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کاراز ناشی حوادث از پیش گیري 

چکیده
حـوادث ناشـی از کار همانند حـوادث رانندگی قربـانیان زیادي می گیرد. 
نظام هاي مختلف حقوقی براي مقابله با افزایش این جرایم و حوادث، به قواعد کیفري، 
مدنی و اداري متوسل می شوند. بـه طور معمول سـطح اسـتانداردهاي ایمنی در این 
حوادث بسیار باال است. با این که از نظر مسؤولیت مدنی از نیروي کار حـمایت قابـل 
توجهی می شـود، رویکرد پیش گیري از وقـوع این حـوادث نیز امري بســیار مهم و 
بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است. سـازمان هاي مختلفی نیز در 
امر پیش گیري از این حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهد اعمال ضمانت اجراي 
کیفري در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسـائل پیش گیرانه همت 
گمارد. در این مقاله ضمن بحـث در خصوص این مسـائل، هماهنگی میان بـخش هاي 

مختلف پیش گیرانه در حوادث ناشی از کار مورد تأکید قرار خواهد گرفت.
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پیش گیري از حوادث ناشی از کار

1. درآمد
فرایند صنعتی شدن، استفاده ي فزاینده از ابـزار و ماشـین آالت فنی را موجب 
شده است؛ عدم رعایت اصول صحیح در ساخت یا استفاده از این وسایل، حوادث ناشی از 

کار را افزایش داده اسـت. مطابق بـیانیه ي آمار سـازمان بـین المللی کار در سـال 
میالدي، روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند. وقـوع انقـالب صنعتی 
در انگلسـتان، تسري آن بـه دیگر کشـورهاي اروپایی و اســتفاده از نیروي محــرکه ي 
مکانیکی و الکتریکی، کارهاي دستی را به ماشینی مبـدل کرد؛ تقسـیم کار نیز، افزایش 
تولیدات و ســـرعت در انجام کار را سبـــب شــــد؛ نتیجه ي این امر، افزایش خطر در 
محیط هاي صنعتی بوده است. ضمن آن که، بـه جاي اسـتفاده از انرژي بـاد، حـیوانات و 
جریان آب، استفاده از انرژي بخار (توربین بخار) و انرژي سـوخت (بـنزین، گازوئیل و...) 
معمول شـد. صنایع غول پیکر بـه وجود آمد و بـه دلیل اســتفاده از چرخ دنده، پرس ها، 
تیغه ها و ...، معلوالن و مصدومان ناشی از کار افزایش یافت. بـا اختراع ماشـین بـخار، در 
رخ داد، تولید انبـوه رونق  صنایع نساجی و دیگر صنایع انگلستان و سایر کشورها 

گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روي آوردند. 
در چند سده ي گذشته، توجه به حـفاظت مطرح نبـود و 

کارهاي ســـخت و خطرناك مانند کار در معادن و تونل ها را انجام می دادند. 
نخستین قـانون بـراي ایمنی محـیط کار و بازرسـی از آن در انگلسـتان 
تصویب و با تجدیدنظر در این قانون، اداره اي رسمی بـراي بازرسـی ایجاد شـد. در سـال 

1867
انجمن چنین آمده بـود: «صاحـب کارخانه وظیفه دارد بـه شـرایط جسـمی و روحــی 
کارگران توجه نماید. این الزام کامالً اخالقی اسـت و هیچ گونه مزدي نمی تواند جایگزین 
آن  گردد و باید بـر هرگونه منافع و مالحـظات مقـدم شـود». در آمریکا تأسـیس ادارات 
رسمی براي بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست آغاز شد و سـرانجام مسـؤولیت 
کارفرما در صورت بروز حـوادث ناشـی از کار، در مقـررات ایالت هاي مختلف ظاهر شـد. 
اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشـورهاي غربـی، منجر بــه ایجاد رشــته هاي 
گوناگون و در نهایت کارشناسـان متخصص بســیار در این حــوزه ها شــد؛ بــه تدریج 

2003

، در فرانسه نیز انجمنی براي پیش گیري از حوادث تشـکیل شـد؛ در منشـور این 
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مسؤولیت کارفرما در این موارد به شرکت هاي بیمه سپرده شد؛ این شـرکت ها نیز بـراي 
اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی، بازرسانی را استخدام نمودند؛ در نتیجه، بـه مرور زمان 

فعالیت در زمینه پیش گیري از حوادث گسترش یافت. در سال 
بین المللی در زمینه ي حفاظت محیط کار تشـکیل شـد؛ این کنفرانس ها بـه توسـعه ي 
قوانین حفاظتی منجر گردید؛ به نحوي که اجراي مؤثر الزامات قـانونی و نقـش مستقـل 
بازرسان مورد تأکید قرار گرفت و براي حمایت از این اقـدامات، انجمن هایی در بـلژیک، 

سوئد، انگلستان و برخی کشورهاي دیگر شکل گرفت. 
1928

به کار کردند. 
پس از انقالب صنعتی علل عمده ي افزایش سـوانح و حـوادث ناشـی از کار در 
محیط هاي صنعتی، عبارت بودند از:  افزایش بسـیار سـرعت حـرکات ماشـین ها و 
تراکم کارکنان در فضاهاي نسبتاً کوچک؛   محدود بودن توان عکس العمل انسان؛ 
افزایش قـدرت ماشـین آالت و پیچیدگی کار آن ها؛  تقسـیم زیاد کار که هر کارگر بـا 
آموزشـی اندك فقــط از عهده ي بخشــی اندك از فرایند تولید بــر می آید و تصوري از 
مجموع این فرایند ندارد؛ از نظر روانی این امر، بـاعث خسـتگی، بی حــوصلگی، افزایش 
اشتبـاهات و در نتیجه، ایجاد حـادثه می شـود؛  فقـدان آموزش کافی بـراي کار بــا 
ماشین آالت و شیوه هاي پیش گیري و مقابله با سوانح و حـوادث؛  عدم تطابـق دانش و 
توجه بیش از حد به افزایش سـطح تولید بـه جاي  توانایی هاي جسمی و روانی انسان؛ 
توجه به حفظ ایمنی انسان ها؛  تمرکز ماشـین آالت بسـیار در محـیط هاي محـدود و 
ایجاد سر و صداي فراوان؛  عدم سرمایه گذاري در سیستم هاي حفاظتی و برنامه هاي 

مربوط به بهبود شرایط کار و استقرار عدالت اجتماعی در سطح بین المللی.
برخی تحقیقات در خصوص حـوادث ناشـی از کار در ایران، حاکمیت نود و نه 
درصد از مجموع کارگران حـادثه دیده را مردان و یک درصد را زنان تشــکیل می دهند. 
علت اصلی این اختالف، تعداد بیشــتر کارگران مرد در محـــیط هاي کارگري و ماهیت 
کارهایی است که در اغلب موارد، زنان به آن ها اشتغال دارند. ضمن آن که، بافت سـاختار 
فرهنگی، از جمله آداب و سنن قومی که فرصت مطرح شدن، بـروز اسـتعدادها، عرضه ي 
توانمندي ها و در نهایت، فرصت اشتغال را براي زنان کشـور، محـدود کرده اسـت، دلیل 

1889

شوراي ملی کوبـا، 
 انجمن ژاپنی براي رفاه در صنایع و 

 برخی کنگره هاي 

شوراي ملی براي حفاظت آغاز 
در سال 

در سال 
1936

1927
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قابل تأملی در پایین بودن نرخ اشتغال و به تبع آن، میزان حـوادث ناشـی از کار در میان 
زنان کشور است. بیشترین تعداد حادثه دیدگان، در محدوده ي سنی بیست تا بیست و نه 
سالگی است. این نتیجه، به علت باال بودن تعداد شاغالن کشور در این محدوده ي سـنی 
اســت که فعال ترین قشــر تولیدکننده ي کشــور را تشـــکیل می دهند. عواملی مانند 
کم سوادي و بی تجربگی، بی باکی بیش از حد و بی احتیاطی، از جمله عوامل بروز حوادث 
در سنین پایین است؛ با افزایش سن و افزایش تجربه ي کاري و محتاط تر شدن شاغالن، 
تعداد حـادثه دیدگان نیز کاهش می بــاید. افراد کم ســواد یا بی ســواد، بــیش از افراد 
تحصیل کرده دچار حادثه می شوند. تعداد حادثه دیدگان متأهل بیشتر از حـادثه دیدگان 
مجرد اسـت؛ دلیل عمده ي این امر، فزونی تعداد کارکنان متأهل بــر کارکنان مجرد در 
این گونه محیط ها است. بیشترین تعداد حـوادث در واحـدهایی صورت گرفته اند که بـه 
بخش خصوصی تعلق داشته اند و بیشترین حـادثه بـه فعالیت هاي اقـتصادي مرتبـط بـا 
فلزات اساسی مربوط بوده است. در مورد ساعات کاري، بیشـترین حـادثه ها در سـاعات 
کاري صبح و سپس بعدازظهر و کمترین حادثه در شب اتفاق افتاده است. حدود هشـتاد 
و هفت درصد از حوادث در داخل محدوده ي کارگاه و سـیزده درصد در خارج از آن روي 
داده اند. باالترین گزارشات، به وسـیله ي فرد حـادثه دیده و پایین ترین گزارش ها توسـط 
مراجع قضایی اعالم شده اند. از نظر فراوانی علل حادثه، بیشـترین تعداد حـادثه بـه عدم 
نظارت بر کارگاه و عدم آموزش مربوط می شود. از نظر نتیجه حوادث نیز ماهیت اکثریت 
به گونه اي بوده که فرد حادثه دیده پس از سپري  کردن دوران معالجه و نقاهت، مجدداً به 
صحنه ي کار و فعالیت بازگشته است. یک درصد حوادث به فوت منجر شـده و نود و یک 
درصد به بهبودي کامل منتهی شده است. در بررسـی هاي انجام شـده مشـخص گردید 
عناوین جراحات و شکستگی پاها، زانوها و مچ ها از فراوانی بـاالیی بـرخوردار اسـت. این 
قبیل اتفاقـات، اغلب ناشـی از زمین  خوردن، وجود سـطح ناهموار و لغزنده و کفش هاي 
نامناسب است. این حوادث معموالً با فعالیت هاي ساختمانی و صنعتی مالزمه می یابـند. 

)63-66، صص 1388( کرمانی و منتجبی، 

-1
بودند، حوادث این بخش، بیست و دو درصد از کل حوادث منجر به فوت را بـه خود اختصاص داده است. در انگلسـتان 

بیست و هشت درصد از کل حوادث منجر به فوت متعلق به صنعت ساخت و ساز است (سـال هاي 
ایران حدود نود درصد از حوادث در کارگاه هاي ساختمانی به وقوع پیوسته است و این در حـالی اسـت که کارگاه هاي 

 «در سال 

2005

2003

 و 

 میالدي در ایاالت متحده، در حـالی که فقـط هفت درصد از کارگران در  بـخش سـاختمان فعال 

). در 2006

1
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حوادث ناشی از کار که به زودي با عنوان «حوادث صنعتی»  نامیده شدند، در 
سال 

و بیست و پنج هزار مصدوم بسیار جدي بـه همراه داشـته است. در این کشور ساخت هر 
دو کیلومتر خط آهن، سه کارگر را به کام مرگ کشانده است. (تاروردیزاده، ص 3)

در این نوشتار، هدف بررسی این حـوادث اسـت تا بـا توجه بـه مهم ترین علل 
آن هـا، بــرخـی راه حـل هاي پیشگیـرانه بررســی و پیشـنهادهایی در این زمیـنه ارائه 

 در آمریکا، بالغ بر هفتصد هزار مصدوم با ناتوانی بیش از چهار هفتگی کارگر 1913

سد سازي و راهسازي به ترتیب هشت درصد و دو درصد از حوادث را بـه خود اختصاص داده اند. حـدود چهار درصد از 
حوادث سـاختمانی در اولین روز کاري، ده درصد در هفته ي اول و هیجده در یک ماهه اول بـه وقـوع پیوسـته اسـت، 
بدین معنی افراد با تجربه کمتر یا بدون هیچ تجربه و شناختی از کار بیشتر در معرض حوادث ناشی از کار می باشند». 

: المیرا تاروردیزاده،

به رغم اهمیت کارگاه هاي ساختمانی و حوادث بسیاري که در این محیط ها تحقـق می یابـد، نبـاید از سـایر کارگاه ها 
غافل ماند. براي مثال معادن ذغال سنگ نیز داراي قابلیت بسیاري بـراي تحقـق حـوادث اسـت:

، مجله ي کار و جامعه، شـماره ي 
59

-2
، ترجمه ي شـهناز نظري و لیال  یافت. براي بررسـی این حـوادث ر.ك: 

حسینی، مجله ي کار و اجتماع، شماره ي 
-3

ماده ي 2  مصوب جلسـه مورخ 
مجلس شوراي اسـالمی بـیان می دارد: «مدیریت بحـران شـامل چهار مرحـله بـه شـرح زیر اسـت: الف-پیش گیري: 
مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیري از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبـار آن، سـطح خطرپذیري جامعه را 

ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می دهد»؛ 2- ماده ي 8  
  مورخ 3/

)
ارائه گزارش هاي نظارتی هشداردهنده به هنگام بـه مقـامات مسـئول جهت پیش گیري از وقـوع جرم، تخلف و سـوء 

 جریانات احتمالی»؛ 3- ماده ي 7   مصوب 9/1/
داشته است: «وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر اسـت: ... 8- اتخاذ تدابـیر الزم جهت پیشـگیري از 

وقوع تخلفات در بازار اوراق بـهادار»؛ 4-  ماده ي 
 مصوب 

بـه تصویب مراجع ذي صالح برسـاند:... ز- نسبـت بـه موارد ذیل اقـدام نماید:.. 4 - تمهید سـاز وکارهاي الزم بــراي 
پیشگیري از وقوع جرم، بر اسـاس اصل یکصد و  پنجاه و ششـم (

 بررسی ایمنی و بهداشت در کارگاه هاي ساختمانی و راهکارهایی در جهت بهبود آن

 لزوم رعایت اصول 
حفاظت و بهداشت کار در معادن ذغال سنگ

شناسـایی و ارزیابـی خطرات محـیط کار

قانون  تشکیل  سازمان  مدیریت  بحران  کشور

قانون اصالح 
موادي از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون بـازار اوراق بـهادار جمهوري اسـالمی ایران

قـانون بـرنامه چهارم توسـعه ي اقـتصادي، اجتماعی و  
فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

69
 و 

 بدون شناخت حوادث مختلفی که در حین کار تحقـق می یابـند، نمی توان بـه راه هاي پیش گیرانه ي آن ها دسـت 

57
 عبـارت «پیش گیري»، «پیش گیري از جرم» و مانند آن در قـوانین مختلفی مذکور اسـت. از این جمله اسـت: 1- 

31

11
11

1384

130
11

156

 و 
60

، دي ماه 

/2/

/
) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می گردد: ماده 

 بـیان 

 
/6/

) قـانون اساسـی جمهوري اسـالمی ایران»؛ 5- 

70
.

1383

1387

1386
11

1383

، فروردین 

، صص 

 کمیسـیون اجتماعی 

 مقـرر می دارد: «متن زیر جایگزین ماده 
: سازمان می تواند در موارد زیر نیز اقـدام نماید: ... د . 

 مقرر می دارد: « قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و 

1384

40

، صص 

-37

http://irimlsa.ir/FixInfo/markaztahghighat/pages/pages/projects/struc-project.pdf.

1
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شود. 

با مالحظه ي نظام هاي حقوقـی مختلف می توان در مورد تعهدات کارفرما بـه 
نقطه ي مشترکی دست یافت؛ این وجه مشترك که بـه طور معمول در قـوانین کار آن ها 

منعکس شده است، تکلیف کارفرما به حفظ سالمتی و ایمنی کارگران است؛ (
                                                                              ) بـــه نحـــوي که، 
حـوادث کار در انبـوهی از تکالیف مختلف، احـاطه شـده  اسـت؛ تکالیفی که، در صورت 
رعایت آن ها، می توان سهم بسیاري از حوادث زیانبار را کاهش داد؛ به طور معمول نیز بـا 
هر بار حادثه ي کار، یکی از فروع تعهدات مذکور نقض شده است.(                         ) 

2. راه حل هاي پیش گیرانه ي قبل از حادثه
. ایمن کردن محیط کار 2-1

 ماده ي 4  مصوب 
نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران عبارت است از... 8 - انجام وظایفی که بـر طبـق قـانون بـه عنوان ضابـط قـوه 

قـضائیه بـه عهده نیروي انتظامی محـول اسـت از قبــیل:... د- پیشــگیري از وقــوع جرم»؛ 6- بــندهاي 
 (شــماره ي 

5/9/1385
امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه هاي قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدي در تخصیص منابع بـه وظایف 
مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیش گیري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی 

از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه هاي قضایی، امنیتی، انتظامی»؛ 7-  ماده ي  
 مصوب 9/

ماده ي 
 مصوب 9/7/

-1
، مجله ي کار و  ر.ك: رؤیا نوربارانی و لیال حسـنی،

جامعه، شماره ي 
-2

را به این صورت تعریف کرده است: «ایمنی عبارت اسـت از: الف- مصون و محـفوظ بـودن، سـالمت و بهداشـت کلیه 
کارگران و افرادي که به نحوي در محـیط کارگاه بـا عملیات سـاختمانی ارتبـاط دارند. ب- مصون و محـفوظ بـودن، 
سالمت و بهداشت کلیه افرادي که در مجاورت یا نزدیکی (تا شـعاع مؤثر) کارگاه سـاختمانی، عبـور و مرور، فعالیت یا 
زندگی می کنند.ج- حـفاظت و مراقبـت از ابـنیه، خودروها ، تأسیسـات، تجهیزات و نظایر آن. د- حـفاظت از محـیط 

زیست در داخل و مجاور کارگاه ساختمانی».

قانون نیروي انتظامی جمهوري اسـالمی ایران

سیاســت هاي کلی نظام

قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسالمی

قانون همه پرسـی در جمهوري اسـالمی ایران 
مجلس شوراي اسالمی

 رهنمودهایی جهت تدوین خط مشی ایمنی بهداشت شـغلی

مقررات ملی ساختمان(ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

26

27
17995

) بیان می دارند: «توسـعه نظم و امنیت عمومی و پیش گیري و مقابـله مؤثر بـا جرائم و مفاسـد اجتماعی و 

28
12

13
1378

 براي بررسی حوادث کار باید خط مشی کلی ایمنی آن  را ترسـیم نمود و بـه جوانب آن توجه داشـت. در این زمینه 

69
 قسمت 

/4/

 و 
ـ   

 
/

مصوب 4/4/   
.

  و 
12

1369

33
15

1362
1368

70
، «ایمنی»  -1-3-1 مبحـث دوازدهم 

اعالم می دارد: «مأموریت و وظایف 

 
/9/

،  ماده ي 
و ماده ي 

، فروردین 

1385

34
67

1384

 روزنامه رســمی شـــماره ي 

  مصوب 4/5/
   

، صص 

851213

1364

58

ـ   

؛ 

-

9720

53

/ح 

 .

قانون انتخابات ریاست جمهوري اسـالمی ایران
قـانون انتخابـات 

1

2

Dalton,
 1998, pp.27, 110; McBride; Bagshaw, 2001, p.179

Gagnon, 1991, p.193
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نظام هاي کامن ال در هر قرارداد کار، نوعی شرط ضمنی را محقق می دانند که بـه موجب 
آن ایمنی کـارگران باید از سوي کـارفرما حـفظ شـود؛ (

                  ) رویه ي قضایی نیز این شرط ضمنی را تأیید کرده اسـت. در عین حـال، 
ماهیت این تعهد مشمول قواعد عمومی مسؤولیت مدنی است و دعواي ناشی از نقض آن 

بر اساس خطاي تقصیر طرح می شود. ( 
(                    

در کانادا و به طور خاص ایالت کبک، تعهدات کارفرما، ناشی از قرارداد ضمنی 
است؛ به نحـوي که، کارفرما بـاید مانند «پدر خوب خانواده» بـا کارگر رفتار کند؛ بـدین 
معنی که تمام اقدامات معقول را براي ایمنی کارگر اتخاذ کند؛ (                           ) 
بنابـراین، از نظر ماهیت تعهدات، بـا سـایر تعهدات عمومی که هر فرد بـاید رعایت کند، 
یکسـان اسـت، هر چند از این جهت که تعهدات فرعی بســیاري از تعهد اصلی نشــأت 
می گیرد، می توان کارفرما را در میان بسیاري از تکالیف ایمنی مشـاهده کرد که خروج از 

آن ها هنگام طرح دعوي بسیار بعید است.
کشورهاي دیگر نیز با این بحث، آشنایی کامل دارند؛ بـر اسـاس مقـررات این 

-1
داشته است: «کامن ال از کارفرما انتظار دارد که مراقبت معقولی را براي یک سیسـتم ایمنی متعارف در محـل کار، بـه 

عمل آورد»:

-3
نمود: 

اما این مسؤولیت، بر تقصیر مبتنی بود و کارفرما، تنها، تعهد معقول در قبال کارگر داشت:       
 دعاوي مربوط به حوادث کار، بسیار هستند، اما بر اساس         تحلیل می شوند نه قرارداد

-5
بررسی می کنند. (         ) 

-6
استرالیا، ایاالت متحده و کانادا رجوع شود به: 

 لرد اُکلی (            ) در دعوي                                                                                        اظهـار 

 از سال 

 تعهدات ایمنی و حفظ سالمتی کارگر، به طور ضمنی در قـرارداد کار وجود دارد. در کبـک این گونه قـرارداد کار را 

 براي مالحـظه ي وضعیت این تعهد در کشـورهاي بـلژیک، فرانسـه، آلمان، ایتالیا، اسـپانیا، انگلسـتان و همچنین 

، مجلس لردان انگلستان، نوعی مسؤولیت را براي کارفرما در قبال سالمتی کارگر در حین کار مقـرر 1937

OakleyGeneral Cleaning Contractors Ltd V.Chistmas [1953]

2- Tort of Negligenc

Wilsons & Clyde Coal Ltd V. English (1937) Ac 57.
Ibid.

TortContract

Helmut Koziol & Barbara C.Steininger, , Springer,
NewYork, 2005, P. 604.

European Tort Law 2004   

4- Bon Pére du Famille.

1

2

4

Hoyt N.Wheeler, Jacques Rojet, 
, University of South Carolina Press, 1992.

Workplace Justice: Employment Obligations
in Imternational Perspective
 

Ridly; Channing, 2003, 

pp.163-165

Ibid, pp.7-43; Grundmann; Mazeaud,

 2005, p.106

3

John R. Ridly, John Channing, Safety at Work, Elsevier Science & Technology
Book, Sixth edition, 2003, p.163.
 

Gagnon, op.cit, p 193.
5

Ibid

6
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کشـورها، کارفرما تعهدات مختلفی دارد؛ از این جمله اسـت، بـنیان نهادن یک سیسـتم 
کاري ایمن، ایمنی محـل کار، وســایل کار و نظارت دقــیق بــر نحــوه ي کار می باشد.
در بلغارستان، تعهدات بـه این صورت 
ذکر شـده اند: جلوگیري از خطر بـراي سـالمتی و حـیات، ارزیابــی خطرات غیرقابــل 
پیش بینی، تطبیق شرایط کار با وضع هر شـخص، ارائه ي تکنولوژي پیشـرفته و وسـایل 

مناسب، جایگزینی مناسب بـراي وسـایل پرخطر.
استونی و لتونی نیز همین وضع را دارند؛ قـانون بیسـتم ژوئن 

اشاره نموده است.
کارفرما اشـاره می کند؛ این کشـور، چنین تعهدي را نوعی مســؤولیت مدنی در قبــال 
خسارت کارگران محسوب می کند. به رغم آن که در اسپانیا مسؤولیت کارفرما مبتنی بـر 

تقصیر است (ماده ي 
بسیار گسترده را متوجه کارفرما دانسته، اثبات بی تقصیري را بر عهده ي او گذاشته و بـه 

سایر کشورها نزدیک کرده است.
در فرانسه، رویه ي قضایی مانند سایر انواع مسؤولیت ها، پیشـرو تحـول بـوده 

است. ماده ي 1-
اقدامات ضروري را براي تضمین ایمنی و حفظ سالمتی جسمی و روحـی کارگران اتخاذ 

کند...». از سال 
نوعی تعهد به نتیجه تفسیر شد و به دنبال آن، آراء بسیاري بر این رویه، مهر تأیید نهاد و 
کامالً تثبیت شـد. رأي شعبـه ي دوم مدنی دیوان کشـور فرانسـه در این خصوص مقـرر 
می دارد: «بر طبق قرارداد کار، کارفرما در مقابـل کارگر تعهدي مبـنی بـر ایمنی کار بـه 
صورت تعهد به نتیجه دارد. به ویژه، در مورد آن چه که به حوادث کار مربـوط اسـت، اگر 

 
)

) 

) 

) 

Ridly; channing, op.cit, pp.163-164

Reitz, 2007, p.480

Ibid, pp.69,144,188

Grundmann; Mazeaud, op.cit, p.106

 (

(

 (

 کرواسـی، 
2001

ماده ي 

1101

(

412

2002

 لتونی بـه این تعهد 
2087

 قانون مدنی این کشـور)، رویه ي  قـضایی، نوعی تعهد ایمنی 

 قانون کار فرانسه در این خصوص مقرر داشته است: «کارفرما بـاید 

 میالدي، با رأي شعبه ي اجتماعی دیوان کشور فرانسه، این تعهد، 

 قانون مدنی ایتالیا، به تعهد 

-1
قانون مدون در فرانسه منبع درجه اول حقوق بـه شـمار می آید، در این مبحـث، رویه قـضایی نقـش نخسـتین را ایفا 
می کند. بیشتر قواعد و راه حل هاي مترقـی که در حقـوق فرانسـه در این بـاب دیده می شـوند بـا آراء دادگاه ها شـکل 
گرفته اند، هر چند که رویه قضایی از ارشاد و هدایت دکترین برخوردار شده و راه حل هاي مزبـور بـه ظاهر مسـتند بـه 

قانون بوده است». (ژوردن، 

 «حقوق مسؤولیت مدنی در فرانسه نمونه بارزي از حقوق ساخته قضات در یک کشور رومانیسـتی اسـت. بـا آن که 

، ص 3)1382

1

2
 

- Cass. Soc. 28 Févr 2002, , 2008, P.1; Oliver Godard, 
, Les Ulis: EDP Science,

2005, P. 72.

Article Juridique La
Question De La Precaution En Miliex Professionnel
 

 

2
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کارفرما بداند یا می بایست آگاه از خطر باشد و اقدامات ایمنی را براي جلوگیري از حادثه 
انجام ندهد، مسؤول است و نقض این تعهد، نوعی تقصیر غیرقابل بخشـایش اسـت». در 

رأي بیست و هشـتم فوریه 
نتیجه دارد، به ویژه راجع به صدمات و بیماري هاي حرفه اي که در حین کار وارد  شـود و 
ناشـی از وسـایل کار می باشــد»؛ آراء متعدد دیگري وجود دارد که این مضمون را تکرار 
کرده و حتی سالمتی روحی کارگر را مشـمول این حـمایت ها می دانند.  این رویکرد بـه 

این معنی نیست که سابقاً تعهد ایمنی در فرانسه مطرح نبـود، (

بلکه در تحوالت بعد از سال 
 که تعهد به نتیجه است، وارد مرحله ي جدیدي شده است؛ این تحول بـدین معنی اسـت 
که صرف بی تقصیري یا فعالیت متعارف کارفرما براي مصونیت از مسؤولیت کافی نیست، 
بـراي چنین مصونیتی، کارگر بـاید مرتکب تقـصیري سـنگین شــده و یا عامل خارجی 

غیرقابل انتساب به کارفرما، سبب ورود خسارت شده باشد.
ماده ي 4 قانون کار ایران مصوب 

کار، جزء «کارگاه» محسوب می شود، بیان می دارد: «کارگاه محـلی اسـت که کارگر بـه 
درخواســت کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند، از قبــیل مؤوسســات صنعتی، 
کشـاورزي، معدنی،  سـاختمانی، ترابـري مسافربـري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن 
عمومی و امثال آن ها. کلیه تأسیساتی که بـه اقـتضاي کار متعلق بـه کارگاه اند، از قبـیل 
نمازخانه، ناهارخوري، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودك، درمانگاه، حـمام، آموزشـگاه 
 حرفه اي، قرائت خانه، کالس هاي سوادآموزي و سایر مراکز آموزشـی و اماکن مربـوط بـه 
شورا و انجمن اسـالمی و بسـیج کارگران، ورزشـگاه و وسـایل ایاب و ذهاب و نظایر آن ها 
جزء کارگاه می باشند». به شهادت همه ي نویسندگان و کارشناسان، چنین مکانی محلی 

بالقوه خطرناك محسوب می شود؛
یا تغییر این محل باید بـا اقـدام ایمنی همراه بـاشـد. ماده ي 

2002

2002

1369

تأسیس، توسـعه و 
87

 نیز آمده اسـت: «کارفرما تعهد ایمنی از نوع تعهد بـه 

 میالدي بـه ویژه، ماهیت آن 

 در تعریف «کارگاه» و آنچه به اقتضاي 

 قـانون کار بـه این مهم 

Camerlynck,1984, 
p.228; Zennaki; Saintourres, 2004, p.79; florin; Moussa; Ollier, 

1999, pp.233-234

Bronstein, 2008, pp.7-19

 (

)  (

1- Cour de Cassation, 2éme Chamber Civil, 14 Mars 2007.
2- Cour de cassation, 28 féver 2002, , Edition Enterprise,
n˚15, 11 Avril 2002, PP. 672-677.

 La Semaine Juridique 

3- Cass. Soc, 24 Juin 2005, , 2008, P. 1.Article Juridique

1

2

3
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توجـه نموده است. در کارگاه، وسایل مختلفی وجود دارد که کارگر بـه طور مستقـیم یا 
غیرمستقیم از آن ها استفاده می کند و در نتیجه ي استفاده از این وسائل، در معرض انواع 
خسارات روحی و فیزیکی قرار می گیرد؛ به نحوي که حـتی وزن این وسـایل، حادثه سـاز 
است، تا چه رسد به ناهماهنگی در کاربرد، نقص درونی و انواع پرتوهاي فیزیکی تا خروج 

مواد شیمیایی از آن ها. مواد 
به آن ها می تواند به ایمن نمودن محیط کار کمک کند. 

 قانون کار، مشتمل بر نکات مهمی اسـت که توجه 91 تا 88

-1
مکلف هستند بدواً برنامه کار  و نقشه هاي ساختمانی و طرح هاي مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حـفاظت فنی و 
بهداشـت کار، بـراي اظهار نظر و تأیید بـه وزارت کار و امور  اجتماعی ارسـال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف 
است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید. بهره برداري از کارگاه هاي مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی 

و بهداشتی خواهد بود». 
-2

چندین مورد از این اتفاقات هیچ گونه تالشی براي حل موضوع استرس کار و خسارت روحی، از سوي کارفرما، به عمل 
نیاورده بود.

در کامن ال خسارت ناشی از درد و رنج روحی، هیجانات یا استرس کار، پیشینه ي قابل توجهی دارد. دادگاه عالی ایاالت 
متحده در سال 

لرد (                       ) را رعایت می کردند که معتقـد بـود نمی توان بـراي جبــران این خســارات راهی را در نظر 
گرفت».

یکی از نویسندگان امریکایی در کتابی که اخیراً به چاپ رسیده است، خسارات مذکور را قابل جبران نمی داند:

پراسر و کیتون، در مقابل، به کامن الي قدیم اشاره دارند و معتقدند که «اگر تمام راه هاي طرح دعاوي بسته باشد، یک 
کوره  راه وجود دارد که خسارت روحی را قابل جبران می کند».

اما، رویکرد جبران کننده ي خسارات کارگران، طرفداران قابل توجهی دارد:

-3
مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.  ماده 

ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آن ها مطابق آیین نامه هاي مصوب شوراي عالی حـفاظت فنی ضروري 
شناخته شده است آزمایش هاي الزم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تأیید شوراي عالی حفاظت فنی انجام داده و 

 «اشخاص حقیقی و حقوقـی که بـخواهند کارگاه جدیدي احـداث نمایند و یا کارگاه هاي موجود را توسـعه دهند، 

 دادگاه اتریش در سال 

1996

 در این مواد آمده است: «ماده 
89

2002

 بیان داشته است که: «در ابتدا دادگاه ها از جبران صدمات روحـی امتناع می کردند و عقـیده ي 

88
-کارفرمایان مکلف هستند پیش از بهره بـرداري از 

، کارفرما را بابـت خودکشـی کارگر خود مسـؤول دانسـت؛ زیرا، کارفرما پس از بـروز 

 - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بـه سـاخت یا ورود و عرضه ماشـین می پردازند 

Dan B.Dobbs, , St. Paul, Minn: west Group, 2000, p.303-324.

Wikkiam Lioyd Prosser, , 5 edition, St. 
Paul, Minn: West Paul. Co, 1988, pp.12,57.

Frank J.Cavico, 
, Hofstra Labor & Employment Law Journal, 

Vol. 21, 2003, pp.109-182.

The Law of Torts

prosser and Keeton on the Law of Torts

The Tort of Intentional Infliction of Emotional Distress in 
The Private Employment Sector

Civil Court of Utrecht, 4 September 2002, [2002], JAR, 220; Helmut Koziol &
Barbara C.Steinnger, European Tort Law, Springer-Verlag, New York, llc, 2004, 
p.298

Wensleydabe

Kroger Co V.Willgruber, 920 S.W.2d 61 (Ky. 1996).
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گذشته از ایمنی کارگاه و وسـایل کار، نقـش نظارتی کارفرما بـر کارگر نیز در 
سـالمت محـیط کار و پرهیز از حـوادث زیان بـار، مؤثر اسـت؛ تجربـه نشـان می دهد در 
بسیاري از حوادث کار، این بخش از تعهد کارفرما، نقض شده است. در بـرخی کشـورها، 
تعهد به نظارت بر کارگر، به چند صورت قابل تفسیر اسـت و معموالً بـه تعهد نسبـت بـه 
سالمتی و تعهد به نحوه ي کار مناسب تقسیم می شود که نقض هر یک، ایجاد مسؤولیت 

می کند. ماده ي 
ماده ي 

تعهدات، در راسـتاي ایمن شـدن محـیط کار بـوده و حـتی نظارت بــر کارگر، سبــب 
جلوگیري از خسـارت بـه خود او یا کاهش خطر آسـیب بـه دیگر کارگران می شــود، از 
همه ي آن ها به عنوان «تعهد به ایمنی محیط کار» یاد میشود، و این در حالی اسـت که 
در کشورهایی که حقوق کار پیشرفته اي دارند، هر یک از این تعهدات، بـه طور مستقـل 
بررسی می شود. عالوه بر نظارت مستقیم کارفرما بر کارگر و فعالیت او، بررسـی وضعیت 

جسمی و روحی او در مقابل بیما ري هاي شغلی نیز حائز اهمیت است؛ مطابق ماده ي 
قانون کار، کارفرما باید براي کارگران خاصی «پرونده  يپزشکی» تشکیل دهد. هم چنین 

85
95

92

 قانون کار مصوب 
 این قـانون، بــه«تعهد بــه نظارت بــر کارگر» تصریح دارند. از آن جا که این 

 

 و تبـصره ي 2 93 و 91، بـخش هایی از مواد 1369

مدارك  مربوط را حفظ و یک نسخه از آنها را بـراي اطالع بـه وزارت کار و امور اجتماعی ارسـال نمایند.  ماده
اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشـخصات وسـائل را 
حسب مورد  همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی ارسـال 

دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن  این وسائل اقدام نمایند. ماده
موضوع ماده 

بهداشت کارگران در محیط کار، وسـایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قـرار داده و چگونگی کاربـرد وسـایل 
فوق الذکر را به  آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به 
استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی و  بهداشتی فردي و اجراي دستورالعمل هاي مربـوطه کارگاه می باشـند.». رأي 

اصراري شـماره ي 
«اعتراض وکیل اولیاء دم موجه می باشـد زیرا گزارش بازرسـان کار و تحقیقـات انجام شــده و محــتویات پرونده من 
حیث المجموع بر مسؤولیت متهم در حدي که مربوط به مسامحـه نامبـرده در تهیه وسـایل ایمنی بـراي جلوگیري از 

وقوع حادثه بوده داللت دارد». (باختر، 
-1

اثرات آن در پیش گیري از حـوادث غافل نشـد. ر.ك : رضا میرزایی و فرشـاد رحـیمی،
، مجله ي کار و جامعه، شماره ي 

-2
ناشی از کار قرار دارند باید براي  همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سـالی یک بـار توسـط مراکز 

90

91
85

62

1386
 عالوه بر ایمنی در محیط کار و وسایل ایمن، باید به استفاده ایمن از وسایل یا کیفیت استفاده نیز توجه داشـت و از 

63
 «کلیه واحدهاي موضوع ماده 

-کلیه 

-کارفرمایان و مسؤوالن کلیه واحـدهاي 
 این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شوراي عالی حفاظت فنی براي تأمین  حفاظت و سالمت و 

-

، ص

، تیر ماه 
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172

1384
 این قانون که شاغلین در آن ها به اقـتضاي نوع کار در معرض بـروز بـیماري هاي 
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، صص 
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 دیوان عالی کشـور، مصداقــی از تعهدات کارفرما را بــیان می دارد: 72/43

 اسـتفاده ایمن از وسـایل و 
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نظارت بـر کارگران، بـه معنی توجه بـه خطراتی اسـت که آن ها در حـین کار مشـاهده 
می کنند و گزارش می دهند؛ زیرا، به طور معمول، این کارفرما اسـت که اطالعات مذکور 

را تحویل گرفته و راه چاره اي می اندیشد. از این رو، از ماده ي 
نظارت بر گزارش هاي کارگران قابل استنباط است که متوجه کارفرما می شود؛ چنان چه 
کارفرما در رفع خطرات اعالم شـده اقدام نکند، حق ندارد به قصور معمولی کارگرانی که 
در آن محدوده فعالیت می کنند، استناد کند. این وضـعیت در سـایر کشـورها نیز وجود 
دارد؛ هر چند بـرخی نویسـندگان بـه این دلیل که کارگـران، بــراي گـزارش خـطرات 
کارگـاه معموالً از این خطرات آگـاه نمی شوند، آن را مؤثر نـدانسته اند تاگـزارش دهـند.

سطح استانداردهاي ایمنی در روابط کار، در مقایسه با روابط دیگر بسیار بـاال 
است. از سوي مراجع رسمی مقررات مختلفی تصویب شده که به طور معمول کارفرماها 
از آن ها بی اطالع هستند. تجربه ي رسیدگی به پرونده هاي حوادث کار نشان می دهد که 
در بسیاري از این دعاوي، کارفرما به عذر بی اطالعی از مقررات ایمنی متوسـل می شـود؛ 
حـتی اگر این عذر قابـل پذیرش نباشـد، حداقــل بــر لزوم توجه بیشــتر بــه آموزش 
کارفرمایان، یادآوري مخاطرات مختلف جانی کارگران به آن ها و ارائه ي ضوابـط مربـوط 
به ایشان، داللت دارد. براي مثال، ضوابط ملی سـاختمان حـاوي مقـررات ایمنی بسـیار 

می باشد که کمتر کارفرمایی از آن ها اطالع دارد.

 قـانون کار نیز تعهد بـه 94

 )Dewees; Duff; Trebilcock, 1995, p.349(

. آگاهی دادن به کارفرما2-2

بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش هاي الزم را به عمل آورند و  نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند».
-1

بـیماري ناشـی از کار را در کارگاه یا واحـد مربـوطه پیش بـینی نمایند، می توانند مراتب را بـه کمیته حـفاظت فنی و 
بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شـده در دفتري 
که به همین منظور نگهداري می شود ثبت گردد.تبصره - چنانچه کارفرما یا مسئول واحـد، وقـوع حـادثه یا بـیماري 
ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل و  نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و 
امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسـط بازرسـین کار  بـه 

موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید».

 این قانون امکان وقـوع حـادثه یا 85 «در مواردي که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 

1
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. تقویت بازرسی کار2-3
با بررسـی مواد 

مهم را براي بازرسان ادارات کار برشمرد؛ از این میان، پیش گیري از حوادث کار از طریق 
بازرسـی کارگاه، ارائه ي آمـوزش بـه کارفرما و کارگران، ارزیـابـی حـوادث کار و ارائه ي 
نـظرات کارشناسی، مهم تـرین وظایف آن ها است که به بحث مسؤولیت کارفرما مربـوط 

می شود. مطابـق بـندهاي «الـف»، «ب» و «ج» ماده ي 
کار، بازرسان کار مکلف به نظارت بر اجراي مقررات ایمنی و حفاظتی کار هستند و حـق 
دارند براي تهیه ي گـزارش خود وارد محل کار شوند. این بخش از وظـایف بازرس (مواد 

104
که بـا ضمانت اجراي کیفري و اداري همراه اسـت، می تواند بـه اهداف حقـوق کار کمک 

کند. بـدیهی است، گزارش بازرسان که مطابق مـاده ي 
ضابطان دادگـستري است، منصرف بـه این بـخش از وظایف آن هـا اسـت؛ زیرا، در بـعد 
ارزیابـی حـادثه و نقـش کارشناسـی، چـنین نیسـت و اعتبـار گـزارش ها همانند سـایر 

نظرات کارشـناسی اسـت؛ تبـصره ي 1 ماده ي 
زیرا، پـس از اشـاره بـه اعتبـار رسـمی گـزارش بـازرسـان، از آن هـا بـه عنوان مطـلع و 

کارشناس یاد می کند؛ این امر، بیانـگر نقش دوگانه ي کـارشناسـان است.
در دعاوي مربوط به مسـؤولیت کارفرما، این بـخش از وظایف بازرسـان کمتر 
مورد توجه اسـت؛ زیرا، سیاسـت پیش گیري در این موارد، بیشـتر بــا وزارت کار و امور 
اجتماعی است. طرح دعاوي در دادگستري نشان می دهد که حادثه به وقـوع پیوسـته و 
باید از نظر قضایی بررسی شود، بنابراین، بخش دیگر وظایف بازرسـان که کارشناسـی و 
اعالم نظر در خصوص علت حــادثه اســت، در این دعاوي مطرح می شـــود. در دعاوي 
مسؤولیت، دادگاه ها از نظرات بازرسـان اسـتفاده کرده و آن را بـه عنوان نظر کارشـناس 
می پذیرند. این امر، در مورد حوادثی که مشمول قانون کار نیستند، نیز صادق اسـت؛ بـه 
نحوي  که، رویه ي قضایی بالفاصله پس از تحقـق حـادثه، نظر بـازرس اداره ي کار را اخذ 

می نماید.

96

96

 و 

101

101

 تا 

، مواد 

105

 قانون کار در حـکم گزارش 

 قـانون کار نیز مبـین این امر است؛ 

106

98

 قانون کار)، تـأثیر بسیاري در پیش گیري از حـوادث زیانبـار دارد و از آن جا 

 و دیگر مقـررات قـانون کار، می توان چند وظیفه ي 

 قـانون 105 و 99، 

1
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ایمنی و بهداشت حـرفه اي کانادا، ترجمه ي رؤیا نوربـارانی و لیال حسـنی، مجله ي کار و جامعه، شـماره ي 
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به موجب قانون، بازرسان کار وظایف مختلفی دارند. نظارت بـر ایمنی کارگاه 
یکی از این وظایف اسـت که تقـویت آن می تواند سـهم مهمی در پیش گیري از حـوادث 
داشته باشد. به ویژه، برخی حوادث به دلیل دستگاه هاي معینی مانند تزریق پالسـتیک 

به وجود می آیند که با نظارت بازرسان، پیش گیري از وقوع آن ها امکان پذیر است. 
از آن جا که قانون کار، از پلمپ شدن محل کارگاه سخن می گوید و مراجعه به 
دادگستري را پیش بینی یا اجازه قضایی را بـراي ورود بـه کارگاه خانوادگی مقـرر نموده 
است، پیشنهاد می شود معاونت پیش گیري دادسرا، هماهنگی الزم را براي پیشبـرد این 

اهداف به عمل آورده و کارگروه معینی را براي این کار تشکیل دهد.

مقررات مختلفی که در خصوص کارهاي سخت و زیان آور به تصویب رسـیده 
است، بیانگر اهمیت این کارها است. ویژگی برخی از این ها به نحوي است که حـادثه، در 
یک دوره ي زمانی بـه وجود می آید و خسـارت آنی بـه دنبـال ندارد. بـراي مثال، نزدیک 
بودن بـه اشـعه یا تصاعد گاز و نظایر آن، ممکن اسـت کارگر را در زمانی طوالنی مصدوم 
نماید، همچنان که در رویه ي قـضایی نیز چنین مواردي سبــب مســؤولیت می شــود. 
بنابراین، انجام معاینات پزشکی، اعطاء مرخصی هاي الزم و نظایر آن باید بـه کارفرمایان 
تذکر داده شود تا از صدمات جسمی کاسته شـود؛ ضمن آن که سـازمان تأمین اجتماعی 

. نظارت بر کارهاي سخت و زیان آور2-4

1

2

-1
حرفه اي احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شـود،  بـازرس کار یا کارشـناس بهداشـت حـرفه اي مکلف 
هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقـیم خود اطالع دهند. تبـصره 1 - وزارت کار و 
امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسـان بهداشـت 
 حرفه اي را از دادسراي عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محـل تقـاضا خواهند کرد فوراً 
قرار تعطیل و الك و مهر تمام یا  قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بالفاصله نسبت به صدور قـرار اقـدام و قـرار 
مذکور پس از ابالغ قابل اجرا است. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بـازرس کار 

یا کارشناس بهداشت حرفه اي و یا کارشناسان ذیربط دادگستري رفع  نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند».
-2

قـانون تأمین اجتماعی مصوب 
تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، آمده است: «ماده واحده - تبصره (2) الحاقـی ماده (

اصالح مواد (
مصوب 

  ماده ي 

 براي مثال در قانون اصالح تبـصره ي (2) الحاقـی ماده ي (
1354

76
72

16

105

76
 و الحـاق دو تبـصره بـه ماده ي 

) قـانون 
) و (

/

 این قانون بیان می دارد: «هرگاه در حین بازرسـی، بـه تشـخیص بـازرس کار یا کارشـناس بهداشـت 

) قـانون اصالح مواد 
76

77
12

72
 مصوب 

) و تبصره ماده ي 
/

 و 
1371

76
1381

77
 که در تاریخ 

 قـانون تأمین اجتماعی مصوب 
 به شرح زیر اصالح می شود: تبـصره 2 -  الف- کارهاي سـخت و زیان آور کارهایی اسـت که در 

 و تبـصره ي ماده ي 
14

1354

76
/7/

 و الحـاق دو  تبـصره بـه ماده (

 
1380

76

 بـه 

 (
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نیز باید با همکاري دادگستري، نظارت بیشتري بر این امور داشته باشد.

در ماده ي 
نظارت بـر حسـن اجراي مقـررات حـفاظتی و بهداشـتی در محـیط کار و پیش گیري از 
حـوادث و بـیماري ها،  در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشـکی ضروري تشـخیص دهند کمیته حـفاظت فنی و بهداشـت کار  

تشکیل خواهد شد. 
تبصره 1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشـت 

حـرفه اي و امور فنی کارگاه تشـکیل می شــود... ماده ي 
کارگران و اعالم خطرات موجود در کارگاه تأکید دارد: «در مواردي که یک یا چند نفر از 

کارگران یا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 

. کمیته ي حفاظت فنی و بهداشت کار2-5
93

94

85

 قـانون کار آمده است: « بــه منظور جلب مشــارکت کارگران و 

 این قــانون نیز بــر نظارت 

 این قانون امکان وقوع حـادثه یا بـیماري 
1

آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر  اشتغال کارگر تنشی بـه 
مراتب باالتر از ظرفیت هاي طبیعی ( جسمی و روانی) در وي ایجاد گردد که نتیجه آن بیماري شغلی و عوارض ناشی از 
آن بوده و  بتوان با به کارگیري تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن 
مشـاغل کاهش یا حـذف نمود. 1-کارفرمایان کلیه کارگاه هاي مشـمول قـانون تأمین اجتماعی که تمام یا بــرخی از 
مشاغل آن ها حسب تشخیص مراجع ذي ربط سخت و زیان آور اعالم گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سـال 
از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازي عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و  اسـتانداردهاي مشـخص 
شـده در قـانون کار و آیین نامه هاي مربــوطه و ســایر قــوانین موضوعه در این زمینه اقــدام نمایند. 2- کارفرمایان 
کارگاه هاي مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهاي سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام 

معاینات پزشکی  آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب بـا نوع کارهاي رجوع داده شـده ( موضوع ماده 
قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات  دوره اي آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشـد، نیز بـه 
منظور آگاهی از روند سالمتی و تشخیص به هنگام بیماري و پیشگیري از فرسـایش  جسـمی و روحـی اقـدام نمایند، 
وزارت خانه هاي بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات الزم را در انجام این بـند 

توسط کارفرمایان اعمال نمایند». در تبصره ماده ي 3 آیین نامه ي اجرایی این قانون مصوب 
«وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آن ها سخت و 
زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این 

ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوي استان گزارش نمایند». 
-1

حفاظت فنی ( جهت تأمین حـفاظت  فنی) و وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی ( جهت جلوگیري از بـیماري 
حـرفه اي و تأمین بهداشـت کار و کارگر و محـیط کار) تدوین می شـود، بــراي کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و 

کارآموزان الزامی است».

90

26

 ماده ي 

 

/

85

12

: «براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشـور رعایت دسـتورالعمل هایی که از طریق شـوراي عالی 

 آمده اسـت: 1385/
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ناشی از کار را در  کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را بـه کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسؤول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این  امر 
نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همین منظور نگهداري می شود ثبـت 
گردد.  تبصره - چنانچه کارفرما یا مسؤول واحد، وقوع حـادثه یا بـیماري ناشـی از کار را 
محقـق نداند موظف اسـت در اسـرع وقـت موضوع را همراه بـا دالیل و  نظرات خود بــه 
نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور 
موظف است در اسـرع وقـت توسـط بازرسـین کار  بـه موضوع رسـیدگی و اقـدام الزم را 
معمول نماید.» دخالت کارگران در اعالم خطرات کار یکی از راه هاي پیش گیـري از ایـن 
حـوادث اســت. کشــورهاي دیگر نیز این روش را دنبــال می کنند؛ از آن جا که در این 
کشــورها حــمایت هاي مناسـبی از کارگـران بــه عمل مـی آید، بـیم اخراج و تنبــیه 
کارگرانی که حــــوادث را اعالم یا خطر این حــــوادث را گوشــــزد می نمایند، وجود 

ندارد.
می گیرد.

فصـل هفتـم قانـون کـار مصـوب 
دسته جمعی کار» به مقرراتی اشاره دارد که در سرنوشـت کارگران مؤثر بـوده و ظرفیت 

مناسبی را براي پیش گیري از حـوادث کار در اختیار دارد. در  ماده ي 
براي پیش گیري از وقوع جرم، نظارت بر ادارات کار و سـامان دهی و اجراي مصوبـات این 

پیمان ها امري ضروري است. 

)Ibid ( اعالم کارگران بــه مراجع رســـمی مانند ادارات کار و نیز کارفرما صورت

1369

139

. تقویت پیمان هاي دسته جمعی کار 2-6
با عنـوان «مذاکـرات و پیمان هــاي 

 قـانون مذکور  

1

2

-1
؛ پایان نامه ي کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 

؛ پایان نامه ي کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 
-2

رفاهی کارگران است  که از طریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکالت و تأمین مشارکت طرفین در حل آن ها و یا از 
راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر این ها، در سطح کارگاه،  حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد...»

 بـراي مالحـظه ماهیت و آثار این پیمان ها ر.ك.: احــمدي، منوچهر؛ 
1383

1380
 «هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکالت حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شـرایط تولید و یا امور 

جایگاه پیمان هاي دسـته جمعی کار در 
حقوق ایران

دسته جمعی در تحول حقوق کار
؛ فاتحی ابرقـوئی، علی؛ 

.
نقـش پیمانهاي 
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2-7

2-8

. نقش شوراي اسالمی کار

. نظارت نهادهاي عمومی 

در ماده ي 1 قانون تشکیل شوراهاي اسالمی کار مصوب 
از تشـکیل این شــورا، تأمین قســط اســالمی و همکاري در تهیه ي بــرنامه ها و ایجاد 
هماهنگی در پیشرفت امور در واحـدهاي تولیدي صنعتی و ... دانسـته شـده اسـت. بـه 

موجب ماده ي 
مدیریت به منظور اتخاذ تدابیر بـراي پیش گیري از حـوادث و بـیماري هاي ناشـی از کار 
است. نمایندگان کارگران و کارکنان در این شـورا حـضور دارند و می توانند بـه مسـایل 
مختلفی از جمله حوادث کار و نحوه ي پیش گیري از آن اشاره کرده و نظرات خود را بیان 
نمایند. در قانون کار نیز اشارات بسیاري به نقش این شورا شده است؛ دادگستري نیز بـر 
اساس حـق و تکلیف خود در مورد پیش گیري از وقـوع جرم، بـاید بـر اجراي این قـانون 

نظارت نماید.  

توسـعه ي خدمات شـهري و رفاهی، مسـتلزم ســاخت، تعمیر و اصالح راه ها، 
ســاختمان ها و شبــکه هاي مختلف عمومی مانند تلفن، بـــرق و... هم چنین انعقـــاد 
قراردادهاي مختلف پیمانکاري است. از دید قواعد مسؤولیت مدنی کارفرما، چنان چه در 
انتخاب پیمانکار، دقت نشده و پیمانکار غیرصالح انتخاب شـود، مسـؤولیت نهاد عمومی 
منعقد کننده ي قرارداد پیمانکاري، در جبران خسارت یا مشـارکت در این امر، بـه قـوت 
خود باقی است؛ به نحوي که، نمی توان به بهانه ي پیمانکاري این نهادها را مصون دانست. 

30

19

/

 این قـانون، یکی از وظایف این شـورا، ارائه ي نظریه ي مشــورتی بــه 

 هدف 10/1363

1

-1
تولیدي، صنعتی، کشـاورزي و  خدمات، شـورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان بـه انتخاب مجمع عمومی و 

نماینده مدیریت به نام « شوراي اسالمی کار» تشکیل می گردد».
-2

تحقق حادثه زیان بار مطرح می شوند:

در مواردي حـتی بـه قــرارداد مستقــل پیمانکار (کارفرماي جزء) و کارفرماي اصلی توجه نمی شــود و آن را مانع از 
مسؤولیت کارفرماي اصلی در برابـر همه ي کارگران نمی دانند و بـا جمع کردن مسـؤولیت کارفرما و پیمانکار، از نوعی 

مسؤولیت مشترك یاد می کنند و دادگاه ها نیز بر این اساس، رأي صادر می کنند.

 «به منظور تأمین قسـط اسـالمی و همکاري در تهیه بـرنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشـرفت امور در واحـدهاي 

 در حقوق تطبیقی، بسیاري از قواعد مسؤولیت مدنی، همزمان در رابـطه بـا انتخاب کارگر یا پیمانکار و تأثیر آن در 

Richard J. Burch, 
, Houston Business and Tax Law Journal, Vol. II, 2002, pp.393-414.

A Practitioner s Guide to Joint Employer Liability Under 
FLSA

2
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گذشته از مسـؤولیت مدنی که در حـد خود بـازدارندگی نسبـی دارد، می توان از نظارت 
نهادهاي دیگري که بـه طور مستقـیم یا غیرمستقـیم در ارتبــاط بــا پروژه هاي مذکور 

Cour de cassation, 29 Apri 1988, [1987-88], Arr. Cass, 1092; Ulrich Magnus &
Miguel Martin- Casals & W.H. Van Boom, , Kluwer Law
International, New York, 2003, P. 40.

 
 Unification Of Tort Law 

این رویکرد در حقوق ایران نیز قابل تأیید است؛ ماده ي 
انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقـاطعه کار بـه نحـوي منعقـد نماید که در آن،  مقـاطعه کار 
متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید» به صراحـت از مسـؤولیت کارفرما در 

انتخاب مقاطعه کاري که ملتزم به اجراي مقررات کار در مورد کارگران می باشد، یاد می کند؛ ماده ي 
اجتماعی نیز به تعهد کارفرما در مورد بیمه کردن کارگران اشـاره دارد. بنابـراین، کارفرما در عین حـال که متعهد بـه 
انتخاب کارگر مناسب است، مکلف به انتخاب پیمانکار مناسب می باشد، قصور وي در این کار، مسـؤولیت دارد. حـتی 
پس از انتخاب پیمانکار مناسب، بحث نظارت کارفرما بر او نیز مطرح می شـود؛ این نظارت می تواند منشـاء مسـؤولیت 
مدنی کارفرما در مقابل کارگر زیان دیده شود. کارفرما، در مواردي، اقـدام بـه واگذار نمودن کارگران خود بـه شـخص 
دیگري می کند و این شخص، ممکن است پیمانکار باشد یا صرفاً درخواست در اختیار گرفتن کارگران را داشته باشـد. 
این روابط حقوقی، پس از ایراد خسارت به کارگران، در مورد کارفرما و شـخصی که عمالً از خدمات کارگران اسـتفاده 
کرده است، منشأ مسؤولیت مدنی می شود. در حـالتی که شـخصی کارگران خود را بـه دیگري تسـلیم می کند (اجاره 
می دهد)، اگر کارفرماي دوم از تعهدات خود در مقابــل کارگران خودداري کند یا خســارتی بـــه کارگران وارد آید، 
کارفرماي اول نمی تواند ادعاي مصونیت کند و مسؤوالن جبران خسارت است. دیوان کشور بلژیک در این خصوص، به 

شرح فوق، اتخاذ تصمیم نموده است:

تعهد کارفرما در مورد به کار گرفتن اشخاص مناسب به معنی استفاده از قابلیت هاي روحی و جسمی افراد در کارهاي 
متناسب با آن می باشد؛ هرگاه در این کار قصوري شـده باشـد، کارفرما مسـؤولیت دارد. این تعهد در همه ي کشـورها 
وجود دارد؛ هر چند  چنین تعهدي  به صراحت در قانون کار ایران نیامده است، از نظر قواعد عمومی مسـؤولیت مدنی، 

اطالق ماده ي 3 قانون کار و هدف ماده ي 
هستند یا تخصص در کار نداشته یا از خطرات آن آگاه نیستند و به این جهت خسارتی به آن ها یا به دیگران وارد شود، 

مسؤولیت بـا کارفرما اسـت. در ماده ي 
 متناسب  با کارهاي  مرجوع  داشته  باشند بـدین  منظور کارفرمایان  مکلفند قبـل  از بـه  کار گماردن  آن ها ترتیب  معاینه  
پزشکی  آن ها را بدهند. در صورتی  که  پس  از استخدام  مشمولین  قانون  معلوم  شود که  نامبردگان  در حـین  اسـتخدام،  
قابلیت  و استعداد کار مرجوع  را نداشته  و کارفرما در معاینه  پزشکی  آنها تعلل  کرده  اسـت  و بـالنتیجه  بیمه شـده  دچار 
حادثه  شده  و یا بـیماریش  شـدت  یابـد سـازمان  تأمین  خدمات  درمانی  و این  سـازمان  مقـررات  این  قـانون  را دربـاره  

بیمه شده  اجرا و هزینه هاي  مربوط  را از کارفرما طبـق  ماده  
قانون بیمه هاي اجتماعی کارگران مصوب 

طور رسمی قابل استناد نیستند، اما از آن جا که مبین یکی از اصول کلی حاکم بـر تعهدات کارفرما هسـتند، مؤید این 
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 قـانون کار بـا بـیان: «در مواردي که کار از طریق مقـاطعه 

 قـانون تأمین 

 قانون تأمین اجتماعی، در صورت انتخاب اشخاصی که فاقد مهارت کافی 

 می خوانیم: «افراد شـاغل  در کارگاهها بـاید قابـلیت  و اسـتعداد جسـمانی 

 این  قـانون  مطالبـه  و وصول  خواهند نمود». ماده ي 
 و مواد 
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می باشـند، یاد نمود. بـراي مثال، یکی از وظایف شـهرداري ها، تعیین نقـاط خطرسـاز و 
مقابله با آن در سطح شهر است؛ از آن جا که برخی کارگاه هاي ساختمانی، حـفر مجاري 
آب و فاضالب و مانند آن، ممکن است براي دیگران خطر بالقوه داشته باشـد، شـهرداري 

1

امر بوده و نشـان می دهند که کارفرما در انتخاب اشـخاص کارگر یا پیمانکار، آزاد نیسـت. گماردن افراد نامناسـب بـه 
کارهایی که بـا شـرایط آن ها تناسـب ندارد، می تواند «خطري» بـراي دیگران و خود کارگر باشـد و این نقــض تعهد، 
مسؤولیت مدنی به دنبـال خواهد داشـت. در حقیقـت، بـا این نقـض تعهد، کارفرما از امکان خطر آگاه اسـت و چنین 
مواردي، از نظر رویه ي قضایی فرانسه، نوعی تقصیر غیرقابل بخشـایش اسـت که سبـب محـو قـصور کارگر زیان دیده 
می شود. در ایران نیز این  کارفرما می تواند سبـب اقـوي از مباشـر باشـد؛ زیرا، در روابـط اجتماعی فعلی که نیروي کار 
اشخاص، عمالً در دسـت کارفرما می چرخد، از کارگر نمی توان انتظار داشـت که کار غیرمتناسـب را نپذیرد یا پذیرش 
این کار را داللت بر قبول خطر دانست؛ زیرا، براي کارگري که به دنبال کار و فراهم کردن موجبـات درآمد مالی اسـت، 
قدرت انتخاب وجود ندارد. همچنین، هرگاه کارفرما پس از اسـتخدام شـخص، بـدون توجه بـه تخصص وي، شـرایط 
محیط، خطر بالقوه کار و مانند آن، از کارگر بخواهد که وظیفه ي غیرمناسبی را انجام دهد، مرتکب نقض تعهد شـده و 
مسؤول عواقب آن اسـت. در این موارد کارفرما، بـا علم یا امکان علم از عدم مهارت کارگر، او را در مسـیر حـادثه قـرار 
می دهد و چون از چنین کارگري، انجام انواع بی احتیاطی ها متصور است، نوعی پذیرش خطر از سوي کارفرما بوده و او 
را مسؤول قصورهاي کارگر می کند. به همین ترتیب نمی تواند به تخلفات کارگر استناد کرده و از خسـارات او بـکاهد؛ 
مگر آن که تقصیري از کارگر سر زند که حتی در آن شرایط نیز از هیچ کس انتظار نمی رود؛ همان که تقـصیر غیرقابـل 
بخشـایش نامیده می شـود. کارگر در مواردي که کارفرما، وي را بـه شـخصی که اقــدامات ایمنی را رعایت نمی کند، 
می سپارد و این امر سبب ایراد خسارت به کارگر  میشود، امکان مخالفت ندارد و مانند اجیر خاص است که نیروي کار 
خود را در اختیار کارفرما قرار داده است و اگر کارفرما از او بخواهد در اختیار دیگري باشد، حق مخالفت نخواهد داشت 
و در عمل نیز نمی تواند ناظران عمومی را آگاه کند؛ بنابـراین، ناگزیر از رعایت «دسـتور» کارفرما اســت و وارد میدان 
خطرناك پیمانکار یا کارفرماي دیگري می شود که در حـین کار، اقـدامات ایمنی را رعایت نمی کند. در این حـالت، نه 
تنها کارفرماي مستقیم (نفر دوم) یا پیمانکار، مسؤول است، بلکه کارفرماي اول نیز بـه دلیل قـرار دادن نیروي کار در 
مسیر و محیط خطرناك و انتخاب نامناسب، مسؤولیت داشته و به جهت اقوي بودن سبب از مباشـر و پذیرش خطر از 
سوي کارفرما، تمام خسارات وارده به کارگر را باید جبران کند؛ بـدون این که بـتواند بـه تخلفات کارگر اسـتناد نماید؛ 
زیرا، با علم به نامناسب بودن شخصی که کارگر را به وي تسلیم می کند، اقـدام نموده و می داند انواع مختلف حـوادث، 
به جهت بی احتیاطی پیمانکار یا کارفرماي دوم، تحقق می یابد. این امر به معنی پذیرش خطر خسـارت بـه کارگر خود 

می باشد مگر آن که در حین کار، تقصیر شدید (غیرقابل بخشایش) از کارگر سرزند و تأثیر اقدام کارفرما را قطع کند.
-1

تدابیر مؤثر و اقدام الزم براي حفظ شـهر از خطر سـیل و حـریق و همچنین رفع خطر از بـناها و دیوارهاي شکسـته و 
خطرناك و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر عمومی و جلوگیري از گذاشـتن هر نوع اشـیاء در بـالکن ها و جلو 
اتاق هاي سـاختمان هاي مجاور معابـر عمومی که افتادن آنها موجب خطر بـراي عابـرین اســت و جلوگیري از نصب 

ناودان هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد». تبصره ي 7 ماده ي 
دارد تا با نظارت بر ساخت و ساز بـه کاهش حـوادث بـعدي کمک نماید در این تبـصره می خوانیم: «مهندسـین ناظر 
ساختمانی مکلفند نسبت بـه عملیات اجرائی سـاختمانی که بـه مسـؤولیت آنها احـداث می شـود، از لحـاظ انطبـاق 
ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر بـرخالف واقـع 

 بند 

100

14

 قـانون شـهرداري نیز ظرفیت مناسبـی 

، در مورد وظایف شهرداري، از جمله، بـیان داشـته اسـت: «اتخاذ 11/4/1334 قانون شهرداري 55 ماده ي 

عبداهللا خدابخشی
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باید اقدامات ایمنی و جلوگیري از ایجاد خسارت به شـهروندان را بـه عمل آورد؛ این امر، 
هم چنین تقـویت ایمنی در سـطح کارگاه را موجب می شـود. بــه همین ترتیب، پلیس 
می تواند از فعالیت برخی وسایل خطرساز که رعایت ایمنی را نداشـته اند، جلوگیري کند 

1

گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداري اعالم نکند و موضوع منتهی بـه طرح در کمیسـیون مندرج در تبـصره 
یک ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شـهرداري مکلف اسـت مراتب را بـه 
نظام معماري و ساختمانی منعکس نماید. شوراي انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبـوت 
تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محرومیت 
از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخریب به وسـیله کمیسـیون ماده صد گردد، 
به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکوم از طرف شوراي انتظامی نظام معماري و ساختمانی در پروانه اشـتغال 
درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم شود. شهرداري مکلف است تا صدور رأي محـکومیت بـه محـض وقـوف از 
تخلف مهندس ناظر و ارسـال پرونده کمیسـیون ماده صد بـه مدت حـداکثر 6 ماده از خذ گواهی امضاء مهندس ناظر 
مربوطه براي سـاختمان جهت پروانه سـاختمان شـهرداري خودداري نماید. مأموران شـهرداري نیز مکلفند در مورد 
ســاختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف بـــه موقـــع جلوگیري نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق 
ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شـود و در صورتی که عمل 
ارتکابی مهندسین ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بـود. در 
مواردي که شهرداري مکلف بـه جلوگیري از عملیات سـاختمانی اسـت و دسـتور شـهرداري اجرا نشـود، می تواند بـا 
استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف سـاختن عملیات سـاختمانی اقـدام 

نماید.» در ماده 
همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به نظارت بـر عملکرد مجري و مهندس ناظر می باشـند. در صورت 

بروز تخلف باید مراتب به شوراي انتظامی نظام مهندسی سـاختمان گزارش گردد». در بـند «ب» ماده ي 
عمومی پیمان نیز آمده است: «پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فنی و بهداشت کار، مسؤول 
خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال،کارفرما در این مورد هیچ نوع مسـئولیتی 
به عهده ندارد. کارفرما و مهندس مشاور می توانند در صورت مشـاهده عدم رعایت دسـتورالعمل هاي حـفاظت فنی و 
بهداشت،کار دستور توقف بخشی از کار را که داراي ایمنی الزم نیست تا برقـراري ایمنی طبـق دسـتورالعمل هاي یاد 
شده صادر نماید. در این حالت، پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد. پیمانکار متعهد است که 
تدابیر الزم را براي جلوگیري از وارد شدن خسارت و آسـیب بـه امالك مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سـهل انگاري او 

خسارتی به امالك و تاًسیسات مجاور یا محصول آن ها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد». در ماده ي 
1-5-8

12-1-3-2-
نماید، باید ضمن تذکر کتبی به مجري، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعالم نماید».

-1
عمومی مانند دادگستري را در برخورد با سـهل انگاري هاي سـازمان مربـوط ایجاب می کند. تجربـه ي رسـیدگی بـه 
حوادث ناشی از این سهل انگاري ها نشان می دهد که چنان چه در مورد روشـنایی محـل کار یا نظارت بـر پیمان کاران 
اقدام مناسبی به عمل می آمد، سطح حوادث زیان بار کاهش می یافت؛ حوادثی که کشته شدن شخص تا انواع صدمات 

بــدنی را بــه دنبـــال دارد. در ماده ي 

12

21

12
 مقررات ملی ساختمان آمده است: « مهندس ناظر نیز موظف بـه نظارت بـر عملیات سـاختمانی موضوع بـند 
 می باشد هرگاه مهندس ناظر در ارتباط بـا عملیات سـاختمانی، مواردي را خالف این مبحـث مشـاهده 

 در زمینه ي روشنایی در محیط کارگاه و معابر عمومی، مقررات مناسبـی تدوین شـده اسـت که نظارت مقـام هاي 

219

-1-5-9 مقررات ملی ساختمان می خوانیم: «شـهرداري و سـایر مراجع صدور پروانه سـاختمان و 

 شـرایط 

-

 مورخ 29169 ت 20873 آیین نامه ي راهنمایی و رانندگی شـــماره ي  
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و صاحبان آن ها را به رعایت مقـررات ایمنی الزام کند. بـراي مثال وسـایل حـمل بـار بـا 
جرثقیل از این موارد است که با ممنوعیت تردد یا فعالیت خطرساز آن ها زمینه ي ایمنی 
فراهم خواهد آمد. دادن مجوز فعالیت شبانه به برخی کارگاه هاي ساختمانی نیز می تواند 
دستاویزي بـراي کنترل ایمنی کارگاه و جلوگیري از آسـیب هاي روحـی و جسـمی بـه 
مالکان مجاور یا کارگران باشـد. نتیجه آن که، بـا هماهنگی عالیه اي که در سـطح ادارات 
دولتی و عمومی و تحت نظارت فرمانداري یا اسـتانداري صورت می گیرد، می توان از این 

گلوگاه ها، استفاده کرده و کارفرما را به رعایت موارد ایمنی الزام نمود.

چنان چه، کارگران از ضوابـط ایمنی آگاه باشـند، می توانند از زمینه هاي خطر 
دور شده و بـه پیش گیري از بـروز حـوادث کمک نمایند. 

203
اسـت؛ تأکید مراجع رسـمی بـر این مقـررات، بـه  ویژه در کارهاي خطرناك، قـطعاً آثار 

مناسبی به دنبـال خواهد داشـت. در  ماده ي 
وزارت کار و امور اجتماعی با اهداف متعدد و از جمله آموزش مسائل مربوط به حـفاظت 
فنی و راهنمایی کارگران و کارفرمایان پیش بینی شده اسـت. در  فصل پنجم این قـانون 

. آموزش مستمر نیروي کار 9-2

اشراقی، ( 
) بـراي آموزش کارگران و اعطاء گواهی حـرفه اي، مقـررات مختلفی تصویب شـده 

96
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 قـانون کار، تشـکیل اداره کل بازرسـی 

-204، صص 1

2

8/4/1384
زیرمجموعه هاي  وزارت نیرو، براي تأمین روشـنایی معابـر شـهرها اقـدام نمایند». در  ماده ي 

ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 
و راه آهن، گذرگاه هاي ضروري و مجاري الزم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط  دو طرف راه احداثی را به نحو مقتضی 
فراهـم کند. وزارت پسـت و تلگـراف و تلفن در مورد فراهـم نمـودن امکـانات ارتباطی و وزارت نیـرو در مـورد تأمین 

روشنایی راه ها مکلفند حسب اعالم وزارت راه و ترابري و در چهارچوب مقررات موجود اقدام کنند».
-1

بهزاد فروزانفر، علیرضا عصاریان، پروین شفیعی مقـدم، مهدي محـمدي، 
:

-2
ذیل تشکیل می شود ... ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادي که 

در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و  خطرات ناشی از کار قرار دارند...»

 هیأت وزیران آمده اسـت: «شـهرداري ها موظفند بــه منظور افزایش ایمنی عبــور و مرور، بــا همکاري 
14

11

، ترجمه ي نیک آیین جغتایی، دانشـگاه علوم بهزیسـتی، و نیز ر.ك: برگرل، 

 «به منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی بـا وظایف 

  قـانون اصالح قـانون 
/2/

1377

1379

؛ 

 نیز آمده است: «وزارت راه و ترابري مکلف است هنگام ایجاد راه هاي جدید 

درمان، پیشگیري از حوادث
رعایت ایمنی و پیش گیري حـوادث در 

واحدهاي صنعتی
http://www.modir.ir/Articles/370. aspx; Foran V. Workplace Death Decline 2000. 
Occupational Hazards Penton Media 2001; Vol. 63, N.10, p.23; Anonymous 
waco. Preventing Constraction Injuries. Occupational Health and Safety 1999; 
Vol. 68, N, 4, pp.2-7
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(آموزش و اشتغال) نیز به مقررات مختلفی در این خصوص اشاره شده است؛ از آن جا که 
به موجب گزارش بازرسان کار، در بسیاري از حوادث کار، بی احتیاطی کارگران نیز نقش 
دارد، تقویت آموزش کارگران می تواند بـه پیش گیري از این حـوادث کمک کند. یکی از 
راهکارهاي مؤثر در این زمینه، استفاده از جایگزین هاي مجازات است که در ادامه بـه آن 

اشاره می نماییم.   

به رغم آن که حوادث ناشی از کار، در صورت منتهی شدن بـه صدمه ي بـدنی، 
جرم محسوب می شوند، به دلیل غیرعمدي بـودن و نداشـتن سـرزنش اخالقـی، اعمال 
مجازات بـر کارفرما، اثر پیش گیرانه ي قابــل توجهی ندارد و بــه همین دلیل بــا وجود 
توسعه ي حقوق کار و حقوق مسؤولیت مدنی کارفرما، برخی کشورهاي صنعتی به دنبال 
کیفر کارفرما نبوده و راه حل هاي اداري و خسارات تنبیهی را اعمال می کنند. به بـاور ما، 
رویه ي قضایی باید، عالوه بر استفاده از مجازات مرسوم، به سمت استفاده از مجازات هاي 
جایگزین حـرکت کرده و بـا تحـمیل بـرخی الزامات مانند ایمن نمودن کارگاه در مدت 
معین، لزوم آموزش کارگران و معرفی آن ها بـــه دوره هاي آموزشــــی و ارائه ي گواهی 
گذراندن این دوره ها، کارفرما را تحــت نظارت خود درآورد. بـــا وجود آن که همواره در 
استفاده از این جایگزین ها ممکن است تردید شود، به دالیلی که در این جا فرصت بـیان 

آن ها نیست، این راهکارها قانونی و مناسب به نظر می رسد.    

3. راه حل هاي پیشگیرانه بعد از حادثه
. حرکت به سمت مجازات جایگزین3-1

1

2

-1
سال 

ده پرونده به محکومیت منتهی شد. ضمن آن که هیچگاه محکومیت تحمل حبس صادر نشده است؛ یکی از دالیل این 
امر، هزینه هاي سنگین دعوي کیفري در مقایسه با دعوي مدنی است، بـه ویژه هنگامی که کارفرما، شـخص حقوقـی 
باشد، براي دعوي کیفري، انگیزه اي وجود ندارد. ضمن آن که، از نظر بار اثبات دعوي نیز دشواري هایی وجود داشـته و 

صرف زمان بسیاري می طلبد:

-2
، معاونت قضایی دادگستري استان تهران، نشر روزنامه رسمی جمهوري اسـالمی ایران، چاپ اول، 

صص 

 در ایاالت متحده آمریکا براي اعمال ایمنی بیشتر کارگران، از ضمانت اجراي کیفري، استفاده کمتري می شـود. از 
1970

 بـراي مالحــظه ي بــرخی از تصمیم هاي قــضایی در مورد این مجازات ها ر.ك: 
1381

170

 تا 

 ،
-

1986

156

 میالدي تنها چهل و یک پرونده کیفري ثبت شد از این تعداد چهارده پرونده به تعقیب کیفري و 

Donald N.Dewees & David Duff & M.J. Trebilcock, op.cit, p.382-383.
گزیده اي از موارد تجدیدنظر 

فوق العاده
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. تقویت بیمه هاي مسؤولیت و مدیریت آن3-2
در بسـیاري از نظام هاي حقوقـی جهان، کارفرمایان مکلف بـه تهیه ي بــیمه 

مسؤولیت می باشند.
افزایش حوادث در صورت وجود پوشش بیمه اي است و بـه تعبـیر بـرخی نویسـندگان، 
میان بیمه و حوادث دور باطلی، وجود دارد، اهمیت این پدیده به نحوي اسـت که بـدون 
کمک بیمه نمی توان مسؤولیت مدنی را بـه صورت عادالنه اعمال کرد. ترمیم بـیماري یا 
صدمات پس از تحقق حوادث زیان بار، اولویت مهمی اسـت که نسبـت بـه کارگران بـاید 
مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید براي توسعه ي بیمه ها و تشـویق کارفرمایان بـه اخذ 
پوشـش بـیمه اي و تنبـیه کارفرمایان داراي قــصور شــدید راهکارهایی در نظر گرفت. 

ترشیزي، 
دسـتورالعمل طرح جامع رفع اطاله رسـیدگی آمده اسـت که پس از تحقـق خســارت، 
بیمه گر بـاید فوري خسـارت را پرداخت کند. این امر در حـوادث کار ضرورت بیشـتري 
دارد؛ زیرا قشر کارگر از ضعف اقـتصادي رنج می بـرد؛ و همواره این امکان وجود دارد که 
ایشان پس از بروز حادثه، از کار اخراج شده یا قادر به انجام کار نباشند و در نتیجه سـطح 
درآمدشان به شدت کاهش یابد. این امر، بروز اختالف میان طرفین را افزایش می دهد؛ با 
دخالت بیمه گر و پرداخت خسارت، می توان کارگر را به وضع پیش از زیان بازگردانده و با 
درمان سـریع تر، زمینه ي بازگشـت وي بـه کار را فراهم آورد؛ ضمن آن که دعوي نیز بـا 

سرعت بیشتري خاتمه می یابد. 

) Abraham, 2008, p.39( به رغم آن  که، برخی مطالعات بیانگر 

1386  و 1387) در قانون اصالح قانون بیمه اجباري... مصوب 56-49، صص (

"On tourne donc dans un cercle vicieux: le development de l'assurance entraine la 
multiplication des procès en responsabilité et cette multiplication même, en
epouvantant tous ceux dont l'activité risque de causer un dommage les incite à
s΄assurer'' Mazeaud Henri et léon, Mazeaud (Henri, l

 
 
 

éon, Jean), Lecons de Droit Civil, 
T.I, Introduction à Létude Droit, Montchrestien- E.J.A. Paris, 1991, p.13. 

1

2

3

-2
افزایش، تمام کسانی را که به فعالیت هاي خطرناك دست می زنند، به بیمه کردن خود تحریک می کند»:

 «ما در یک دور باطل قرار داریم؛ توسعه ي بـیمه ي مسـؤولیت مدنی، سبـب افزایش مسـؤولیت شـده اسـت و این 

1

 

- See: John F. Burton, Terry Thomason, Timothy P. Schmide,

, W.E. Upjohn Institute For Employment, 2001.

 Worker's 
Compensation: Benefits, Coast And Safety Under Alternative Insurance 
Arrangements

 

-3
شخص ثالث مصوب 6/4/

-4
، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، 

 مواد 
1387

 براي مالحظه ي تأثیر بیمه در حل و فصل دعاوي جزایی و پیشگیري از وقوع جرم ر.ك: خدابخشی، عبـداهللا، 
1388

14

، صص 

 تا 

76

16

-

 قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقـلیه موتوري زمینی در مقابـل 

65
بیمه 

و حقوق مسئولیت مدنی

4
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4. برآمد
با بررسی مقـررات مختلفی که در خصوص ایمنی محـیط کار و بهداشـت آن 
تصویب شده است، می توان به اهمیت حفظ نیروي کار از خطرات و حوادث پی برد. براي 
تحقـق این هدف، ظرفیت هاي بسـیاري وجود دارد؛ جبـران خسـارت کارگران می تواند 
یکی از عوامل بـازدارنده اي باشــد که کارفرما را بــه پیش گیري از حــوادث کار ترغیب 
می نماید. در این میان، آن چه اهمیت بیشتري دارد، اتخاذ تدابیري اسـت که بـاید بـراي 
پیش گیري از تحقق این حوادث اندیشید؛ حقیقت آن است که صرف جبـران خسـارت، 
دارویی مناسبی نیست. راهکارهایی که در این نوشتار بـیان شـد، اهم موارد مربـوط بـه 
پیش گیري از حـوادث ناشـی از کار می باشـد که مراجع قـضایی و بـه ویژه دادسـراهاي 
عمومی و انقـالب می توانند دنبـال کرده و بـا تشــکیل کارگروه تخصصی در این زمینه، 

اهداف مورد نظر را تحقق بخشند. 

پیش گیري از حوادث ناشی از کار
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