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Abstract
The protectionist approach of two labor rights and
social security branches, possibly caused that
various factors which threatening the economic and
social interests of workforces in a systematic
framework, internationally and domestically, are
identified and controlled. Meanwhile, the health of
workers is more important, because it can prevent
costly medical expenses and provide some funding
for public health in addition to public health
development, and promoting the quality of life for a
big range of community. Labor and social security
rights, as two field of internal public law are derived
from the governments intervention in private
relations of Work to support the workforces and
realizing the goals of social justice.
The problem of reduced ability of work because of
accident or illness is an important topic in this
protection field and describe some legal ambiguities
in labour code, especially in article21 and 32 in the
case of disability are the points that is addressed in
this paper.
At the end, the result was that in the form of a
reduction in the ability of the workforce, total
disability and partial disability resulting from any
cause or from work or otherwise, cause to terminate
the relationship of work and to enjoy social security
benefits and allowances, therefore Article 21 of the
labour code on this point was inexpressive.
Keywords: labor law, social security, reduced work
ability, work injury, accident on the track,
occupational disease

چکیده
رویکرد حمایتگرایانٔه دو رشته؛ حقوق کار و تأمین اجتمااعی باعا

شااده تااا حتایالمقاادور عوامااگ گوناااگون تهدیدکنناادٔ منااا و و امنیات
 در یاااک چهاااارچوظ ن ا مناااد،اقتصاااادیاجتمااااعی نیروهاااای کاااار

 ایان چهاارچوظ هاار در.شناساایی شاده و تتاات کنتارا قاارار گیرناد
 از این میان بهداشات و.سطح بینالمللی و هر در سطح داخلی است

سالمتی نیروهای کار از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه عالوه
بر توسعٔه سالمت عمومی و ارتقاا کیفیات زنادگیِ طیاف وسایعی از

جامعااه مایتوانااد موجباااپ یشااگیری از هزینااههای گاازاد درمااانی و
.بااهنوعی ساارمایهگذاری در جهاات بهداشاات عمااومی را ااراهر رورد

حقااوق کااار و تااأمین اجتماااعی بااهعنوان دو حااوزه از حقااوق عمااومی
ٔ به انگیاز، متصوا مداخلٔه دولتها در روابط خصوصی کار،داخلی
 مسااهلٔه.حمایات از نیروهااای کاار و نیاز تتقا عاادالت اجتمااعیانااد

 سر صالی مهار در،کاهش توانایی نیروی کار بر اثر حادثه یا بیمااری

این حوزٔ حمایتی بوده و شرح برخی ابهاماپ حقاوقی در قاانون کاار
 مسااهلهای، در موضااوا ازکاراُ تااادگی، رن۳۲  و۲۱ بهخصااوم مااواد
.است که در این مقاله بدان رداخته شده است

در ایاان ای ان نتیجااه حاصگشااد کااه در می اان اقسااا کاااهش توانااایی
 ازکاراُ تادگی جزئی ناشی از کار و از کاراُ تاادگی کلای باه،نیروی کار

 مایتواناد موجاب خاتمأه، چاه ناشای از کاار و چاه یار رن،هر سبب
رابطاأه کااار و خاتماأه برخااورداری از مزایااا و مسااتمریهااای تااأمین

. قانون کار در بیان این موضوا نارساست۲۱ ٔاجتماعی گشته و ماد

 حادثأه، کاهش توانایی کاار، تأمین اجتماعی، حقوق کار:کلیدواژهها
. بیماریهای حر های، حادثه در مسیر،ناشی از کار
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۶۸-۷۶ ،۱۳۹۴ ،۱۱ شماره پیاپی،۵  دوره،مجله مطالعات ناتوانی

Reduced Ability to Work from the Perspective of
Labor Rights and Social Security

مقدمه
کار مایٔه حیاپ انسانی و تجلی استعداد و توانایی و
رشکار شده و هویت ردی و اجتماعی او ساخته

میشود .البته همین تالش در صورپ بیمباالتی و
رعایتنکردن اصوا بهداشت و ایمنی ،میتواند سالمتی
و حیاپ انسان را بهمخاطره اندازد .حوادث و

بیماریهای ناشی از کار ،هر ساله تعداد زیادی از
نیروهای کار را در مراکز صنعتی ،تولیدی و  ...دچار

مشکگ کرده و عالوه بر رنجهای مربوط به تتمگ این

سختیها ،شار مالی زیادی بر ا راد جامعه وارد

میسازند .براساس بررورد سازمان بینالمللی کار ،رمار
مربوط به حوادث و بیماریهای شغلی ساالنه قریب به
 ۲٫۳۴میلیون نفر بوده که هزینهای حدود  ۴درصد تولید

کار» مذکور در مادٔ  ۳۲است که دلیگ خاتمٔه رابطٔه کار
تلقی شده ،درحالیکه در مادٔ  ۲۱به چنین عنوانی اشاره
نشده و نزدیکترین عنوان به این مفهو صر اً از
کاراُ تادگی کلی است .براین اساس در قسمت اوا
مقاله ،به معر ی یشینٔه تاریخی و حوزٔ تتت قلمروی
دو شاخٔه حقوق کار و تأمین اجتماعی رداخته و در

قسمت دو  ،مفهو کاهش توانایی جسمی و روحی را

بهطورکلی و اختصاصی در اسناد قانونی بررسی نموده،
متعاقباً در قسمت سو به تبیین علگ بروز کاهش

توانایی ناشی از کار که حادثه یا بیماری حر های است

اشاره میکنیر .نهایتاً در قسمت ایانی به نتیجهگیری و
اسخ سؤاا اصلی این تتقی

رداختهایر.

 .۱درآمدی بر حقوق کار و تأمین اجتماعی

ناخالص جهان را بهخود اختصام میدهد؛ در ساا

 .۱-۱حقوق کار

ناشی از کار ،جان خود را از دست دادهاند ،بالغ بر

روابط کارگر و کار رما تتت ن ارپ و مدیریت

 ۲۰۰۸تعداد ا رادی که بهواسطٔه حوادث و بیماریهای
 ۲٫۰۲میلیون نفر ،یعنی بهطور متوسط حدود ۶۳۰۰

حقوق کار حوزهای از حقوق عمومی است که به تن یر
دولتها می ردازد .این حوزه ،عمدت ًا بهدنباا صیانت از

مرگ ،بهواسطٔه کار ،هر روز در جهان رخ داده است

حقوق کارگران در برابر کار رمایان است .ح کارکردن

این مسأله در اولین قوانین کار تدوینشده در کشورهای

نتیجه همزاد بشر بوده و این حقوق را نه قانونگذار بلکه

 ۱۸۳۹رلمان ،همچنین  ۱۸۴۱کشور رانسه توسط

1

(.)۱

بزرگ صنعتی همچون قانون کار  ۱۸۰۲انگلستان و

و ح بر تأمین اجتماعی از جمله حقوق طبیعی و در

طبیعت به بشر اعطا نموده است (.)۲

اعالمیٔه جهانی حقوق بشر در دیباچٔه خود ،شناسایی

دولتها توجه شده و به مسهلهای جدی در سیاستهای

حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانوادٔ بشری و حقوق

گردیده است .صگ چهار از قانون کار علی کشور ما

ال
صلح در جهان میداند .این اعالمیه ،متقاب ً

صیانت نیروی انسانی و منابو مادی کشور اختصام

وحشیانهای دانسته که روح بشریت را به عصیان واداشته

حمایتی دولتها به نفو سالمت و ایمنی کارگران تبدیگ
نیز بهموضوا حفاظت نی و بهداشت کار با هدد
یا ته است .این قانون ضمن تأسیس نهادی بنا شورای

یکسان و انتقاانا ذیر رن را اساس رزادی ،عدالت و
شناسایینکردن و تتقیر حقوق بشر را منشأ اعماا
است (.)۳

عالی حفاظت نی ،رعایت دستورالعمگهای این شورا

از لتاظ تاریخی قدمت حقوق کار به حدود دو قرن

وزارپ بهداشت ،درمان و رموزش زشکی را جهت

ماشینیسر و تأثیر راوانی که بر جنبههای گوناگون روابط

را در حفاظت نی و نیز رعایت دستورالعمگهای

جلوگیری از بیماریهای حر های و تأمین بهداشت کار
الزامی نموده است.

سؤالی اصلی که در این تتقی در مقا اسخگویی بدان

هستیر ،ابهامی است که ازکنارهرگذاردن مواد  ۲۱و ۳۲

اخیر برمیگردد .انقالظ صنعتی بهواسطٔه ظهور

کار داشته ،نقطٔه عطفی در شکگگیری حقوق کار

بهشمار

میرود.

اولین

دورهای

که

بهواسطٔه

ن ریه ردازیهای قرن هیجدهر دربارٔ رزادی طبیعی
انسان و تساوی ا راد در روابط کار ایجاد شد ،موسو به

قانون کار در مسهله دالیگ خاتمٔه رابطٔه کار به ن ر

میرید .این ابها  ،تبیین مواد و من ور قانونگذار از
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خالقیت بشر است .بهوسیلٔه کار ،جوهرٔ وجودی انسان

عبارپ «کاهش تواناییهای جسمی و کری ناشی از

1. Universal Declaration of Human Rights

69

«دورٔ رزادی مطل » بود که در رن اصالت رد و رزادی و

نقص اعضا ،بیوگی ،یری یا دیگر موضوعاپ خارج از

ناهنجاریهای دیدرمده ،کارگران گردرمده در مراکز

اساسنامٔه سازمان بینالمللی کار هر ،در دیباچٔه خود،

صنعتی را بر رن داشت تا اعتراضاپ خود را در قالب

یکی از ضرورپهای تصویب این سند را از سوی

بهسمت مطالباپ خام خویش جلب نمایند .از این

اجتماعی بر شمرده است .در این اساسنامه ،به نقش

دخالت دولتها» شکگ گر ته و بهتدریج نهضت قانون

کارگران در برابر بیماریهای عمومی یا شغلی و حوادث

قانون کار را در  ۱۸۰۲دربارٔ متدودکردن ساعاپ کار

زنان و مسهلٔه مستمریهای یری و معلولیت در تتق

جنبشهای کارگری بروز داده و بدینترتیب دولتها را
زمان به بعد ،دورٔ دو در روابط کار موسو به «دورٔ
کارنویسی در کشورها ر از شد .انگلستان نخستین

مسهولین بلند ایٔه دولتهای عضو ،تتق

عدالت

تعیینکنندٔ بهبود شرایط کار و مسهلٔه حمایت از

ناشی از کار یا یر رن ،حمایت از کودکان ،نوجوانان،

کودکان وضو نمود و رانسه در  ۱۸۴۱و رلمان نیز در

عدالت اجتماعی اشاره شده است.

حقوق کار به تدریج شکگ گر ت .دورٔ سو در روابط

کشور رانسه و متعاقب ًا صندوق ملی بازنشستگی در

 ۱۸۳۹صاحب اولین قوانین کار شدند .بدینترتیب

تأسیس اولین صندوق سانداز کارگری در  ۱۸۱۷در

کار موسو به «دورٔ روابط جمعی کار» بوده که با به

 ۱۸۵۰از اولین گا های توجه به تأمین اجتماعی در این

شد .در  ،۱۸۸۴دولت رانسه بهطور رسمی رزادی

در رمریکا ن ا تأمین اجتماعی ،با اولین قانون تأمین

جمو طبقاپ اجتماعی را رقر زد .همین جریان در

متأثر از اصوا سیاست اجتماعی روزولت بود و در

رسمیتشناختن سندیکاها و حقوق سندیکایی ر از
سندیکایی را اعال نموده و ورود رسمی طبقٔه کارگر در

انگلستان در قالب  Trade Unionismشکگ گر ت.

کشور است (.)۶

اجتماعی در  ۱۹۳۵استقرار یا ت .این ن ا بیشتر
اولین گا  ،بیمٔه سالمندی را با الگوبرداری از تأمین

بهاینترتیب روابط جمعی کار ،در کنار مداخالپ رسمی

اجتماعی کشورهای ارو ایی ایهگذاری نمود.

ساخت (.)۴

لرد بوریج در  ۱۹۴۲از سوی کمیتٔه بیمههای اجتماعی

دولتها ،حقوق کار را بهعنوان دیدهای جدی مطرح
 .۲-۱حقوق تأمین اجتماعی

اصطالح حقوق تأمین اجتماعی که به تعبیری رهایی از

نقطٔه اوج طرحهای تأمین اجتماعی در انگلستان طرح
به ارلما ن این کشور بود .این طرح در رن زمان،

جاموترین و مفیدترین طرح بیمههای اجتماعی جهان

احتیاج )۵( 1نا گر ته ،دانشی است که با روشهای

بود و در متا گ کارگری و سایر طبفاپ اجتماعی با

از خطراپ شغلی و بیماری ،سالمندی و  ...متا ت

در رسیا کشور ژا ن در  ۱۹۲۶بهعنوان اولین کشور

خود ،ا راد انسانی را در برابر مخاطراپ اجتماعی اعر

استقباا همگانی مواجه شد (.)۷

میکند .مادٔ  ۲۲اعالمیه جهانی حقوق بشر اشاره دارد

یر ربی ،بیمٔه اجتماعی را ر از نمود و در  ۱۹۶۱به

دارد و مجاز است از طری مساعی ملی و همکاری

در ایران تا ساا  ۱۳۰۹چندان اقدامی در راستای تأمین

که «هرکس بهعنوان عضو اجتماا ،ح تأمین اجتماعی

وشش کامگ و همگانی رن دست یا ت (.)۸

بینالمللی ،حقوق اقتصادی ،اجتماعی و رهنگی خود

اجتماعی به مفهو جدید رن صورپ نگر ت ،تا اینکه

رعایت تشکیالپ و منابو هر کشور به دست رورد».

وزارپ طرق و شوارا ،در هیهت دولت ،یک صندوق

را که الزمٔه حیثیت و رشد رزادانٔه شخصیت اوست با

در همان ساا تصویب طرح تشکیگ صندوق احتیاط

همچنین در ماده  ۲۵به ح هر کس برای برخورداری

کمک متقابگ را شکگ داد .در این صندوق ،کارگران

از شرایط ربرومندانٔه زندگی در مواقو بیکاری ،بیماری،

حمایتهای مالی را در مواقو بروز حادثه و

از سالمتی و ر اه خود و خانوادهاش و نیز برخورداری

1. freedom of want
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برابری مبنای روابط ا راد قرار گر ت.

ارادٔ انسان ،اشاره شده است.

بدون دخالت کار رمایان ،امکان برخورداری از
رسیبدیدگی ناشی از رن یدا میکردند.

70

تصویب ن ا نامأه کارخانجااپ و مؤسسااپ صانعتی در

رصتهای شرکت در زندگی اجتماعی با سطتی

 ۱۳۲۵استفاده از بیمههای خصوصی جهات رسایدن باه

تمرکز بر کمبودها در متیط و بسیاری از عالیتهای

اینکااه بااا تصااویب اولااین مقاارراپ کااار در ایاان ساااا و

قدان اطالعاپ و ارتباطاپ و تتصیگ که رد دارای

اهااداد تااأمین اجتماااعی در کشااور مااا رواج یا اات؛ تااا
یشبینی دو صندوق تعاون و بهداشات ،مجموعاهای از

حمایتها در زمینٔه حوادث ناشی از کاار و موضاوعاتی،

سازمانیا ته در جامعه است .عالیتهایی همچون
ناتوانی را از دستیابی به رصتهای مساوی مترو

میکند.

چااون ازدواج ،بااارداری ،عائلهمناادی و  ...جاااری شااد.

س از سند وق از ( ، ICF )۲۰۰۱بهعنوان یکی از

 ۱۳۳۱و متعاقباااً قااانون بیمااههای اجتماااعی ۱۳۳۴ ،و

عملکرد ،ناتوانی و سالمت میتوان یاد کرد (.)۱۱

تصااویب الیتاأه قااانونی بیمااههای اجتماااعی در ساااا

3

طبقهبندیهای استاندارد بینالمللی جدیدتر برای

قااانون بیمااههای اجتماااعی  ۱۳۳۹تتااوا عماادهای در

هدد کلی طبقهبندی  ICFتهیٔه زبان مشترک و

قااانون تااأمین اجتماااعی  ،۱۳۵۴نقطاأه عطفاای در تاااریخ

ی
سالمتی یا مرتبط با سالمتی است .این طبقهبند ِ

حقوق تأمین اجتمااعی ایاران رقار زد و نهایتااً تصاویب

استاندارد و چهارچوبی برای توصیف وضعیتهای

تأمین اجتماعی ایران به حساظ میرید .این قانون گسترٔ

بازنگری شده ،اجزای سالمت و برخی از بخشهای

تتاات شااموا در قیاااس بااا قااوانین قبلاای دارد .ااس از

تعریف میکند .ازاینرو قلمروی  ICFرا میتوان

تعریف کاملی از تأمین اجتماعی در این ن ا ارائه شد و

قلمداد نمود .این قلمروها از جسر (بدن) و جنبههای

شموا بسیار بیشتری چه دربارٔ مزایا و چه درباارٔ ا اراد

انقالظ اسالمی نیز با تصویب اصاگ  ۲۹قاانون اساسای

در ساا  ۱۳۸۳نیز با تصویب قانون ساختار ن ا جاامو
ر اه و تاأمین اجتمااعی ،قادمی مهار در راساتای تتقا

مرتبط با سالمتی و بهزیستن (ن یر رموزش و شغگ) را
بهعنوان قلمروی سالمت و حیطههای مرتبط با سالمتی
ردی و اجتماعی همراه با دو هرست بنیادی تعریف

میشوند:

تاااأمین اجتمااااعی و اجااارای اصاااگ  ۲۹قاااانون اساسااای

 .۱عملکردها و ساختارهای بدن

برداشته شد (.)۹

 .۲عالیتها و مشارکت
و

اصطالح وق تعبیری است که در مادٔ  ۳۲قانون کار

استفاده شده و بهعبارتی معادا واژٔ ناتوانی 1است .این

واژه در «قوانین استاندارد برابرسازی رصتها برای

معلولین» مصوظ  ۲۰دسامبر  ۱۹۹۳در سازمان ملگ،
اینگونه تعریف شده (« :)۱۰گروهی از متدودیتهای
عملکردی مختلف که در هر جمعیتی و در هر کشور

جهان روی میدهد»؛ البته ا راد ممکن است با نقایص
عملکرد یزیکی ،روانی ،جسمانی یا وضعیتهای طبی

یا بیماری ذهنی دچار ناتوانی شوند .این اختالالپ،

وضعیتها یا بیماریها ممکن است دارای ماهیت
دائمی یا موقت باشند .در برابر این مفهو  ،واژٔ

معلولیت

2

بهمعنای

5

عملکرد  ،عنوانی راگیر است که تما عملکردهای بدن

 .۱-۲تعاریف کلی

ازدستدادن

4

6

 .۲کاهش توانایی جسمی و روحی

یا
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 ،۱۳۱۵سند مهر دیگاری در ایان زمیناه اسات .تاا سااا

مساوی دیگران است .هدد کاربردی از این لغت،

متدودیت

1. Disability
2. Handicap

عالیتها و مشارکت خود را همانند چتری
7

دربرمیگیرد و مشابه رن ناتوانی نیز عنوانی راگیر در
ن ر گر ته میشود که برای اختالاها ،متدودیتهای

حرکتی یا موانو مشارکت به کار میرود.

از تعابیر دیگری که با کاهش توانایی یا همان ناتوانی
8

مترادد به کار میرود اصطالح ازکاراُ تادگی است .در
رهنگ بیمههای اجتماعی این واژه اینگونه تعریف

شده« :وضعیت جسمی یا روانی که موجب میشود
شخص توانایی انجا یک یا چند وظیفٔه شغلی را از

دست بدهد .)۱۲( ».برخی دیگر ازکاراُ تادگی را
3. International Classification of Functioning,
Disability and Health.
4. Body Functions and Structures
5. Activities and Participation
6. Functioning
7. Disability
8. Invalidity
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عبارپ از کاهش ایدار توانایی کار یا تتصیگ دررمد

اثر عمگ یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب

کرنو نیز ازکاراُ تادگی را اینگونه تعریف نموده« :کاهش

حادثه معموالً اتفاقی است که منشأ و تاریخ و نوا رنرا

دررمد بیمهشدٔ اجتماعی که کمتر از  ۶۰ساا سن

ظرد زمان به وجود رمده و معموالً تعیین منشأ و زمان

داشته باشد» ( .)۱۴بیان وق به تعریف ازکاراُ تادگی در

وقوا رن بهسختی امکان ذیر است (.)۱۵

رتی بدان اشاره خواهد شد.

مادٔ  ۱قانون بیمٔه اجباری کارگران مصوظ ()۱۳۵۲

مراد از تعاریف حقوقی توصیفاتی است که در خصوم

متدودٔ کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق میا تد.

مفهو ازکاراُ تادگی (ناتوانی) در ادبیاپ حقوقی کشور

بهتعبیر جاموتر در مادٔ  ۶۰قانون تأمین اجتماعی؛

قدمت تاریخی اشاره شده است.

وظیفه و بهسبب رن برای بیمهشده اتفاق میا تد».

ایدار دستکر دو سو توانایی انجا کار یا کسب

ن ا حقوقی ایران نیز بسیار نزدیک است که در قسمت

 .۲-۲تعاریف حقوقی

ایران ،میتوان یا ت که ذیالً به برخی از رنها براساس

میتوان تعیین نمود ،لیکن بیماری دیدهای است که در

حادثٔه ناشی از کار نیز طب تعریف مذکور در تبصرٔ ۲

حادثهای است که حین انجا کار و بهسبب رن در

«حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجا

الاااف :ماااادٔ  ۵رییننامااأه بیمااأه ا ساااران و کارمنااادان

مقصود از حین انجا وظیفه ،تما اوقاتی است که

ظ :ماااادٔ  ۵۹قاااانون بیماااههای اجتمااااعی کاااارگران

متوطٔه رن مشغوابهکار باشد یا به دستور کار رما در

ج :تبصرٔ  ۴مادٔ  ۴۴قاانون خادمت وظیفأه عماومی

البته باید متذکر شد که در اسناد سازمان بینالمللی کار،

نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوظ ۱۳۳۷؛

مصوظ ۱۳۳۹؛
مصوظ ۱۳۵۰؛

د :مادٔ  ۵۱مقرراپ استخدامی شرکتهای دولتی؛

ه :بندهای  ۱۳و  ۱۴مادٔ  ۲و مادٔ  ۷۰قاانون تاأمین
اجتماعی مصوظ ۱۳۵۴؛

بیمهشده در کارگاه یا مؤسساپ وابسته یا ساختمانها و
خارج از متوطٔه کارگاه عهدهدار انجا مأموریتی باشد.

حادثٔه ناشی از کار تعریف نشده و بهطورکلی ارائٔه
تعریف رن به قوانین داخلی کشورها واگذار شده است؛

صر اً در توصیهنامٔه شمارٔ  ۱۲۱سازمان بینالمللی کار،
نمونههایی که در حکر حادثٔه ناشی از کار تلقی

و :مااادٔ  ۵۸اصااالح ریینناماأه اسااتخدامی شااهرداری

میشوند ،معر ی شده است .نهایت ًا توصیه شده است

وجه اشتراک تمامی تعاریف وق در برابر اصطالح

کارگاه یا سایر مکانهای وابسته که کارگر ممکن است

میتواند جسمی یا روحی باشد .نکتٔه قابگ توجه دیگر

مقبوا قبگ یا بعد از ساعت کار ،مثالً برای رمادهشدن،

یا ناشی از کار نباشد.

مربوط به مسیر مستقیر بین کارگاه و سایر مکانهای

تهران مصوظ .۱۳۶۸

ازکاراُ تادگی کاهش توانایی یا ناتوانی از کار است که

علت کاهش توانایی است که میتواند ناشی از کار بوده

 .۳-۲کاهش توانایی ناشی از کار

حوادثی که صردن ر از سبب رن ،در طی ساعت کار در
در رنجا باشد و نیز حوادث رخداده در مدپ زمانی

جموکردن لباس ،ن ا ت و  ...و همچنین حوادث
وابسته به کار و کارگاه که کارگر در رنها ر تورمد دارد

بهطورکلی مخاطراپ شغلی در یکی از سه شکگ حادثٔه

را دولتهای عضو بهعنوان حادثٔه ناشی از کار تلقی

بروز مییابند.

 .۲-۳-۲حادثه در مسیر

ناشی از کار ،حادثه در مسیر و بیماریهای حر های
 .۱-۳-۲حادثٔه ناشی از کار

نمایند (.)۱۶

با مالح ٔه مادٔ  ۴قانون کار کشورمان که در بخش اوا

براساس تعریف مذکور در بند  ۸از مادٔ  ۲قانون تأمین

به تعریف کارگاه رداخته و در بخش دو به معر ی

اجتماعی مصوظ ( )۱۳۵۴حادثه اتفاقی است

اماکن یا تأسیساتی که به اقتضای کار متعل به کارگاهند

یشبینینشده که تتت تأثیر عامگ یا عوامگ خارجی در
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دانستهاند ( .)۱۳رهنگ رانسوی اصطالحاپ حقوقی

صدماتی بر جسر یا روان بیمهشده میشود.

همچون نمازخانه ،ناهارخوری ،مهدکودک و بهویژه

وسایگ ایاظوذهاظ و  ...اشاره نموده ،میتوان استنباط
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نمود که یکی از یامدهای بسیار مهر این توسعٔه

حادثه در مسیر در قیاس با زیاندیدٔ حوادث ناشی از

کار رما به خارج از حیطٔه مربوط به متگ انجا تعهد

 .۳-۳-۲بیماریهای حرفهای

مندرج در قانون کار که از ناحیٔه کار رما میبایست در

بیماریهای حر های یا بهعبارتی بیماریهای ناشی از

اصلی کارگر باشد .بدیننتو که تمامی تکالیف قانونی

هر چند در اسناد بینالمللی به تعریفی واحد ،از

متیط کارگاه رعایت شود ،مثالً نکاپ مربوط به ایمنی

کار برنمیخوریر؛ اما به ن ر میرسد در یک توصیف

ما

بیماریها گفته میشود که در نتیجٔه کار به وجود میریند.

حادثه در مسیر ،صر ًا متدود به موقعیتی که کارگر از

مجاز ،گازها و بخاراپ ،دود و گردو بار ،همچنین

و بهداشت و  ...عیناً در اماکن جانبی مطروحه در

بخش دو مادٔ  ۴نیز باید رعایت شده و در بت

عیناً به وسایگ ایاظوذهاظ نیز تسری دارد ،هر چند

وسایگ ایاظوذهاظ کارگاه استفاده میکند نیست،

کلی بتوان گفت که بیماریهای شغلی ،به گروهی از

یعنی بهواسطٔه عواملی چون سروصدای بیش از حد
شرایط نامناسب ارگونومیک 1و  ...که همگی میتوانند

چراکه ممکن است کارگر برای این من ور از وسایگ

عواملی زیانبار تلقی گردند .برخی نیز بیماریهای

از

شخص به یک نوا کار معین و تتت تأثیر شرایط رن

امر در اسناد بینالمللی متق نشده است؛ بهگونهای که

سبب یامدهای ناگواری برای نیروی کار ،کار رما و

 )۱۷( ۱۲۱در بند یک مادٔ  ،۷دولتهای عضو را

جسمی و روحی کارگر ،ایجاد نارضایتی برای کارگر

عمومی استفاده کرده و دچار سانته شود.

بههرحاا برای رسیدن به ضابطٔه درست و دقی

حادثه در مسیر ،به تعریف این مسهله نیاز داریر و این

در اسناد سازمان بینالمللی کار ،صر اً مقاولهنامٔه شمارٔ

حر های را بهمعنای بیماریهایی که در اثر اشتغاا
دید رید ،میدانند ( .)۱۸بیماریهای حر های عموم ًا

حتی جامعه میشوند .این یامدها ،کاهش توانایی

مکلف ساخته تا در قوانین داخلی ،هرزمان با تعریف

بیمار و سایر کارگران ،ا زایش یبت از کار ،ا زایش

ر توبرگشت را نیز در حکر حادثٔه ناشی از کار

تولید و بهرهوری هستند.

بشناسند.

سازمان بینالمللی کار ،طی مقاولهنامٔه شمارٔ  ،۱۲۱به

حادثٔه ناشی از کار ،حادثٔه مربوط به مسیر

هزینههایی همچون درمان و مراقبت و نهایتاً کاهش

در ن ا حقوق داخلی ،توجه به مادٔ  ۶۰قانون تأمین

دولتها یشنهاد داده تا بهواسطٔه یکی از دو طری تهیٔه

ضروری است .در این ماده رمده بود که اوقاپ

رخدادٔ مشموا لیست ،بهعنوان بیماری ناشی از کار و

مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجاپ

اتفاقا تاده

اجتماعی نیز که مشروح رن در قسمت قبگ رورده شد،

ر توبرگشت بیمهشده از منزا به کارگاه و نیز اوقاپ
درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقاپ انجا وظیفه

متسوظ شده؛ لذا میتوان نتیجه گر ت که در موضوا

لیست مشخصی از بیماریها و قلمدادنمودن مصادی

 ...به تمهید راهکاری قانونی برای تمیز بیماریهای

حر های اقدا نمایند تا متعاقب ًا مصادی

بتوانند از حمایتهای قانونی مربوطه برخوردار شوند.

همچنین میتوان از طری

ارائٔه تعریفی قانونی از

حادثه در مسیر نیز عیناً مقرراپ مربوط به حادثٔه ناشی

بیماریهای ناشی از کار که حاوی ضوابط و

نکتٔه ایانی اینکه عموماً حادثه در مسیر ،حادثٔه رانندگی

مشابه باشد برای این امر اقدا کرد .الز به ذکر است

از کار اعماا میشود.
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مفهومی و مصداقی عنوان کارگاه ،تسری مسهولیت

کار از امتیازاپ بیشتری برخوردار خواهد بود.

مشخصههای شناسایی این نوا بیماریها از سایر انواا

است و چون در رانندگی بیمٔه مسهولیت مدنی (بیمٔه

شخص ثال ) اجباری است ،لذا در صورپ وقوا

چنین حادثهای به لتاظ وشش حمایتی بیمههای
اجباری ،مزایای تأمین اجتماعی میتواند عالوه بر

مزایای بیمههای مسهولیت مدنی ،شامگ حاا بیمهشده
گردد .بهاینترتیب میتوان نتیجه گر ت که زیاندیدٔ

 Ergonomy .1در لغت به معنای قانون کار ( Ergoباه معناای کاار
و  Nomosبه معنای قوانین و اصوا) میباشد و در عمگ به مفهاو
تطاب و سازگاری متیط کار ،ابزار کار و شرایط کاار باا توانائیهاای
جسمی و روانی انسانهاست .موضوا اصلی این علر بررسای رواباط
انسان با متیط کارش با هادد بهینهساازی شارایط زنادگی و کااری
اوست.
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که روش اوا ،عموماً به دو شیؤ معرودبه ن ا مبتنی

بیماریهای عادی در زمینٔه بیماریهای حر های نیز

هرست مشخص و متدودی از

ما در موضوا بیماریهای حر های اقد رویٔه عملی

میشوند رماده شده و این امر بدینمعناست که صر ًا به

تمایز عملی بیماریهای عادی از بیماریهای حر های و

بر هرست بسته 1و ن ا

بیماریهایی که بهعنوان بیماری ناشی از کار تلقی

منطب با استانداردهای بینالمللی است .شاید تنها وجه

تشخیص مراجو قانونی ( زشکی) برای این قسر از

بهتبو رن برخورداری از ن ا حمایتی ویژه و متفاوپ از

(خسارپ) بود .در مدا دو عالوه بر تهیه لیست

و زیانرور» دانست.

متقاضی میتواند در صورپ ادعای ابتال به بیماریای

بحث و نتیجهگیری

بیماریها ،میتوان متقاضی برخورداری از ن ا جبرانی
مشخصی از بیماریها به لتاظ حصرینبودن هرست،

بیماریهای عادی را بتوان در موضوا «کارهای سخت

که ناشی از کار بوده و در این هرست نیست ،متقاضی

مادٔ  ۲۱قانون کار ،بهطرق گوناگونِ خاتمٔه قرارداد کار

از مزایای جبران (خسارپ) برخوردار شود؛ بنابراین

ازکاراُ تادگی کلی کارگر مطرح ساخته است .مادٔ ۲۳

حر های بیماری رنها به اثباپ رسیده اما جزو

ناشی از ازکاراُ تادگی کلی و جزیی و سایر مقرراپ

منجر به بیعدالتی و تبعیض شود (.)۱۹

اجتماعی ارجاا داده است .در قسمت تعاریف از

رسیدگیهای قانونی ( زشکی) شده و در صورپ اثباپ
مشکگ این مدا ،ادعای زیاندیدگی است که منشأ

اشاره نموده و در بند «ج» یکی از این دالیگ را
همین قانون در تعیین میزان حقوق یا مستمریهای

بیماریهای مندرج در لیست نیست که خود میتواند

حمایتی و شرایط مربوط به رنها را به قانون تأمین

در شیؤ دو توصیهشده از سوی سازمان بینالمللی کار

بندهای  ۱۳و  ۱۴مادٔ  ۲و نیز مادٔ  ۷۰قانون تأمین

تصویب قانون داخلی مبادرپ به تعیین ضوابط و

جز کاهش توانایی یا قدرپ کار بیمهشده نیست و رنچه

که موسو به ن ا تعریف کلی 3است ،دولتها باید با

اجتماعی دریا تیر که ازکاراُ تادگی کلی و جزیی چیزی

مشخصههای بیماری حر های نموده و بهاینترتیب

مرز این دو وصف را از یکدیگر متمایز میسازد میزان

داده تا بههنگا معاینه و بررسی بالینی رد مبتال ،با

است که بین  ۳۳٪تا  ۶۶٪جزیی و باالتر از  ۶۶٪کلی

شاخصهایی در اختیار مراجو قانونی ( زشکی) قرار

کاهش توانایی و بهتبو رن درصد کاهش قدرپ کار

استفاده از این شاخصها به شموا یا عد شموا

شناخته شده است.

از مشکالپ این شیوه ،اثباپ رابطٔه سببیت بین کار و

بهنتوی اطالق کاهش تواناییهای جسمی و کری

میکاهد.

شده و متعاقباً مزایای ایان کار کارگر در اینباره ،سالی

بیماری حر های ،در خصوم متقاضی اعال ن ر کنند.

نکتٔه حائز اهمیت این است که در مادٔ  ۳۲قانون کار،

بیماری رد مبتالست که خود از کاررمدی این شیوه

ناشی از کار کارگر ،دلیلی بر خاتمٔه رابطٔه کار شناخته

مهرترین نص قانونی ن ا حقوقی ایران در موضوا

دو ماه رخرین حقوق و مزایای کارگر تعیین شده است.

این بیماریها را

خاتمٔه رابطٔه کار ،اختصام یا ته سخنی از دلیگ مذکور

بیماریهای حر های ،حکر مادٔ  ۶۱قانون تأمین

ابها این حکر این است که در مادٔ  ۲۱که به ذکر دالیگ

ی
برعهدٔ هیهتمدیرٔ سازمان با تصویب شورایعال ِ

در مادٔ ( ۳۲کاهش تواناییهای جسمی و کری ناشی

نزدیک است .لیکن به لتاظ عد تصویب جدوا

 ۲۱قابگ جمو است؟

اجتماعی است که تعیین مصادی

نهاد مزبور قرار داده که به ن ا مبتنی بر هرست بسته

مربوطه تاکنون ،به ن ر میرسد رویٔه جاری درخصوم

از کار) نیست .س چگونه حکر مادٔ  ۳۲با حکر مادٔ

بهن ر نگارنده چون تعریف ازکاراُ تادگی ،چه جزیی و
چه کلی چیزی جز همان کاهش توانایی جسمی و کری

1. Closed List System
2. Open List System
3. General Clause System
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در قسر اوا،

هرست باز 2اعماا میشود.

اعماا گشته است .در واقو ن ا تأمین اجتماعی کشور

نیست؛ لذا با اتکا به حکر مادٔ  ۲۱باید نتیجه گر ت که
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ازکاراُ تادگی کلی در هر شرایط موجب خاتمٔه رابطٔه کار

رابطٔه کار عنوان نموده و همچنین با مالح ٔه حکر مادٔ

رنچه وجه تمایز در رثار حقوقی مربوطه است ،مزایای

ازکاراُ تادٔ جزیی ناشی از کار را مستت

دریا ت

میتوان نتیجه گر ت که ازکاراُ تادگی کلی ناشی از کار،

جزیی ناشی از کار نیز میتواند دلیلی بر خاتمٔه رابطٔه

ایان کار بوده که باتوجه به حکر مادٔ  ۳۱قانون کار

مستمری شناخته ،میتوان نتیجه گر ت که از کارا تادگی

به حکر مادٔ  ،۳۲سالی دو ماه مزایای ایان کار و در

کار تلقی شود .اتفاق ًا منط این استنباط نیز جلوگیری از

بهعنوان مزایای ایان کار بهدنباا خواهد داشت.

بین  ۳۳تا  ۶۶درصد کاهش توانایی یدا کرده و بدیهی

ازکاراُ تادگی کلی ناشی نشده از کار ،سالی  ۳۰روز مزد،

ضرر بیشتر به نیروی کار است که بهواسطٔه انجا کار

یچیدگی و ابها بیشتر موضوا در مسهلٔه ازکاراُ تادگی

است که در صورپ ادامٔه کار ،درصد کاهش قدرپ کار

ناشی از کار باشد یا نباشد .درصورتیکه منتصراً مادٔ

البته اگر ازکاراُ تادگی ناشی از کار نباشد چنین نتیجهای

قائگ به عد تأثیر ازکاراُ تادگی جزیی در خاتمٔه قرارداد

تقاضای ارجاا کار متناسب با شرایط خود را خواهد

جزیی و اثر رن بر قرارداد کار است که رن هر میتواند
 ۲۱را بهعنوان مبنای خاتمٔه قرارداد کار بشناسیر ،باید

او بیشتر شده و او را به مرز ازکاراُ تادگی کلی میکشاند.
نمیتوان گر ت و در این صورپ قطعاً کارگر استتقاق

کار شده و حداکثر کارگر را ذیح به تقاضای ارجاا

داشت؛ چرا که ح اشتغاا و امنیت شغلی او اجازه

از توجه به مادٔ  ۳۲قانون کار که بهطور کلی کاهش

این ح از او سلب نشود.

کار متناسب با شرایط توانایی کاهش یا تٔه او بدانیر؛ اما

توانایی جسمی و کری ناشی از کار را دلیگ خاتمٔه
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میشود ،چه ناشی از کار باشد و چه نباشد.

 ۷۳قانون تأمین اجتماعی مصوظ ( )۱۳۵۴که

میدهد ،مادامی که امکان ادامٔه کار برای او راهر باشد
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