدامات و مقررات با یجد مقابله ، انگلستان در متأخر یها یگذارقانون در مشهود اهداف از یکی

 اخراج جهینت در و کار قرارداد فسخ در ینامحدود اریاخت حاکم عرفی نظام اساس بر کارفرما آن از قبل.  شود یم منجر کارگران ناموجه

 فسخ موجه لیدل به شرط ناموجه یها اخراج از یجد یریجلوگ با ،یصنعت روابط قانون بیتصو با لکن.  بود دارا لیدل ارائه بدون را کارگر

 بیتصو به کارگران یناروا اخراج از یریجلوگ جهت در متفاوت نیعناو با یمتعدد یتیحما نیقوان خیتار آن از. شد آورده زین ، کار قرارداد

 حائز نیز است کارگر زندگی از حمایت همان که اجتماعی جنبه های از نبوده، مالی و اقتصادی جنبه های واجد تنها کار قرارداد . است دهیرس

 {6۹و  6۶،صص 1۳۸۱باقری تبار، }نیست. همسو مذکور هدف با اصوالً قرارداد فسخ و است اهمیت

در کشورهای مختلف و در کشور انگلستان ،  در این مقاله پس از بررسی انواع روش های رسیدگی در مراجع دادرسی مربوط به کار

 به تحلیل نحوه اخراج ؛ تعلیق و النهایه اتمام روابط کارگری در این کشور پرداخته می شود.

 

 گفتار اول( روش هاي رسيدگی در مراجع دادرسی مربوط به کار
 :دهد یم ارائه ما به کار یدادرس نهیزم در را مختلف روش دو یقیتطب کار حقوق نهیزم در ایدن یکشورها اکثر در

 ییقضا شبه و ییقضا روشالف(    

 ییقضا شبه و یصنف و ییقضا ريغ روشب(    

 

 یم توجه اختالف فصل و حل یبرا یحقوق یارهایمع به زیچ روش هر از شیب روش نیا در :ییقضا شبه و ییقضا روشالف( 

 .آلمان و ایتالیا :مانند کند دعوا اقامه خود یکارفرما هیعل کار دادگاه در ای و یعاد یدادگاه در دهد یم اجازه کارگر به روش نیا .شود

 قضات ای و انیکارفرما و کارگران لهیوس یانتخاب آزاد متخصص و یا حرفه قضات چون یگوناگون یها شکل به است ممکن کار دادگاه بیترک

 هستند کشور ییقضا سازمان از یجزئ ها آن همه که است نیا مزبور یها دادگاه تمام مشترک توجه باشد یانتخاب قضات اتفاق به یا حرفه

 یها دادگاه ،کار یها دادگاه ،یادار یها دادگاه (یفریک و یمدن ) یعموم یها دادگاه:  است شاخه ۵ یدارا آلمان ییقضا نظام نمونه یبرا

  .یاجتماع یها دادگاه و یمال

 نیا از کی هر سرأ در که ییها دادگاه .است نییپا یها دادگاه در هیال چند ای کی یبرا سأر در دادگاه کی از متشکل شاخه هر

 ،فدرال کار دادگاه ،فدرال یادار دادگاه ،فدرال عدالت دادگاه مورد حسب بر و اند شده نیمع آلمان نیادیبن قانون در دارند قرار ها شاخه

 کیتفک بخش آلمان در کار یها دادگاه که شود یم مشاهده بیترت نیبد. شوند یم دهینام فدرال یاجتماع دادگاه و فدرال یمال دادگاه

                                                                                                                                                               .هستند آن ییقضا سازمان از یجزئ و کشور نیا هییقضا قوه ریناپذ

 یبرتر آرمان و حقوق وحدت و قوا کیتفک اصول از ثرأمت کشور کی در یدادرس لیتشک میتنظ اصول نیتر عمده نکهیا به توجه با 

 : گردد یم مشخص عمده ییقضا نظام در ها کشور ییقضا سازمان در دقت با لذا ،است قانون

 باشد یم یدعاو هیکل به یدگیرس یبرا صالح مقدار و نوع لحاظ از یواحد مرجع نظام نیا در :ییقضا مرجع وحدت نظام _ اول

 میتقس تیبدا محکمه و صالح یقاض به نینخست درجه یمدن یدعاو در قضاوت ییقضا تیصالح هلند در .هلند و ایتالیا ییقضا نظام :مانند

 مشابه ایتالیا ییقضا نظام .ندارد وجود انیکارفرما و کارگران اختالف حل جهت یاختصاص ییقضا مرجع و شهرستان و هیناح یقاض دهیگرد

 و تیبدا محکمه نیا به یدعاو به نینخست یدگیرس تیصالح و ندارد وجود کارفرما و کارگر اختالف حل یاختصاص مرجع یعنی است هلند

 سازش مرجع یا مالحظه قابل تعداد کشور یعال وانید و شهرستان بخش یها دادگاه کنار در ایتالیا کشور در البته .است شده میتقس صلح

                                                           
1 Industrial Relations Act 
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 به تیاهم کم یدعاو به دادن انیپا در یا مالحظه قابل گاهیجا بخش یها دادگاه برابر به بیقر مراجع نیا کثرت به توجه با که دارد وجود

  .است داده اختصاص خود

 یم نیمع یدعاو یدعوا به یدگیرس به صالح کی هر که دارد وجود یمختلف مراجع نظام نیا در :ییقضا مراجع تعداد نظام -دوم

 وجود ییقضا گروه چند فدرال آلمان ییقضا سازمان در میدید که گونه همان .لوکزامبورگ و کیبلژ فرانسه و آلمان ییقضا نظام چون باشند

 گروه از کی هر کار و یاجتماع یمال یادار ییقضا مراجع و دارند را ییجزا و یمدن امور به یدگیرس تیصالح که یعموم ییقضا مراجع :دارد

 قرار ها آن سأر در زین کشور وانید و پژوهش نینخست .است درجه دو شامل ،است ینامساو اریبس زین شان تیصالح حوزه به مذکور یها

 .است ییقضا تیصالح و مراجع تعدد از مشخص اریبس یانمونه فدرال آلمان نیبنابرا دارد

 

 یسع زیچ هر از شیب و است ییکارفرما و یکارگر یهاسازمان اریاخت در اختالف حل روش نیا :یصنف و ییقضا غير روشب( 

 طرف دو منافع که نینابیب یهاحلراه به و شود برقرار سازش است متعارض منافع از یناش که نیطرف متفاوت یهادگاهید انیم که شودیم

 شتریب روش نیا باشند داشته توانندیم نهیزم نیای در ادیز کاربرد ییقضا نیگزیجا یهاروش .شود توسل ،دینما نیمأت امکان حد تا را

 و استرالیا ،انگلستان :رینظ است کسانی یخصوص و یعموم از اعم اشخاص یبرا قانون و ماست پژوهش موضوع که آنگلوساکسون یکشورها

 و شود یم حل کارگاه سطح در و کارگران یکایسند یها سازمان لهیوسبه اختالف نامبرده یکشورها در رودیم کار به کایآمر متحدهاالتیا

 وانید انگلستان در .شودیم یدگیرس اختالفات به یا حرفه نیمواز حدود در هم باز و باالتر سطح در نگردد حاصل امر نیا که یصورت در

 کارگران یایمزا پرداخت و یقانون ریغ اخراج به مربوط یدعاو به موارد اغلب در که است ییها وانید نیتر مهم جمله از یصنعت امور

  .کنند یم یدگیرس

 قاعده یب ینحو به آنجا در مدرن دولت یادار یکارکردها که معناست نیا متضمن ایتانیبر یاساس حقوق نظام یتکامل یژگیو

 قابل یآسان به که یا انگاره و طرح گونه چیه بدون آمده وجود یبازرس مقام و ونیسیکم اداره ئتیه یریکث شمار .است افتهی گسترش

 اساس بر که یادار ای و یحقوق منطقه کی اساس کشور در یادار یها وانید تیفعال و جادیا رسد یم نظر به رو نیا از باشد صیتشخ

 به خود گزارش در ییها انگاره که آنچنان پرداخت ریفراگ و جامع یالگو یمعرف به خصوص نیا در توان ینم و گرفته صورت یعمل یازهاین

 آمده وجود به ها سازمان ریسا و ها وزارتخانه یازهاین به پاسخ خاطر به ها وانید یکنون نشیچ رسدیم نظر به .است کرده اشاره مسئله نیا

 بر یمبتن نظام .باشدیم زین ما یقیتطب کار حقوق بحث مورد موضوع که( سیانگل حقوق) کنند یم استفاده آنها خدمات از که یکسان و است

 جادیا ای و ها دادگاه خود شدن یخصوص یبرا یآشکار لیتما که است قرن کی از شیب. است همگان یبرا کسانی قانون یمعنا بهو الن کام

 نموده اجرا ها وانید و ها دادگاه قانون عنوان با یجامع اریبس قانون ،قانونگذار .دارد وجود دادگاه ارچوبچ از خارج در یتخصص مراجع وانید

 قرار متعدد شعب با واحد یساختار و ستمیس تحت ها وانید قانون نیا موجب به. است حاکم ها وانید عملکرد و ها تیصالح ساختار بر که

 توسط شعباین  .است افتهی تخصص اتیمال و استخدام کار از یناش اختالفات مانند یخاص نهیزم در اختالف حل به شعبه هر که اند گرفته

 توسط هییقضا قوه سیرئ چانسلرلرد  شنهادیپ به خود که ها وانید کل سیرئ با مشورت از بعد هییقضا قوه سیرئ ،دش حیتصح چانسلر لرد

  .گردد یم منصوب ملکه

 اعتراض .اند دهیگرد میتقس دنظریتجد و یبدو شعب به موجود شعب و بوده یا مرحله ود ها وانید در یدگیرس ،رنظه ب نیهمچن

 عنوان یاعطا با گذار قانون یها وانید دیجد ستمیس در .باشندیم دنظریتجد شعب در یدگیرس قابل آراء نیا یبدو شعب یآرا به نسبت

 ییقضا محاکم به وانید شتریب یکینزد جهت در یگام و هکرد مند بهره عنوان نیا یایمزا و آثار از را آنها ،ها وانید یاعضا تمام به یقاض

 جنبه یدارا و بوده یحضور و یشفاه، یعلن ،ردیگیم صورت یادار یدادرس نییآ طبق که یادار یها وانید در یدگیرس .است برداشته

 یمهم اصل که ییقضا نظر دیتجد قاعده طبق کشور نیا در .است ییقضا یدادرس نییآ از متاثر یادار یدادرس نییآ واقع در .است یاتهام

 نیآخر در ،شودیمصادر  ها وانید یاختصاص یادار یها دادگاه و ها ونیسیکم از که یآرا و احکام هیکل شود یم شناخته یادار یدادرس در

 .است نظر دیتجد و پژوهش قابل یدادگستر در یعنی باالتر ییقضا یها دادگاه در مرحله

 جهت در 1۱۶۳ خیتار از که ینیقوان اما گرفته، فاصله روز یها تیواقع با وال کامن حقوق ریتأث تحت چه اگر انگلستان کار حقوق

 در وداده  شیافزا را روز یازهاین به ییجوابگو توان و پر را یقانون موجود یخالءها از یاریبس ده،یرس بیتصو به کارگران یشغل تیحما

 از خارج که «اسختف» نیهمچن و «کار انجام شدن ناممکن» موارد از ریغ به. است کرده تیرعا را کار یالملل نیب سازمان یها هیتوص نتیجة

 کارگر اخراج به یمنته که کارفرما هیناح از فسخ چه و کارگر هیناح از سخف چه کار قرارداد انحالل موارد ریسا گرفته، قرار یتیحما شمول

 محدود یکاربرد تقمو یقراردادها و بوده یدائم صورت به کار یقراردادها انگلستان حقوق در. رندیگ یم قرار یقانون تیحما مشمول شود

 در رو نیا از و باشند یم انعقاد قابل او یمرخص با یماریب لحاظ به تقمو طور به یدائم کارگر حضور امکان عدم مواقع در صرفا و دارند
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 نیا کار به دادن انیپا از یناش یها اخراج و افتی خواهد مهتخا یموقت کارگر کار خود، کار به دائم کارگر مراجعت در ای و مدت یانقضا

 . بود نخواهد ناموجه اخراج به مربوط یها تیحما مشمول کارگران لیقب

 به کارفرما طرف از او اجبار زین کارگر توسط کار قرارداد فسخ در که است گسترده یحد به ایتانیبر در کارگران یشغل تیحما دامنه

 یتیحما مقررات هیاول خاستگاه نکهیا به توجه با .باشد یم مترتب آن به کارفرما هیازناح اخراج آثار و بوده مفروض ،کار از یریگ کناره و فسخ

 نمونه ،یقانون منشاء یا باشند داشته یندم منشاء خواه کشور، نیا مقررات باشد یم ایتانیبر کشور یصنعت انقالب نیآغاز محل نیهمچن و کار

 انیم مشترک وجوه یبرخ از نظر صرف. دهد یم لیتشک را یمناسب اریمع و بوده آنها یشغل تیامن نیتأم و کارگران از تیحما در یموفق

 با قیتطب و آنها در راتییتغ جادیا که باشد یم محسوس یادیز یها فاصله زین موارد یاریبس در کشورمان، مشابه مقررات با مزبور مقررات

 {22، ص 1۳۸۵رفیعی، احمد،} .است داریپا کار و یشغل تیامن جادیا ضروریات و لوازم از یالملل نیب نیمواز

 

 در حقوق کار انگلستان: آن با مقابله يراهکارها و کارگر اخراجگفتار دوم( 

 انجام شدن ناممکن گردد، یم کارگر کار دادن دست از به منجر که کار قرارداد انیپا لیدال جمله از انگلستان حقوق در یکل طور به

 انیم نیا در که است نیمع مدت با کار یقراردادها در مدت یانقضا و کارگر و کارفرما طرف از کار قرارداد فسخ تفاسخ، با نیطرف توافق کار،

 ،1یاستخدام تیحما قانون در. اند گرفته قرار مزبور یتیحما پوشش از خارج تفاسخ، و کاره انجام شدن ناممکن علل به کار دادن دست از

 است اخراج آن یعمل جهینت که کار قرارداد فسخ عنوان از آنها در و گرفته قرار رشیپذ مورد کار قرارداد به دادن انیپا یبرا یا گانه سه صور

 در مدت یانقضا ،(یقبل اخطار بدون ای و یقبل اخطار با) کارفرما توسط کار قرارداد فسخ :از عبارتند مزبور نیعناو. است شده استفاده

 .(یقبل اخطار بدون ای و اخطار با) کارفرما رفتار علت به کارگر توسط کار قرارداد یفور فسخ آن، دیتمد عدم و موقت مدت با یقراردادها

 مدت یانقضا کارگر، یکل یکارافتادگ از کارگر، یبازنشستگ کارگر، فوت نیعناو با 21 ماده در را کار قرارداد مهتخا رانیا کار قانون

 کارگر یاستعفا و است نیمع کار به مربوط که ییقراردادها در کار انیپا آن، یضمن ای حیصر دیتجد عدم و موقت مدت با کار یقراردادها در

الف اخت حل مراجع به مربوط مبحث در لکن است، نکرده یا اشاره کار قرارداد خاتمه یراهها از یکی عنوان تحت اخراج به یول کرده، مطرح

 مشابهت بیترت نیبد که است داده قرار یبررس مورد آن بودن ناموجه و موجه بعد دو در را آن و استفاده اخراج کلمه از 1۶۵ ماده شرح به

 پرداخته انگلستان در اخراج فسخ صور از کی هر یبررس به نکیا. شود یم مشاهده کشور دو نیقوان نیب نیعناو و موارد از یا پاره در ینسب

 .شود یم

 یقبل اخطار بدون تواند یم کارفرما کارگر، طرف از قرارداد یاساس نقض موارد در انگلستان یقانون مقررات اساس بر: اخراج انواع

 به کارگر یکالهبردار و یانگار سهل کارفرما، یقانون دستورات از یجد یچیسرپ چون یموارد. دینما اقدام کارگر اخراج به نسبت بالفاصله

 .گردد یم محسوب قرارداد نیادیبن نقض عنوان

 خارج آنها و بوده دادگاه تیصالح در د،ینما جابیا را یقبل اخطار بدون یعنی ،یفور اخراج که یموارد صیتشخ است تأکید به الزم

 به نسبت و گرفته قرار دادگاه یابیارز و یبررس مورد حاکم احوال و اوضاع و طیشرا اختالف، موارد در. دارند قرار یتیحما مقررات شمول از

 قرارداد یاساس نقض علت به کارگر یفور اخراج به نسبت مهلت یاعطا بدون کارفرما که یموارد در. شود یم نظر اظهار قرارداد نقض یادعا

 به کارفرما الزام به نسبت نباشد، یاستخدام تیحما قانون مشمول کارگر کهیصورت در نباشد، دییتأ مورد دادگاه طرف از و دهیورز مبادرت

 به نسبت (صنعت) کار دادگاه به مراجعه با دیباش شده ادی قانون مشمول کارگر اگر اما ؛شد خواهد صادر یرأ ناموجه اخراج خسارت پرداخت

 مقابله جهت در را یتیحما عیوس مقررات مزبور دادگاه حالت نیا در. دینما یم تیشکا شده، کارش دادن دست از به منجر که ناموجه اخراج

 ت.گذاش خواهد اجرا مورد به داده دست از را خود کار که یکارگر ناموجه اخراج با

 اخراج یبرا یمختلف حاالت آن در که دهد یم لیتشک را یا مقوله موضوع «کار به دادن انیپا» عنوان با ،یقبل اعالم با کارگر اخراج

 قیتعو موجب یداتیتمه نیچن اعمال لزوم آوردن. است گرفته قرار دیتأک مورد مهلت، یها حداقل تیرعا لزوم آن در و ینیب شیپ کارگر

 قانون در که ییها مهلت آن بر افزون. گردد یم جادیا ها هفته یبرا کارگر اخراج در ریتأخ امکان کارگر کار سابقه احتساب با و شده اخراج

 هیرو در. دهند قرار توافق مورد را آن از شتریب خود، یقراردادها در توانند یم نیطرف و داشته حداقل جنبه شده، آورده اخراج حاالت یبرا

 قائل آن بعتیط و کار نوع کارگر، کار سابقه به توجه با باشد، مانده مسکوت مهلت موضوع که قراردادها یبرخ خصوص در انگلستان، یقضائ

 تا ماه ۶ از یمدت ،یا پرسابقه مهندس یبرا خود آراء از یکی در یعال وانید) است شده شناخته بالمانع یقانون مهلت از شتریب ،یمهلت شدن

 {Selwyn, M. N.; P. ۱2} (.است دانسته معقول یمهلت را سال کی
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 که یحاالت در. شود یم اقدام زین آنها برآورد به نسبت ،یقانون یها مهلت شدن یتلق مفروض با کارگر یپرداخت حقوق احتساب در 

 امیا مزد حال نیا با است، یفور اخراج چه اگر باشد، کرده اقدام اخراج به نسبت متعاقبا و پرداخت قبال را ها مهلت به مربوط مزد کارفرما

 .ردیگ یم قرار اعمال و توجه مورد (ها هیاعالم) ها هیاخطار به مربوط

 شیپ موارد جزو کارگر مزد به مربوط حقوق پرداخت نیهمچن و دیجد کار یجستجو اجازه لزوم هیاخطار یقانون فرجه در البته 

 یشتریب یها بحث فرانسه و رانیا حقوق نسبت به سیانگل حقوق در نیدکتر رسد یم نظر به سیانگل حقوق .باشد یم قانون در شده ینیب

 با را دادن انیپا و قیتعل بحث اصوال ،یژرمن یروم نظام روانیپ برخالف ال کامن یها نظام تابع یکشورها. است داده انجام تعلیق رامونیپ

 .اند شده ذکر 2طیشرا عنوان تحت مبحث دو هر سیانگل حقوق در کنند، یم یبررس 1فسخ عنوان لیذ و ختهیآم در هم

{۸۶۹.p222۳،Konarski}. 

 ضمن گرید طرف تعهد طرف کی تعهد انجام عدم با باشند، گریکدی به وابسته و هم با همزمان نیطرف تعهدات اگر سیانگل حقوق در

 ,p.۸۶۹ .(است وابسته گریکدی به ثمن پرداخت و کاال لیتحو به تعهد عیب در مثال یبرا شود ینم زین حال رود، ینم نیب از که نیا

(Konarski,2003  به او تعهد گرید طرف از یول کند عمل خود تعهد به ستین موظف عیبا زند، باز سر ثمن پرداخت از یمشتر اگر حال 

 .کندینم باز قرارداد فسخ یبرا را راه و دهینرس انیپا به زین لیتحو

 با که اند داشته آن بر یسع حقوقدانان از یبعض. است تیاهم حائز یحد تا زین شده نقض تعهد یبزرگ که است نیا گرید نکته

 .بدانند صحیح هستند، مهم که آنها از یبعض نقض درخصوص تنها را تعلیق یقرارداد مختلف شروط انیم شدن قائل تفاوت

 آن جهینت به توانیم تین حسن جمله از گرید اصول قیطر از یول نداشته، بازتاب هیرو و نیقوان در حیصر طور به تفاوت نیا هرچند

 .افتی دست

 صورت نیا ریغ در. باشد متعهد طرق از شده نقض تعهد زانیم و نوع با متناسب دیبا متعهدله جانب از قرارداد تعلیق گرید عبارت به

 گذرا یا اشاره تعلیق به که است یقیمصاد جمله از هم ماژور فورش مبحث {Konarski, 2003, p. ۸۹۶} شود یم یتلق تین حسن خالف

 هستند معنا نیهم بردارنده در که مشابه ییها واژه یول نگرفته قرار استفاده مورد ال کامن یحقوق نظام در لغت نیا خود هرچند است کرده

 {112 ص ،1۳۸1 ،یفرحزاد} رهیغ و صعوبت قرارداد، شدن میعق همچون ییها واژه. شود یم مشاهده نظام آن در

 تعليق قرارداد کاري در حقوق انگلستانگفتار دوم( 

 واژه و عبارات از آن یبازشناس جست، تمسک بدان توان یم واژه کی مفهوم دنیفهم بهتر هرچه یبرا که ییراهها از یکی همواره

 أن با است ممکن که یمیمفاه یبررس به قرارداد قیتعل یمعنا شدن مشخص شتریب هرچه یبرا ادامه در منظور نیهم به. است مشابه یها

 .شود یم پرداخته شوند، خلط

 با یچندان تفاوت کار قرارداد تعلیق فیتعر هم انگلستان یحقوق نظام در :سيانگل کار قانون در قيتعل قیمصاد و مفهوم الف(

 در کارگر گرید عبارت به کند، یم معلق را تعهداتش انجام دهد، خاتمه کارگر کی کار به که آن بدون تعلیق ندارد، رانیا و فرانسه نظام

 کارگر دوران نیا در. شودیم جادیا کارش در یا وقفه تنها شده، یتلق کارگران گروه ای کارگاه از یعضو عنوان به همچنان قیتعل دوران

 تعلق او به «۳قیتعل دوران یها رداختپ» عنوان تحت پرداختها یبعض است ممکن تنها و دارد ینم افتیدر را شیخو شده نییتع حقوق

وجود دارد « موانع کاری ایجاد شده از طرف کارفرما»در قانون کار کشور انگلستان گفتاری تحت عنوان  {.p,1۱۱۹ Kumar, 12۳} ردیبگ

ماشین آالت و  یخراب که ضمن اعالم مصادیق این موانع، قرارداد کار در طول این مدت را معلق می داند. برخی از این عناوین شامل:

 و کارگاه دیتول کاهش ،یعیطب ه الزم برای کار، شرایط آب و هوایی نامناسب با وقوع حوادثمشکل در تامین مواد اولی بروز تجهیزات کارگاه،

 دهیفا یب ندهیآ در آن انجام با شده رممکنیغ یقانون چه و یکیزیف نظر از چه کار انجام اگر شود یم گفته یحقوق نظام نیا در واقع در ره،یغ

 {p. Drake ,1969 112} باشد یخاص اقدام چیه به ازین آنکه بدون شود،یم معلق کار قرارداد نیطرف تعهدات باشد،

 از کدام چیه به تعلیق در شود، داده مقابل طرف به یاخطار قبل از است الزم که اخراج با فسخ مانند موارد یبعض برخالف یعنی 

 .ی نیستازین فاتیتشر نیا

 :عام ای خاص يا قاعده تعليق( ب
 نبوده، یعموم یا قاعده تعلیق که شود حاصل جهینت نیا اول وهله در دیشا شد ذکر باال در که یمباحث یتمام گذاشتن هم کنار با 

 قانون مانند خاص نیقوان در قاعده نیا ذکر کنند یم استناد بدان هینظر نیا طرفداران که یلیدل نیتر مهم. دارد کاربرد خاص موارد در تنها

 . است مانیپ یعموم طیشرا و کار
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 قواعد منبع که یمدن قانون در که است یحال در نیا. است شده یبررس کار قانون از یفصل در قیتعل مبحث شد گفته که گونه همان

 خاص طیشرا از یناش تعلیق نهاد ینیب شیپ معتقدند هینظر نیا طرفداران گرید طرف از. است امدهین انیم به آن از یذکر است یعموم

 ،یمدن خشک قوانین موجب به تواند ینم دارد قرار فتریضع یا مرتبه در کارفرما نسبت به که کارگر. است بوده ییکارفرما و یکارگر رابطه

 .است ازمندین تیحما به رو نیا از. کند نیتأم را خود منافع

 را کارگر یزندگ نگرفته، قرار فسخ ای انحالل معرض در یراحت به کار قرارداد تا شده یگذار هیپا تیحما نیهم یراستا در هم تعلیق 

 خاص روابط مختص و بدیع یمفهوم دو نیا از و ندارد وجود موارد ریسا در یمفهوم نیچن وجود به ازین ل،یدل نیهم به. نکند مشکل دچار

 .است

 :انگلستان کار حقوق نظام در ضيتبع رفع -ج

 یها نهضت شتازانیپ از یکی خود که انگلستان کشور در مرد و زن نیب برابر پرداخت در یتساو زین و اشتغال در ضیتبع عدم اصل

 بین توازن جادیا مسأله لیکن. آورد دیپد را یا الحظهم لقاب یها تیحما نهیزم پارلمان، قیطر از مهم حهیال در بیتصو با است، یکارگر

 از( یجهان اقتصاد از یناش یاقتصاد یها بحران و تورم با مقابله جهت بخصوص) یگذار هیسرما به قیتشو و یتجار یواحدها منافع حفظ

 برخوردار یخاص یدگیچیپ از را امر نیا دارند یمتفاوت یدیتول قدرت که مرد و زن نیب یمساو طیشرا تحمیل گرید طرف از و طرف، کی

 .است نموده

 قدرت از که دهدیم قرار یتیوضع در را کارگر زنان همسر، یزندگ محل در سکونت از تیتبع جمله از یخانوادگ تعهدات نکهیا مضافا 

 . کاهد یم1 اروپا هیاتحاد گرید یکشورها با شهرها در آنان فروش یواحدها ای و یصنعت و یتجار مراکز مختلف یها شعبه به او ییجابجا

 انیکارفرما یبرا مردان به نسبت شتریب یتیحما طیشرا لیتحم موجب خوار ریش کودکان حضانت و یباردار امیا مشکالت بعالوه

 .است کاسته د،یجد کار ساعات با کارگر زنان یریپذ قیتطب قدرت از نکهیا ضمن نموده،

                                                                                                                                

 .2توسیپ اروپا یاقتصاد جامعه به یاسیس التیتما رغمیعل 1۱۹2 سال در انگلستان کشور

. دارد تیتبع۳ یعرف حقوق ستمیس از اروپا هیاتحاد عضو یکشورها انیم در که است یکشور تنها کشور نیا میدانیم که یطور همان

 به نکهیا مگر نبود، یخبر کارگر زنان نفع به ژهیبو یتیحما قواعد از کی چیه از «قراردادها در اراده یآزاد» اصل بر هیتک با ستمیس نیا در

 از یذهن تصور کی موضوع یکارگر قشر نیا نکهیا لحاظ به هم آن که دیگرد یم واقع قرارداد نیطرف توافق موضوع عقد ضمن شرط صورت

 قادر اند، بوده یکارگر یکاهایسند و ها هیاتحاد در یمهم گاهیجا فاقد زین و یا حرفه دهیچیپ یمهارتها فاقد ضمنأ و بوده دیتول قدرت جهت

 .نبودند قراردادکار در یتیحما طیشرا گنجاندن به

 از. داشت همراه به خود با را یدیجد تعهدات که دیگرد ینظام تابع ،اروپا هیاتحاد در تیعضو از تیتبع به انگلستان که بود یهیبد

 فرانسه و آلمان ژهیبو6 اروپا جامعه عضو یکشورها ریسا در کارگران یزندگ وضع و یاجتماع طیشرا با قیتطب و یهماهنگ تعهدات نیا جمله

 از یعیوس و باز ریتفس کی بر یمبتن یمهم یآرا صدور با۵ ااروپ یدادگستر وانید ارتباط نیا در .بود( بودند برخوردار یبهتر طیشرا از که)

 و ساخت فراهم انگلستان در زن کارگران نفع به را یمیعظ تحوالت موجبات که نمود را یدیجد ریتفس انیبن به اقدام ض،یتبع رفع مفهوم

 .دیگرد ییقضا یها هیرودجایا زین و یتیحما نیقوان و قواعد وضع جهت در آن ابعاد بر روز به روز

 تیحما جهت به را یبازنشستگ سن نمود، الذکر فوق قانون در وضع به دست سیانگل دولت نکهیا رغمیعل که است نیا آن بارز نمونه

 از را مرد کارگران یبازنشستگ دوران از پس نکهیا گرید. نمود وضع سال ۶2 زنان یبرا و سال ۶۵ مرد کارگران یبرا کارفرما منافع از

 راه التیتسه از استفاده در یمجان کارت اخذ و یکارگر یها بن جمله از یبازنشستگ از پس حقوق از یمند بهره جهت از یبهتر ازاتیامت

  به معروف پرونده در) دانست رم معاهده 11۱ اصل مخالف را مورد دو هر اروپا یدادگستر وانید که یحال در. نمود برخوردار آهن

Marshall ۶ وrBarbe   )قانون توسط یاصالحات به منجر امر نیا SDA) (1۱۸۶ و (EPA) 1۱۸۳ 1 دیگرد. 

                                                           
1 EU 

 مشترک یکشورها با ممتاز تیموقع داشتن گرید طرف از و طرف کی از کایآمر متحده االتیا با یاقتصاد و یاسیس قیعم وندیپ لحاظ به انگلستان کشور 2

 .نبود انگلستان لیتما مورد خود یتجار یرقبا به یا تعرفه ازاتیامت یواگذار نکهیا ژهیبو وندد،یبپ اروپا یاقتصاد جامعه به که نبود حاضر المنافع،

۳ Commnon Law 
6 EC 

۵ ECj 
6 Barber v. Guardian Royal Exchange Assurance Group (1990) IRLR 240, EC),Marshall v. Southampton and 

South West Health Authority (No. 1) (Case 52/84) (1988) ECR 1-4376 
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 یمهم احکام صدور منشا که شد اتخاذ وانید توسط یماتیتصم Bilka (2وJenkins ( یگرید مهم اریبس یدعوا دو در بعد ماه چند

 گرفت میتصم کارخانه آالت نیماش از شتریب استفاده قصد به کارفرما که بود نیا یدعو موضوع خالصه بطور. دیگرد انگلستان یدادگاهها در

 به بکار قیتشو( داد یم لیتشک کارگر زنان را آنان ۱2۹ که) را وقت پاره کارگران نکهیا تا بپردازد وقت تمام کارگران به شتریب 12٪ که

 یبازنشستگ هنگام یشتریب مبلغ گرفت میتصم کارفرما وقت تمام کار نمودن دار جاذبه جهت به زین دوم یدعوا در. دینما وقت تمام صورت

 . ردیبگ نظر در آنان یبرا

 زنان که ییآنجا از که بود نیچن استدالل هیپا. دیگرد یتلق مرد و زن نیب میمستق ریغ ضیتبع بمنزله وانید نظر از مورد دو نیا

 در اختالف لذا باشند یم وقت پاره یکارها انجام به لیما حایترج خود، کودکان امور به شتریب نظارت و یخانوادگ تعهدات لحاظ به کارگر

 نیچن دادگاه نیا نکهیا جتاینت. دینما فراهم را آنان حقوق تضییع و ضیتبع موجبات تواند یم وقت پاره - وقت تمام ارگران ک نیب پرداخت

 یاقتصاد منافع از دفاع عنوان تحت نکهیا ولو ط،یشرا گونه هر که نمود جادیا( سیانگل جمله از) عضو یکشورها یداخل حقوق در را یتصور

 مردان با یمساو کار طیشرا از زن کارگران شدن مند بهره عدم به منجر میرمستقیغ بطور اگر شود، اعمال شتریب داتیتول توجیه جهت در و

 .شد خواهد یتلق رم معاهده 11۱ اصل خالف گردد،

 که دینما بیتصو را یقانون دیگرد موفق پارلمان، به شده ارائه حیلوا از یکی در انگلستان کار محافظه دولت 1۱۸۶ سال در نیهمچن

 حق استحقاق یصورت در دینما کار ساعت 1۶ تا ۸ نیب هفته در او اگر که کند دایپ یمورد به انصراف وقت، مهین کارگر آن موجب به

 تمام باشند داشته اشتغال مذکور ساعات از شتریب که یکارگران اما باشد، کارفرما نزد خدمت سابقه سال ۵ یدارا که باشد داشته را دیبازخر

 .گردند مند بهره دیبازخر حق از کارفرما همان نزد سابقه سال 2 داشتن با و یتلق وقت

 پرونده از یکی در د،یگرد اشاره الذکر فوق آنها در موارده ب که (ECJ)  اروپا یدادگستر وانید از صادره االتباع الزم یآرا یراستا در

 که دیگرد صادر ییرأ۳ انیاع مجلس ییقضا تهیکم یعنی س،یانگل ییقضا مرجع نیتر یعال توسط 1۱۱۵ سال در که انگلستان یداخل یها

 کار حقوق بیتصو قیطر از سیانگل کار قانون در یاصالحات منشا یرأ نیا و شد یتلق مرد و زن نیب یضیتبع مذکور اختالف آن موجب به

ERA6 ردیگ قرار دیبازخر مبلغ پرداخت یبرا محاسبه یمبنا خدمت سابقه سال 2 که شد مقرر و دیگرد 1۱۱۶ سال در. 

 

  :ي در انگلستانکارگفتار چهارم( اتمام رابطه 

 در سال کی از شتریب که یزن کارگر یعنی.  بود خواهند یقانون تیحمای آزاد زین ایتانیبر در یاروپائ یکشورها از یاریبس ماننده ب

 باشد، گرفته صورت یمشابه علل ای و یباردار علت به یو کار به دادن انیپا که یصورت در باشد، داشته اشتغال یمتوال صورت به یکار

 دست از بود شده استخدام آن یبرا که را یکار انجام ییتوانا فسخ زمان در اگر اما. شد خواهد یتلق ناموجه اخراج عنوان به هم آن قاعدتا

 با متناسب یکار دیبا یم کارفرما یحالت نیچن در(. باشد یم کارفرما عهده بر یتوانان عدم اثبات) شد نخواهد یتلق ناموجه فسخ بدهد

 . باشد نامساعد دینبا یقبل کار طیشرا به نسبت یشنهادیپ کار طیشرا زین حالت نیا در. دینما شنهادیپ کارگر یبدن تیوضع

 گذاشته کارفرما دوش بر آن بار که است یموارد جمله از کارگر به دیجد کار شنهادیپ ای و کارگاه در مناسب کار فقدان آثار جبران

 که یصورت در. باشد یم کارفرما عهده در رهیغ و یباردار علت به کارگر یتوانائ عدم اثبات آن از یناش اختالفات بروز در یعنی ؛ است شده

 خواهد یتلق ناموجه اخراج باشد داشته وجود موقت کارگر یریکارگ - به امکان ای و باشد انجام قابل کارگران گرید کمک با باردار کارگر کار

 {. 112P, Selwyn - 111} شد

 طیشرا با نیشیپ کار به برگشت حق باشد، داده دست از یباردار علت به را کار انجام یتوانان که یزن کارگر قرارداد خاتمه صورت در

 نیشیپ کار به برگشت شرط. باشد یم استفاده قابل او یبرا مانیزا خیتار از ینیمع مدت به یحق نیچن. باشد یم محفوظ او یبرا یقبل

 . باشدیم مانیزا از قبل هفته نیازدهمی تا کارش در او حضور سابقه شده، داده خاتمه کارش به مانیزا با و یباردار علت به که یزن کارگر

 در. دهد اطالع کارفرما به را مراتب دیبا قبل هفته سه است، یقبل کار به برگشت صدد در که یزن کارگر فوق علل شدن برطرف با

 به ماه کی حدود مدت به را کارگر کار به شروع خیتار تواند یم د،ینما استفاده موقت صورت به گرید یکارگر کار از کارفرما که یصورت

 .کند موکول بعد به را خود کار به شروع زمان معتبر یپزشک یگواه ارائه با تواند یم زین زن کارگر و اندازد ریتأخ

 

 

                                                                                                                                                                                       
1 Sex Discrimination Act 1986. Equal Pay Act 1983. 
2 Bilka Kaufhaus v. Weber (C-17 D/84) (1986) ECR 1607; Jenkins . Kingsgate (Clothing Productions) Ltd., (Case 

96/80) (1981) ECR 91 
3 House of Lords 
4 Employment Right Act 1996   
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 يريگ جهينت

 در قانون واضعین دهد، یم لیتشک را ایدن در کار حقوق یوجود فلسفه خود که کارگران از تیحما یسو به حرکت یراستا در

 از کارگران یشغل تیامن یبرا نهیزم جادیا جهت در را خود یمساع کار یالملل نیب سازمان هیتوص مورد ضوابط دادن قرار مدنظر با ایتانیبر

  .کند موکول بعد به را خود کار به شروع برای معتبر زمان که حال نیع در. اند داشته معمول اخراج یساز محدود با و ممنوع قیطر

 که یاسیس و یاجتماع ابعاد گسترش سمت به شک بدون اروپا هیاتحاد حقوق که افتی دست یکل جهینت نیا به توان یم اکنون

 نیب یستیز طیشرا در توازن جادیا و یتیحما مقرراتبه  (واحد بازار لیتشک و یاقتصاد صرفا هدف با) اروپا یاقتصاد جامعه نام رییتغ منشا

 امروزه شد، یم یتلق گانهیب سیانگل جمله از عضو، یکشورها یحقوق نظام با ابتدا در که یحقوق نظام نیا که یبطور. دارد زن و مرد کارگران

 .دینمایم عمل یداخل و یمل محاکم نیب هیرو وحدت موجد و کار حقوق منبع عنوان به

 و یاجتماع ابعاد بر را خود چشم سابقا که( Common Law) لو کامن نظام در افتهی رشد یقاض مییبگو که نباشد اغراق دیشا

 نوع از قراردادها ریتفس به دست داد،یم حکم آن در موجود یضمن و حیصر طیشرا مفاد و کار قرارداد چارچوب در صرفا و بست یم یاسیس

 هر یمل و یانسان یها هیسرما از یمین که زنان جامعه عظیم قشر یبرا یشتیمع لحاظ از را یتر مناسب طیشرا که زندیم فرق در مزبور

 یبجا( حیصر ریغ صورت به چه و حیصر صورت به چه) یقانون شروط گنجاندن با نکهیا خالصه. دینما فراهم دهند،یم لیتشک را یکشور

 طرز نیا است یهیبد. دینما یم لیتسه یتیحما نیقوان وضع جهت در را راه عمل در ن،یطرف مشترک قصد از تفسیر قالب در ،یقرارداد

 - یاسیس یکپارچگی همانا که «اروپا متحده االتیا» یآت یها آرمان تحقق ریمس در ژهیبو دولت یاقتصاد ،یاسیس اهداف به تواند یم یتلق

 برخوردار یتیوضع از را کار بازار طیشرا واحد، پول یحت و واحد اقتصاد کی لیتشک بر عالوه نیچن هم. بدهد یعمل تحقق است، یاجتماع

 یزندگ و یشتیمع طیشرا هم و شود فراهم عیصنا و هیسرما صاحبان مثبت رقابت حضور قیتشو و یگذار هیسرما یها زهیانگ هم که گرداند

 .گردد تعدیل یمساو یسطح در مرد و زن از اعم کارگران

 موجه یها اخراج و یقانون یها فسخ انیم نیا در و نشده مسدود مطلق صورت به اخراج و کار قرارداد فسخ طرق که حال نیع در

 گرفته کارفرما دست از یریچشمگ حد در داریپا کار کننده دیتهد عامل عنوان به اخراج به توسل لکن اند، گرفته قرار ینیب شیپ مورد زین

 در توجه قابل موارد از یکی. است دهیگرد فراهم یتوجه قابل حد در انیکارفرما یها استفاده سوء از یریجلوگ موجبات طریق نیا از و شده

 مدت با کار یقراردادها از استفاده امکان یکار هر یبرا انیکارفرما. است موقت مدت با کار یقراردادها کاربرد تیمحدود ا،یتانیبر حقوق

 از استفاده امکان قانون، علل، لیقب نیا از و یدائم کارگر یاستعفا ای و یماریب موارد در صرفا و محدود صورت به بایتقر و نداشته را موقت

 .باشند یم دارا را موقت کارگران

 یغرامتها پرداخت و مجدد استخدام ن،یشیپ کار به اعاده ناموجه، یها فسخ و یرقانونیغ یاخراجها به مربوط ییاجرا ضمانت از

 .دهد یم قرار نیموردتضم ینحو به را یتیحما مقررات قوت و استحکام که باشد یم نیسنگ

. است گرفته فاصله یالملل نیب نیمواز با موارد از یاریبس در جهت نیا از و است یریچشمگ یخطاها و نقص یدارا رانیا کار قانون

 یقبل قانون با و آمده عمل به کارگران یشغل تیامن نیتأم و کارگر اخراج ساختن محدود جهت در الزم یمساع زین رانیا قانون در اگرچه

 آن یکل احکام لیدل به ناموجه یها فسخ و یرقانونیغ یاخراجها یبرا کیتفک امکان موارد از یاریبس در لکن است، یاساس فرق یدارا خود

 نیا از و داده شیافزا را انیکارفرما استفاده سوء نهیزم زین موقت یقراردادها انعقاد یبرا یقانون جیترو و بسط آن بر افزون و نداشته وجود

 و نارسا اغلب موجه، نا و یرقانونیغ یها اخراج از یریجلوگ منظور به یتیحما مقررات انیم نیا در و شده افزوده اخراجها تعداد بر رهگذر

به تایید و قطعیت اخراج  منجر اخراج، از یناش اختالف حل یأتهایه در مطروحه یدعاو درصد هفتاد از متجاوز باشند یم شفاف ریغ

 در آن از عدول و شود یم لیتحم مطلق نحو به کارفرما به فقط یعنی ؛دارد طرفه کی ریمس یمموع نظم کار، حقوق در ردد.کارگران میگ

. است رییتغ قابل کارگر نفع به مقابل ریمس در یول. ستین ریپذ امکان باشد، هم کارگر توافق با اگر یحت کارگر ضرر و کارفرما منافع جهت

 نیا به و است یاضاف ارزش از آنان از کیهر سهم نیب فاحش اختالف و دیتول عرصه در انیکارفرما و کارگران گاهیجا تفاوت در امر نیا لیدل

 یتیحما هبجن کار حقوق جهینت در است کارفرما سود به همواره ن،یطرف نیب تناسب و است رابطه فیضع طرف کار روابط در کارگر که لیدل

 که است ییها حداکثر و ها حداقل شامل کار، حقوق در میعمو نظم که حیتوض نیا با است؛ طرفه کی کار حقوق در رییتغ و تحول و دارد

 دسته یها مانیپ با یانفراد یها قرارداد قیطر از کارگر موافقت با یحت تواند ینم کارفرما و است شده ذکر یدولت مقررات و قانون در

 است مجاز کارگر منافع جهت در ها حداقل شیافزا یبرا مذاکره همواره یول دیفزایب حداکثرها آن بر و دهد کاهش را ها حداقل آن یجمع

 {11۸ ،1۳۵2 انیکاتوز} ساعت 66 به هفته در ساعت 6۸ از کار ساعت کاهش یا و روز 26 بهروز  12زایش مرخصی ساالنه از اف مانند

عه بنابراین، لزوم بازنگری و تدوین این قانون در کشورما جهت ارتقای امنیت شغلی و تطبیق و الگو برداری این قانون با قوانین بروز و توس

 یافته ای همچون قواعد و مقرات کشور انگستان که شرح آن بصورت تفصیلی در این مقاله ارایه گردید، الزم و ضروری به نظر می آید.
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