
  سخن ناشر

ناايمن و استفاده از تجهيزات فرسوده، قـديمي، مسـتهلك و    اعمالي شرايط يا  نتيجه  حوادث معموالً

صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشـور  ، پيشگيري از حوادث ناشي از كار كه غيراستاندارد است

  .را در پي خواهد داشت

ايجاد فضـاي سـالم و ايمـن كـار مسـتلزم همكـاري متقابـل كـارگران و كارفرمايـان اسـت و           

ريزي براي تأمين ايمني و بهداشت كار نـه تنهـا از وظـايف خـاص كارفرمايـان اسـت بلكـه از         برنامه

توجه نكردن به اين امـور مهـم، سـبب ضـايعات     . آيد حساب مي وظايف انساني، اخالقي و ديني نيز به

شـود كـارگران گـاهي بـراي      شود و اينگونه ضايعات نه تنها باعث مي ساني در محيط كار مينيروي ان

را بـدنبال  شـان   هميشه سالمت خود از دست دهند بلكه تألمات روحي و رواني براي آنـان و خـانواده  

  .خواهد داشت

مندي به اين  هاي توليد و عالقه تاسيوظيفه فرهنگي و همراستا بودن با سانتشارات فدك بنا به 

كنون در اين زمينه موجود بوده، منتشر نمايد، چرا كـه  با آنچه تاعات سعي كرده آثاري متفاوت، وموض

زش و نظر از آگاهي دادن براي حفاظت از منابع مادي حتي اگر بتواند جان يك انسان را با آمـو  صرف

ن يك نفـر نقـش مهمـي در    ر معنوي خود را دريافت نموده چه بسا آآگاهي دادن نجات دهد تمام اج

  .جامعه به لحاظ داشتن مسئوليت كاري و يا مديريت خانواده داشته باشد

ارتباط بسـيار خـوبي در يكـي دو سـال اخيـر بـا نگارنـده كـه سـوابق           اين انتشارات توانستلذا 

را دارد  كارمدير كلي بازرسي و  دبير شورايعالي حفاظت فني كشورتخصصي مديريتي از جمله 

و سعادتي بود كه توانستيم از تجربيات ديرينه ايشان كه در ابعاد مختلف و مشكالت كـار   نمايدبرقرار 

هايي كه به دست آورده بودند اسـتفاده نمـاييم و آنـرا در معـرض      حل داشتند و همچنين از نتايج و راه

  .توجه مخاطبين هدف قرار دهيم

حليلـي گروهـي از كارشناسـان ذبـده ايـن      ها مطالعه و بررسي توصـيفي و ت  اين اثر حاصل تالش ساعت

 هاي حـوادث كـار   سري كتاباصابتي است كه منجر به انتشـار  محمد مهندس آقاي رشته به سرپرستي 

اميد اسـت بـا   . شد ار منتشر خواهدو گرديد كه با موضوعات مرتبط با حفاظت فني و بهداشتي كار سلسله

مندان، اساتيد، كارشناسان و كـارگران و   مورد استفاده عالقه ،هاي اجرايي مفيد ها و روش تياف تكيه بر ره

  .كارفرمايان قرار گيرد

، در اين راه آغوش خود را براي پذيرش هرگونه نظر، ايده و پيشـنهاد و  ايساتيس انتشارات فدك

ء اين نظرات و پيشنهادات در جهت بهبود و ارتقـا از گشايد و با كمال ميل  انتقاد ناظران و منتقدان مي

  .استفاده خواهد كرداين آثار 





 

  پيشگفتار

هـاي بسـياري    انسان، از آغاز آفرينش براي پويايي زندگي خود به كار و كوشش مجبور بوده و سختي

محسوب شـده و پيشـرفت و    آن كشور هاي ملي نيروي كار هر كشور از سرمايه. را متحمل شده است

ترقي هر اجتماعي بستگي به نيروي كار افراد آن جامعه دارد و محصول كار هر كارگر نـه تنهـا مايـه    

و در  ،باشـد  بلكه سرمايه و پشـتوانه اقتصـاد يـك جامعـه نيـز مـي       ،امرار معاش زندگي خانواده اوست

  .نمايد بنيادي ايفا مي يدستيبابي به توسعه پايدار نقش

هـاي زيربنـايي بـا وجـود      هاي توسـعه و پـروژه   هاي تكنولوژيك برنامه است كه پيشرفتبديهي 

هاي قابـل   سرمنشاء مخاطرات و نارسايي ،اند تمامي مزايا و منافعي كه براي نسل بشر به همراه داشته

اي از ايـن دنيـاي    كننده حوادث كوچك و بزرگ كه هر لحظه در گوشه آمار نگران .اند توجهي نيز بوده

رغـم توسـعه و تكامـل     دهد و واقعيت انكارناپذير آن اين است كه بـه  ويژه كشور ما رخ مي بهو پهناور 

توان حـوادث را از   پذير نبوده و نمي طور كامل امكان ها به ها، جلوگيري حوادث كارگاه آوري فنون و فن

مندي  ملي و بهرههاي ع توان با كاربست روش و ليكن مي ،طور كامل حذف كرد صفحه زندگي بشر به

چـرا كـه آگـاهي كـارگران،      .از اصول مديريت ايمني تـا حـدود زيـادي از وقـوع آن جلـوگيري كـرد      

و نيـز   ،بخـش  هـاي عمليـاتي و كارفرمايـان بـا عوامـل و عناصـر زيـان        كارگاه ينها، مهندس تكنسين

 ههيـدات مربوطـ  تـدابير و تم  ، وهمچنين آشنايي با قوانين و مقـررات  ، ومخاطرات ناشي از محيط كار

  .مان و حداقل مخاطرات انجام وظيفه نمايدحداكثر راند شود كه نيروي انساني با باعث مي

مـوثر در حـوزه روابـط     يها فرهنگ ايمني و كمك به اجراي برنامه اميد است در راستاي ترويج

كردها، در جهت تبيين رويرا بتواند كمبود كتب علمي و در عين حال فني » كتاب حوادث كار«كار 

  .ساز محيط كار ايمن باشد مباني روش شناختي و كاربردي را جبران كرده و بستر

هاي جناب آقاي مهندس محمد اصابتي مدير كل محتـرم بازرسـي كـار وزارت     جا دارد از تالش

  . نمايم اند تشكر و قدرداني مي تعاون كار و رفاه اجتماعي و همه عزيزان كه در اين راه زحمت كشيده

  

  تن حسن هفدهسيد 

  معاون وزير

  و رئيس شورايعالي حفاظت فني 





 

  مقدمه

زيرا از آن جهت كه مبتني بر قـرارداد  . اي از قواعد حقوق خصوصي و عمومي است حقوق كار آميخته

اما از آن روي كه  ،كند باشد از مقررات حقوق خصوصي پيروي مي ميخصوصي ميان كارگر و كارفرما 

اند به ويژه براي حمايت از كارگران كه نقش مهمـي   ها در روابط ميان اين دو گروه دخالت كرده دولت

  .گردد در مناسبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي دارند حقوق عمومي محسوب مي

پديـده  تـوان بـه دو    پيشرفت در جوامع بشري نتايج گوناگوني به دنبال داشته كه از آن ميان مي

يكـي  . اد، آسايش بشر در جهت استفاده از تكنولوژي و مشكالت ناشي از رشد صنعت اشاره نمودتضم

باشـد   از تبعات سوء رشد تكنولوژي در جامعه بشري حوادث گوناگون منجمله حوادث ناشي از كار مـي 

   .باشد كه در بسياري از موارد انشاء رأي دادگاه منوط به ارجاع امر به كارشناسي مي

پرداختن به اين امر مستلزم داشتن اشراف به مسـائل گونـاگون حقـوقي، فقهـي و      ،بديهي است

گردد، ضرورت و اهميت مداقه در گزارش كارشناسـي بـه جهـت     فني است و آنچه در ذهن متبادر مي

باشد كتاب حاضر بـراي   تبيين عناصر با قواعد حقوقي، فني و فقهي قبل از هر گونه اتخاذ تصميم مي

دهنده و آثار متقابل اين نظام با كـل جامعـه    اخت و درك بهتر نظام حقوقي و فني، عوامل تشكيلشن

سال نگارنده اسـت   27يي به مدت اتهيه گرديده است و مطالب ارائه شده نتيجه كار كارشناسي و اجر

ئل كار و كه به نحوي با مسا تواند عالوه بر استفاده دانشجويان و متخصصين براي كليه كساني كه مي

  .كارگري ارتباط دارند قابل استفاده باشد

در فصل اول به طرح كليات قواعد عمومي حقوق كـار   ،اين كتاب در سه فصل تنظيم شده است

به طور مختصر و كاربردي پرداخته شده است و در فصل بعدي به لزوم بررسي حوادث ناشي از كار و 

تجربي پرداخته شده است و در فصل سوم نيـز بـه    صورت يك كار تحقيقي و به تحليل آمار و حوادث

  .خ داده شده استهاي مختلف پاس سواالت مربوط به مسائل حقوقي و فني در زمينه

درك و ، اهميت آموزش آنبار  ها و پيامدهاي زيان حوادث ناشي از كار در كارگاهفراواني و تكرار 

شـده  ر اين مجموعه تاكيـد بـر ايـن مهـم     داند و د ها را امري بديهي مي مسئوليت وتر وظايف  صحيح

برآراي نظري  اماهايي است كه بر اهل فن پوشيده نيست  همراه با كاستي كتابهرچند كه اين . است

  .هاي عملي نيز تاكيد خاص شده است و مطالب به مقتضاي تجربه و شغل تهيه گرديده است و روش

نوشـته شـده   » حـوادث كـار  «كتاب عنوان  ي است كه بهراحاضر اولين كنظر به اينكه كتاب 

، كه به منظور صيانت از نيروي انساني و منابع مادي چاپ خواهـد شـد  آن موضوعات مختلف و است 

گـران، دانشـجويان، كـارگران،     اميد اسـت اسـتادان، پـژوهش   ، مخاطبين عزيز مورد استفاده اميد است
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ايرادها، نقايص خودداري نورزند و با پيشنهادها سازنده خود براي   از يادآوري قرار گيرد وكارشناسان و 

  .اصالح و تكميل محتواي كتاب با نويسنده در ميان بگذارند

سپاس فراوان نثار كليه از زحمات آقاي مهندس ميرزائي و سركار خانم قلندري قدرداني نموده و 

اند و يا از مطالب آنـان اسـتفاده شـده     داشته همكارينحوي در تهيه و تدوين اين كتاب  كساني كه به

  .است

  محمد اصابتي

  93 بهار
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بدني را منتسب به خود  توان ايجاد صدمه با در نظر گرفتن جميع علل و اسباب در ايجاد حادثه، آيا مي  3.22

  94   ؟)تقصير غيرقابل بخشايش كارگر(شاكي دانست 

گيري از حوادث ناشي از كار در مقررات جمهوري اسالمي  تعهدات كارفرما مربوط به پيش 3.23

  96   .نمايد ايران را بيان مي

مسؤوليت و لزوم احتياطي كارگر را فاقد دليل فرض نمود و تمام  توان، بي آيا در مثال زير مي 3.24

  104   جبران خسارت را متوجه كارفرما دانست؟

  106   .باشد ها قابل تقسيم مي آيا نظرات كارشناسي قابل تغيير است و نتيجه مسئوليت  3.25

تعهد انتخاب كارگر و پيمانكار مناسب در قواعد مسئوليت مدني ايران توسط كارفرما چگونه  3.26

  107   است؟

  108   .ي و نقش نظارتي كارفرما در محيط كار با توجه به قوانين مقررات توضيح دهيدتعهد به ايمن 3.27

  113   آيا در حقوق ايران تعهدات كارفرما از تعهد به نتيجه است؟ 3.28

هرگاه كارگري در حين كار، يا به مناسبت آن خسارتي به خود وارد كند به نحوي كه اقدام او جزء يا   3.29

  114   مدني باشد حكم موضوع چگونه است؟  ر معني قواعد عمومي مسئوليتتمام سبب حادثه د

  115   .باشد كار و روند اجرائي آن به چه صورت مي قانون 105كم به موضوع ماده  توجه محا  3.30



و آيا . تواند متوجه اشخاص حقوقي شود كار آيا مسئوليت كيفري مي قانون 184و  95با توجه به مواد   3.31

  115   ل وصول از اموال اشخاص حقوقي خواهد بود؟ديه قاب

واگذار نمايد،  نمايندهكار را به  بر كه دستگاه دولتي تمام اختيارات و نظارت مستمر در صورتي  3.32

  117   .باشد آيا مسئوليتي متوجه دستگاه مي

را نپذيرد، چه  كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهد نمايد و كارفرما آن در صورتي  3.33

  118   وضعيتي را در پي خواهد داشت

  119   وظايف بازرسان كار در زمينه حوادث ناشي از كار را بيان نمائيد  3.34

) نمايندگان(هائي از كار را به افراد  در مواردي كه شركت به دليل گستردگي فعاليت، بخش  3.35

ي است و از چگونگي حادثه مطلع كنند و مدير عامل شركت اساساً در محل ديگر واگذار مي

عنوان مدير عامل يامدير معرفي شده  كار، به قانون 184نيست، آيا شخص مسئول در ماده 

  121   بايستي تحت تعقيب قرار گيرد يا شخص يا نماينده مستقيم؟. است

اي براي فرد اتفاق بيافتد، قواعد  حادثههر گاه شخصي تحت مديريت كارواني باشد، چنانچه   3.36

  122   چه صورت خواهد بود مسئوليت به

  123   كار چيست؟ قانون 95ماده  2منظور از هيت حل اختالف در تبصره   3.37

طور   نظر از درصد يا درجه تأثير به اگر چند سبب در ايجاد حادثه دخالت داشته باشند، صرف  3.38

  124   باشند مساوي ضامن مي

قانون مسئوليت مدني و بيمه مسئوليت كارفرما  13بيمه اجتماعي، بيمه مسئوليت مقرر در ماده   3.39

  126   .در مورد كارگران اتباع خارجي چگونه است

  128   .باشد آيا بيمه اجتماعي كارگر قابل تسري به بيمه مسئوليت مي 3.40

  128   شده است و اجباري است آيا بيمه مسئوليت مدني در ايران به رسميت شناخته  3.41

قانون مجازات اسالمي، در حادثه ناشي از كار  616قانون كار و  176، 171، 91با توجه به مواد   3.42

  129   .شود مجازات تعزيراتي مختلف چگونه تعيين مي. كه منجر به فوت كارگر شده است

  130   ار شد؟توان منكر رابطه كاري يا حادثه غيركار در محيط ك آيا مي  3.43

  44   بيني شده است آيا مقرراتي از بيمه كردن كارگر در جمهوري اسالمي پيش 3.44

در موردي كه تقصير شخصي به همراه عوامل طبيعي خساراتي را به بار آورد مسئوليت در اين   3.45

  133   مورد چگونه است؟

ا و مسئوليت كارفرما در راستاي آثار روابط مبتني بر صداقت و اعتماد، بين كارگر و كارفرم  3.46

  134   شود؟ قواعد چگونه بررسي مي

آيا طرح پرونده شكايت . كه در اثر عدم رعايت مقررات حفاظتي كارگر مصدوم يا فوت نمايد در صورتي  3.47

  134   كار ضروري است؟ در مراجع حل اختالف موضوع قانون

  135   باشد؟ نه ميگذشت كارگر به صورت مشروط در رويه قضايي چگو  3.48



كارگري حين انجام كار دچار حادثه منجر به صدمه بدني شده است و پس از گذشت بيست   3.49

آيا تقاضاي پرداخت خسارت ديه وي موجه است؟ در . سال از آن تقاضاي ديه كرده است

فرض مثبت بودن پاسخ آيا كارگر مستحق ديه به نرخ زمان وقوع حادثه يا زمان مطالبه را 

  136   رد؟دا

  136   توان كارفرما را مقصر دانست؟ در صورت واگذاري كار به پيمانكار، آيا مي  3.50

كه  يابد و در حالتي طور عمده با فعل مثبت تحقق مي با توجه به اينكه حوادث رانندگي به  3.51

ي باشد، از نظر رويه قضائي موضوع چه حكم فعل كارفرما مي حوادث ناشي از كار فعل يا ترك

  137   .دارد

  138   بيني شده است؟ كار مقرراتي پيش آيا در خصوص تشكيل پرونده پزشكي كارگران در قانون  3.52

تواند  آيا مي. باشد وقتي كارفرما به جهت اعمال كار كارگران خود، مكلف به جبران خسارت مي  3.53

  139   .خسارات را از كارگر دريافت نمايد

ون مسئوليت مدني، در خصوص خساراتي كه به شخص ثالثي كه هيچ قان 12آيا حكم ماده   3.54

  140   گيرد؟ رابطه كاري با كارفرما ندارد را در برمي

  141   در حوادث ناشي از كار چنانچه خسارت تدريجي تحقق يابد، آيا كارفرما ضامن است؟  3.55

  142   است؟نقش تقصير در مسئوليت ناشي از فعل كارگر در قانون مدني چگونه   3.56

  143   تقصير غيرقابل بخشش در حوادث ناشي از كار چگونه قابل تحليل است  3.57

عنوان يكي از عوامل تقصير  توان دستگاه اجرايي را به جهت عدم رعايت نظامات به آيا مي  3.58

  143   مسئول شناخت؟

ارگاه ارتباط نداشته اي كه به نحوي باك قرار مجرميت در حوادث غير ناشي از كار يا حادثه  3.59

  146   مسئوليت كارفرما چگونه است؟. باشد

كه رابطه مبتني بر كار، بين كارگر و كارفرما احراز نشود، در صورت وقوع حادثه  در صورتي  3.60

  146   باشد؟ مسئوليت به عهده چه كسي مي

ومان اقدام نمايد و منظور كمك كارگران ديگر در امر نجات و امدادرساني مصد اگر كارگري به 3.61

  148   رود در صورت وقوع حادثه مسئوليت با كيست؟ در حالتي قرار گيرد كه از او انتظار مي

دليل وسعت كار، نظارت مستقيم مراحل  در مواردي كه كارفرما، كارگاه وسيعي را در اختيار دارد و به 3.62

را منصوب نمايد مسئوليت در  آن از عهده خارج است و ناگزير است براي هر بخشي نمايندگاني

  149   باشد؟ اينگونه موارد چگونه مي

گيري از حوادث تعهد  براساس رويه كشورها، آيا كارفرمايان براساس مقررات در زمينه پيش   3.63

  150   .دارند

  150   وفصل اختالفات كارگر و كارفرما را دارند؟ آيا مراجع قضايي، حق ورود براي حل  3.64

توان براساس اصول مسئوليت  رف عدم هماهنگي و نظارت بر كار پيمانكار جزء ميآيا ص  3.65

  151   مدني، كارفرماي اصلي را ضامن دانست؟



تواند خسارت مربوط را از كارفرما دريافت  مقصر بودن كارفرما، آيا سازمان تأمين اجتماعي مي  3.66

  153   نمايند

شوند  يك سبب محسوب مي ي را نقض نمايد، آيا مجموعاًاگر كارفرما، چند مقرره قانوني و عرف  3.67

  153   يا چند سبب؟

مدير شركت . نمايد احتياطي از ناحيه كارفرما، كارگر و شخص ديگري در كارگاه فوت مي به لحاظ بي  3.68

مدير عامل شركت . شود نسبت به ديگري مقصر مي %60نسبت به يكي از مقتولين  %40پيمانكاري 

با اعتراض يك مصدوم موضوع به . نمايد تول را پرداخت و رضايت اولياي دم را جلب ميديه هر دو مق

كند باتوجه به رضايت اولياي دم در خصوص ميزان تقصير  ت كارشناسي ارجاع و در صد تغيير ميئهي

  154   .باشد اضافه شده، آيا پرونده مربوط قابل رسيدگي و مفتوح مي

  

  157  راجع منابع و م                   
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