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 بررسی مسئولیت کارفرما در قبال کارگران در دوران همه گیری کرونا
 

 کیومرث رومی پور
 

 کرمانشاه رازی دانشگاه خصوصی، حقوق ارشد کارشناس

 

 چکیده

در نظام حقوقی ایران بخش زیادی از قوانین به مسائل مسئولیت مدنی ارتباط دارندد  در ایدن میدان مسدئولیت مددنی کارفرمدا       

از جمله مسائلی است که حائز اهمیت باالیی از جهت اجتماعی میباشد  بخشی از مسئولیت کارفرما نسدبت بده    نسبت به کارگر

قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است  اما فراگیری این مسئولیت و اهمیت باالی آن باعث شدد کده مصدوبات     1۱کارگر در ماده 

با وضع نظدام تدامین اجتمداعی و همنندین اجدرای ادرب هدای بیمده         قانونی محدود به نظام مسئولیت مدنی نماند و قانونگذار 

اجباری، ابعاد این مسئولیت راگسترده ساخت  در این میان نوع خاصی از این مسئولیت که معطوف بده ایمندی در محدبا کدار     

همدین رو تدامین   شدوند، از   مدی  است شایان توجه بیشتری است  قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان قدوانین آمدره شدناخته    

اجتماعی مقررات حمایتی خاصی برای روابا کارگر و کارفرما وضع کرده است و قوانین کار در تامین ایمنی محدیا کدار بسدیار    

موثرند  قانون کار جمهوری اسالمی ایران نیز از این امر غافل نبوده و در فصل چهارم عالوه بر ایجاد نهایی تخصصی، برای ابدال   

های وزارت بهداشت، وظایف کارفرما را در جهت ایجاد چنین شرایطی روشن ساخته اسدت    اعتباردهی به ابالغیهضوابا ایمنی و 

کارگر و کارفرما بر مبنای قرارداد کار که درآن شرایا مقرر کرده اند در مقابل یکددیگر دارای حقدوقی و تکدالیفی هسدتند، لدذا      

نجام تعهدات قراردادی خود تقصیر کندد و بده گونده ای موجدو ورود ضدرر و      درصورتی که هر یک از کارگران و کارفرمایان در ا

زیان مادی و معنوی به ارف دیگر و یا اشخاص ثالث شوند، مطابق قانون دارای مسئولیت مدنی و کیفری بوده و ملزم به جبران 

باشدد در   مدی  حدق الزحمده کدارگر     های ناشی از آن خواهند شد  کارفرما عالوه بر اینکه مسئول تامین مالی و پرداخدت  خسارت

مواقعی که به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بهداشتی در کار موجو ورود خسارت جانی یا مدالی بده کدارگر شدود بدا      

احراز شرایطی در برابر کارگر زیان دیده، مسئولیت مدنی خواهد داشت و همننین کارگر نیز در برابر کارفرما مسئولیت دارد  هر 

دون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاای، به جان، سالمت یا مال یا سایر حقوق اشخاص لطمه وارد کند و موجدو  کس ب
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ضرر مادی و یا معنوی شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است  به عبارت دیگر باید گفت وقوع حادثده یدا بیمداری    

ست و در برخی موارد ممکن است به دلیل تقصیر کارگران و یا حوادث غیر مترقبه در کار صرفاً به معنای مقصر بودن کارفرما نی

رخ بدهد  در صورت وقوع بیماری و حادثه ای اگر کارفرما بتواند رعایت ضوابا فنی و نظارت کافی بر کار را از جانو خود اثبدات  

شود و کدارگر و   می کند، کارفرما از مسئولیت مبری کند و همننین دالیلی مبنی بر غیر ابیعی بودن و یا سوء عمل کارگر ارائه 

ها خواهد شد  بدا توجده بده گسدتر       هر شخص دیگری که وقوع حادثه زیان بار قابل استناد به او باشد ملزم به جبران خسارت

در ایدن زمینده    ویروس کرونا در جامعه و ایجاد آثار حقوقی مانند تعطیلی کارگاها و ایراد خسارت به گارگران و نبدود تحقیقدات  

انجام و اینکه شیوع و گستر  ویروس کرونا و ابهامات به وجود آمده بدرای برخدی از کارفرمایدان مبندی بدر مسدئولیت آنهدا در        

 قانون کار این تحقیق ضروری بنظر می رسد   85صورت ابتالء کارگران و همننین ماده 

 

 کارفرما، کارگر، کرونا، مسئولیت مدنیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه: 

گردد کده جمدع آن، عنصدر پیشدگیری از      می ایمنی و رعایت پروتکل های بهداشتی مفهومی است که به مجموع شرایطی اتالق 

دهدد و در نتیجده بدا     مدی  ها را افدزایش   کند و توان اجزای محیا برای کاهش هزینه می حادثه و بیماری در محیا کار را تقویت 

توان گفت هر محیطی که متعاقو دستور کارفرمدا و همنندین بده مقتضدای      می ع رویه قضائی توجه به تعریف قانون کار و مواض

گدردد و مسدئولیت    مدی  دهد، محیا کار قلمداد شده و مقررات قانون کار را شدامل   می امکاناتی که کارفرما در اختیار کارگر قرار 

شود گستره تعهدات کارفرما نسبت به ایمندی   می استنباط اور که در قوانین موضوعه کار  کارفرما نسبت به ایمنی محیا کار آن

 باشد    می در محیا کار در سه بخش 

رعایت ضوابا فنی و بهداشت محیا کار: ایمنی محدیا کدار از جهدت فندی کداری پینیدده و تخصصدی اسدت و همنندین          -1

قدانون کدار، شدورای     85نون کار در مداده  های این امر در بسیاری از موارد سنگین خواهد بود  به موجو همین شرایا، قا هزینه

عالی حفاظت فنی را در کنار وزارت بهداشت به عنوان نهاد تخصصی صالح در این امر تعیین ضوابا ایمندی و بهداشدت محدیا    

های قانونگذار از تشکیل چنین شورایی به خدوبی مشدخص اسدت     با بیان ترکیو شورا دغدغه 8۸کار تعیین کرده است  در ماده 

هدا بندا    باشد و این محیا می های تخصصی جهت ایجاد ایمنی در محیا کار  ها و مالک ن شورا به هدف صدور دستورالعملکه ای

های کوچک و خانوادگی نیز موظف بده رعایدت    های مشمول قانون کار نخواهد بود و کارگاه به تصریح قانون کار محدود به کارگاه

 مقررات این ماده هستند   

نی و بهداشت محیا کار: گذشته از ایمنی کارگاه و وسایل کار، نقش نظارتی کارفرما بر کدارگر نیدز در سدالمت    نظارت بر ایم-۱

دهد که در بسیاری  می محیا کار و پرهیز از حوادث زیانبار و بیماری شغلی موثر است  نگاهی به حوادث و بیماری شغلی نشان 

 باشد    می از موارد این بخش از تعهد کارفرما 

هدا و   قانون کار، کارفرما باید برای کارکنان خود پرونده پزشکی تشکیل دهد و این پرونده هر سال با انجدام آزمدایش   4۱ر ماده د

های کارگران محیا کار اسدت   معاینات پزشکی باید روزآمد گردد  از دیگر موارد تعهد نظارتی کارفرما، نظارت کارفرما بر گزار 

 خطرات اعالم شده اقدامی انجام ندهد، تقصیر کارگر برای کارفرما، غیر قابل استناد خواهد بود   و در صورتی که نسبت به رفع 

قانون کار، کارفرما عالوه بر تعهد به تهیه امکانات و وسایل الزم برای رعایدت   41آموز  ضوابا و مقررات ایمنی مطابق ماده -۳

باشد و در این صورت کارگران ملزم به رعایت مقدررات و اسدتفاده    می شرایا ایمنی، موظف به آموز  کاربرد وسایل به کارکنان 

رسد، بیماری کرونا ویروس نه بیماری شغلی حین کار است و نه حادثده حدین    می از وسایل ایمنی خواهند بود  از این رو به نظر 

های به عمل آمدده تداکنون    ساس بررسیکار، در هیچ یک از مقرره و الزامات مفاد مذکور به اور مستقیم اشاره نشده است و بر ا

دستورالعمل یا پروتکلی برای بیماری کرونا از سوی مراجع ذیصالب بر اساس مقررات مذکور برای محیا کار صادر نشدده اسدت    

بنابراین تا زمانی که دستورالعمل یا آئین نامه مشخص از سوی مراجع ذیصالب براساس قانون صادر نشده باشدد مقصدر دانسدتن    

 فرما دارای ابهام خواهد بود  کار

هرچند دولت این اختیار را دارد به خاار مصالحی، صاحبان صنایع را مجبور به رعایت نکاتی کند و برای جلدوگیری از خسدارت   

 احتمالی، قوانینی را بر خالف قواعد عمومی وضع کند و این نکته در ضامن کردن صاحبان صنایع وجود دارد   

رایطی است که در آن شرایا، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست  این شدرایا در مسدئولیت   علل رافع مسئولیت، ش

بندی شدده اسدت  قدوه قداهره از حدوادثی       مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم

گیرد، زیدرا در علدل    کننده جای نمی بحث علل موجهه یا شرایا معاف برد و بنابراین، در است که رابطه سببیت را کالً از بین می
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شود  مسئولیت قراردادی در نتیجه اجدراء نکدردن تعهددی کده از      بار و عامل زیان احراز می موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان

ضرار هدم پیمدانش مدی شدود،     عقد ناشی شده است، به وجود می آید  کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث ا

باید از عهده خسارتی که به بار آورده است، برآید  مسئولیت قهری یا غیر قراردادی، وظیفه ای است که قدانون در اثدر انجدام یدا     

خودداری از انجام عملی مستقیماً بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشداء محقدق شدده باشدد  مانندد      

که در اثر اتالف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد  بنابراین مسئولیت مدنی شدامل مسدئولیت قدراردادی و غیدر      مسئولیتی

قراردادی است که گونه اخیر مسئولیت ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیرمجرمانه با وجود اینکه هدر دو  

وجوه تفارقی نیز می باشند زیرا هدف، در مسدئولیت کیفدری مجدازات مجدرم     مسئولیت اخیر جنبه بیرونی دارند، معذلک واجد 

است که گاهی با جبران خسارت نیز همراه است  ولی هدف در مسئولیت مدنی جبران خسدارت وارده بده زیدان دیدده اسدت  از      

ولیت مددنی منحصدراً   ارفی منبع مسئولیت کیفری قانون است که امکان تفسیر موسع نیز موجود نیست در حالیکه منبع مسدئ 

قانون نبوده و با اتخاذ مالک و تفسیر موسع قانون دامنه شمول گسترده تری خواهد داشت  از جهت نحوه رسیدگی قضدائی نیدز   

این دو نوع مسئولیت با یکدیگر متفاوتند زیرا در مسئولیت کیفری، انگیدزه مرتکدو مدورد توجده قدانون و دادرسدی مدی باشدد          

  وی نیز موثر در میزان مسئولیت فرد شناخته مدی شدود لکدن در مسدئولیت مددنی ضدابطه ندوعی و        همننین عقل، سن و بلو

اجتماعی حکم فرماست و در این صورت صغیر غیر ممیز، مجنون هم مسئول شناخته شده و نیت و انگیدزه مرتکدو تداثیری در    

سائل مسئولیت مدنی ارتباط دارند  در این میدان  ماهیت جبران خسارت ندارد  در نظام حقوقی ایران بخش زیادی از قوانین به م

مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به کارگر از جمله مسائلی است که حائز اهمیدت بداالیی از جهدت اجتمداعی میباشدد  بخشدی از       

االی قانون مسئولیت مدنی ذکر شده است  اما فراگیری این مسئولیت و اهمیت بد  1۱مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر در ماده 

آن باعث شد که مصوبات قانونی محدود به نظام مسئولیت مدنی نماند و قانونگذار با وضدع نظدام تدامین اجتمداعی و همنندین      

اجرای ارب های بیمه اجباری، ابعاد این مسئولیت راگسترده ساخت  در این میان نوع خاصی از این مسئولیت که معطدوف بده   

قانون کار بر پیشامدهای مربوط به محیا کدار   41ی  شتری است  بر اساس داللت مادهایمنی در محبا کار است شایان توجه بی

های بیماری کرونا تا مدتی پس از  باشد  از آنجا که نشانه است، اما ابتال به بیماری کرونا الزاما ممکن است در محیا کار رخ نداده

کار مبتال شدده، بده ادور     فرد ناقل در بیرون از محیاشود، ممکن است  جاگیری ویروس در بدن پنهان است و سپس آشکار می

کار باعث انتقدال آن بده    های بهداشتی در پیشگیری از ابتال در هنگام فعالیت در محیا ناخودآگاه و به دلیل عدم قطعیت پروتکل

بدا فدرر رعایدت    سایر همکاران شده و در نهایت باعث بروز خسارات به خود و سایر همکاران خدود شدود  در شدرایا کندونی و     

هدای کداری، محداکم قضدایی      های بهداشتی، مرجع تشخیص مقصر و میزان تقصیر در شدیوع ویدروس کروندا در محدیا     پروتکل

کار بسیار باالست و این امدر احتمدال    صالب هستند؛ حال آنکه عدم قطعیت در ردپا و چگونگی شیوع ویروس کرونا در محیا ذی

تدرین   سدازی قطعدی   اندازی از پیداده  برد  همننین چشم ا برای مرجع قضایی هم باال میخطا در تشخیص مقصر و میزان تقصیر ر

اکندون در   تدوان گفدت هدم    شود  به عبارتی مدی  نمی های فراوان نیز در کشور دیده گیری گام در کنترل بیماری کرونا، یعنی نمونه

صدالب   ارگر بده ناچدار در دایدره تشدخیص مرجدع ذی     کار، صرفا کارفرما و ک صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیا

کدام مقصر نیستند  اما جای خالی حاکمیت به عنوان نهاد دستوردهنده و  گیری ویروس، هیچ اند که به دلیل همه قضایی ایستاده

وشدنی دیدده   پدذیرد، در ایدن بدین بده ر     گوید و ریسک ابتالی شهروندان به کروندا را مدی   می« باید»مسئول، که به اور قااعانه 

چارچوبی هم برای مسئولیت کامدل نهداد   « باید»های بهداشتی آغاز شوند،  وکارها با پروتکل کسو« باید»شود  پس وقتی که  می
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وچرا و بالعور خسارات و دیات ناشی از بیماری کرونا بدر   چون وکاست، بی کم حاکمیت و سازمان تامین اجتماعی، در جبران بی

 هروندان مشخص شود  کارگران، کارفرمایان و ش

دولت متولی اصلی سالمت جامعه است و به عنوان حکمران، مسئولیت تمامی ملت بر عهده دولت است و بایدد در زمدان شدیوع    

های مرتبا با آن را پذیرفته و پرداخت کرده و نسبت به شیوع آن پیشگیری کند و  هایی مانند بیماری کرونا، کلیه هزینه بیماری

قانون اساسی بر عهده دولدت اسدت    ۱4کارگران بخش خصوصی در زمان بروز بیماری کرونا ویروس وفق اصل هر نوع مسئولیت 

داری کل متمرکز است، به عموم مردم از جملده   های خزانه های آن از محل درآمدهای عمومی که در حساب بایست هزینه می که 

ان و هزینه پیشگیری و بهداشتی مربوط به بیماری کرونا ویروس های دوران بحر کارگران پرداخت شود اما اگر دولت کلیه هزینه

را به کارفرمایان پرداخت کند و کارفرمایان آن را در اختیار کارگران قرار ندهند یا تجهیزات را در کارگاه فراهم نکنندد، براسداس   

 «کیفری دارد  قوانین، کارفرمای متخلف در قبال هرگونه خسارت از جمله فوت کارگر، مسئولیت حقوقی و 

 

 مبحث اول: تعاریف و مفاهیم

 در این مبحث مفاهیم و معانی مرتبا با موضوع مورد بررسی قرار می گیرند  

 

 گفتار اول: تعاریف 

 بند اول: کارفرما 

در لغت به معنای صاحو کار، صاحو کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کدار بدهدد، آمدده اسدت و در     

باشد  در اصطالب حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معدین را انجدام    قابل کارگر میم

 دهد   

 

 بند دوم: مسئولیت

در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالبداً بده مفهدوم تکلیدف و     

ه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربدی بده فارسدی، مسدئولیت بده      وظیفه و آنن

 معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است  

 مسئولیت از سئل و به معنی آننه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: )ما یسدئل  تعریدف شدده اسدت  در فرهندگ     1در المنجد

فارسی معین، مسئول به معنی، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شدود و  

  در مفردات راغو در تعریف مسدئولیت آمدده اسدت    ۱مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن امری است

چنان که گفته شود )سالت عن حاله  از حالش پرسید و یا )سالت بکذا  او سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است  

چنین پرسید َیسئوُلَنَک َعِن االَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول بده معندی قابدل بازخواسدت ذکدر شدده اسدت  در        
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سدئول بده معندی پرسدیده شدده و      فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارت است از آننه انسان عهده دار و مسئول آن باشدد و م 

  بنابر آننه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهدد قدانونی شدخص، بدر رفدع      ۳خواسته شده آمده است

  از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول کسی است کده از وی سدوال کنندد و در خواسدت     7ضرری که به دیگری وارد کرده است

ی معانی لغوی و اصطالحی مسئولیت مالزمه این کلمه را با تعهد و تکلیف، آشکار مدی سدازد ولدی ایدن       به هرحال بررس5نمایند

معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو کند  برای درک مفهوم واقعی مسئولیت 

ی که از ارف مقام صالحیت دار، وضع و برقرار مدی گدردد، عوامدل و    از جهات گوناگون ناگذیر باید عالوه بر وجود تعهد و تکلیف

 شریا الزم دیگری را هم در نظر گرفت  در این باره الزم است که:  

مشروعیت مقام یا مقامات صالحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارندد مدورد تيییدد شدخص مسدئول و      اوالً: 

 موظف قرار گیرد  

که دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه، مطلع و آگاه گردد و تواندایی انجدام عمدل و یدا      شخصیثانیاً: 

ترک آن را داشته باشد به این ترتیو ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد 

 شد   

 تکلیف و توانایی انجام ویا ترک آن  آگاهی و ااالع شخص، از قائده و یا  -1

 وجود او امر ونواهی قانونی   -۱

 مشروعیت مقام واضع قائده ویا تکلیف -۳

 اینک ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان کلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم   

 

 بند سوم: تعریف ایمنی و فرهگ ایمنی

شرایطی ااالق میگردد که جمع آن، عنصر پیشدگیری از حادثده در محدیا کدار را تقویدت       ایمنی مفهومی است که به مجموع

میکند وتوان اجزای محیا برای کاهش هزینه های حادثه را افزایش میدهد  به اختصار میتوان ایمنی را حفاظت افدراد و امدوال   

 1از خطرات بصورت کلی نامید  

 ی دیگر برای تبیین بهتر تعریف اصلی ایمنی ضروری است  با توجه به تعریف فوق روشن ساختن جند واژه 

خطر: شرایطی که دارای پتانسیل آسیو رساندن به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها و از بین بردن مدواد یدا کداهش کدارایی در     

 اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده است  

ی آنها خطر است اما کلمه ی اول در واقع موقعیتی اسدت  متفاوت است  معادل فارسی هر دو Hazardبا کلمه  Dangerکلمه 

 که محیا و اجزای آن را در معرر خطر )کلمه دوم  قرار میدهد   

حادثه: آننه انسان را ناخواسته از مسیر زندگی ابیعی منحرف ساخته و برای او ناراحتی جسمی و روانی یا خسارت مالی ایجاد 

 مینماید، حادثه نامیده میشود  
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  که توسا سازمان بین المللدی کدار بدا    Encyclopaedia occupational healthیره المعارف ایمنی و بهداشت کار )در دا

کشور تدوین شده است جادثه این چنین تعریف شده است: حادثه عبارت است از یک اتفاق پدیش بیندی نشدده و     ۸4مشارکت 

 ا منجر میشود و صدمه وارد میکند   خارج از انتظار که یک نوع خاصی از آسیو یا انواع آسیو ر

  تعریف کنیم، پیشگیری دور کدردن محدیا و   Hazardپیشگیری: اگر ایمنی را دور کردن محیا و اجزای آن از شرایا خظر )

  میباشد، یعنی محیا و اجزای آن را ظوری توانمند سازیم که از حالت خطر فاصله داشته باشد و Dangerاجزای آن از خطر )

   قرار نگیرد  Hazardخطر )در معرر 

 حال با روشن شدن مفهوم ایمنی باید در کنار مفهوم جدیدتر و مرتبا تری را بیان کنیم   

فرهنگ ایمنی که در مطالعات اخیر ایمنی شناسی به خصوص در محیا کار بشدت مورد مطالعه است از این منظر شایان ذکدر  

 است  

 حیا به مفهوم ایمنی ااالق میشود  فرهنگ ایمنی به مجموع نگر  های اجزای م

نقش فرهنگ ایمنی در محیا کار در دستیابی به شرایا ایمنی موثر است  فرهنگ ایمنی عالوه بر کارگر باید در مورد کارفرمدا  

 ۱و پیمانکار نیز سنجیده شود  

 

 بند چهارم: تعریف محیط کار

راستای خروجدی مددنظر کارفرمدا، دسدتورات کارفرمدا را اجدرا       محیا کار به محیطی ااالق میشود که در آن نیروی انسانی در 

میکند  از جهت فنی محل تجمع دو عامل نیروی انسانی و فضا و تجهیزات که منجر به تولید محصول یا ارائه خددمات میگدردد،   

 محیا کار گفته میشود  

تعریف میشود: کارگاه محلی است که کارگر به قانون کار، کارگاه که در واقع ذکری است از محیا کار این چنین  7مطابق ماده 

درخواست مارفرما یا نمایندده او در آنجدا کدار میکندد، از قبیدل موسسدات صدنعی، کشداورزی، معددنی، سداختمانی و ترابدری،            

از  مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن ها  کلیه ی تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهندد 

قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانده، کدالس هدای    

سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمی و بسیج مارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهداب و  

 اشد   نظایر آنها، جزء کارگاه میب

در واقع این تعریف همانطور که مشخص است با بیانی غیر حصری، صرف افعدال کدارگر در محدیا در برابدر کارفرمدا را کارگداه       

 خوانده که میتوان گفت کارگاه و آنجه به اقتضای کار جزو کارگاه میبشد، تعریفی قانونی است از محیا کار  

قانون کار استخراج کرد، مورد استقبال رویه قضدایی قدرار گرفدت و در آرای     7ه این مبنا در تعریف محیا کار که میتوان از ماد

 متعددی استدالل ددگاه ها تفسیر فوق را تایید مینمود  

دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی که مربوط به حادثه واژگونی یک دسدتگاه واندت    1۳برای مثال در رای صادره از شعبه 

گر به محل کار بوده است  عالوه بر اینکه اعزام کارگران به خارج از کارگاه را همنندان مشدمول بیمده    بار در حین انتقال سرکار
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میدانند، وسیله ی انتقال دهده ی کارگران را نیز محیطی میداند که به اقتضای کار، کارگداه محسدوب شدده و در نتیجده بیمده      

 ۳کارفرما مشمول جبران خارت قلمداد کرده است  

ا توجه به تعریف قانون کار و مواضع رویه قضایی میتوان گفت هر محیطی که متعاقو دستور کارفرما و همنندین بده   در نتیجه ب

مقتضای امکاناتی که کارفرما در اختیار وی قرار داده است، کارگر در آن قرار گرفته باشد، محدیا کدار قلمدداد شدده و مقدررات      

 قانون کار را شامل میگردد   

ی مربوط به سازمان کار در مورد تعریف محیا کار عالوه بر تاکید بر ماهیت رابطه کدارگر و کارفرمدا بده صدورت     اسناد بین الملل

ویژه ای بر کارگاه هایی تاکید کرده اند که به اقتصاد غیر رسمی تعلق دارد  تاکید سازمان بین المللی کار بر کارگاه هایی که بده  

ی تال  برای حمیت از حقوق کارگران این بخش ها بدون محدود کردن آنهاست، زیرا اقتصاد غیررسمی تعلق دارند در واقع نوع

خرد بودن این واحد ها عموما باعث ناتوانی آنها از اجرای مفاد حقوق کدار بطدور کلدی اسدت در نتیجده اسدناد بدین المللدی بدا          

ند که در نوع خدود  کداری ضدروری    گنجاندن این بخش در تعریف کارگاه تال  در حمایت از کارگران بخش غیررسمی نمود

 است  

 

 بند سوم: تعریف ایمنی محیط کار

در جهت جمع بندی مطالو فوق میتوان بضورت حقوقی ایمنی محیا کار را چنین تعریف کرد: ایمنی محیا کار شرایطی کده  

ا دچار اختالل کند مصدورن میددارد و   منابع انسانی را از عوامل مضری که میتواند سالمتی آنها را به خطر بیندازد یا کارایی آنهار

این شرایا در محیطی برقرار است که کارگر به اقتضای فعالیت کاری خود موظف به حضور و یا به نحوی مجبور بده حضدور در   

 آن محیا میباشد   

 

 گفتار دوم: تعاریف اصطالحی

 بند اول: تعاریف اصطالحی کارفرما

هم به سرمایه نیاز دارد و هم به وسایل و ابزار و مواد اولیه و هم به خددمات و کدار    ایجاد و ادارۀ یک مؤسسۀ تولیدی یا خدماتی

افرادی که کاال تولید کرده یا خدماتی را عرضه کنند و کارفرما سرمایه و وسایل الزم برای کار را دارد ولی بدرای تولیدد کداال یدا     

 گیرد    ین روست که کارگران مزدبگیر را به خدمت میارائه خدمات باید از نیروی کار افراد دیگری استفاده کند از ا

کند؛ زیرا ممکن است کدارگر در اثدر تشدخیص نادرسدت،      تعیین کارفرما، به ویژه هنگام شکایت کارگر اهمیت به سزایی پیدا می

البده کندد،   مشخصات درستی از کارفرما به مراجع ذی صالب ارائه ندهد و به جای این که حدق خدود را از کارفرمدای واقعدی مط    

انگشت اتهام به سوی مدیر کارگاه یا پیمان کار دراز نماید و در نتیجه قادر نباشد که حق خود را از اریق صدحیح و قدانونی بده    

 شود    دست آورد و این خطا در مواردی که کارفرما شخص حقوقی است، فراوان دیده می

ا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبدار، تعهددهایی را   از دیدگاه حقوقی، کارفرما شخصی است که ارف قرار داد کار ی

تواند یدک فدرد باشدد و     گیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست  کارفرما می در برابر کارگر بر عهده می

 یا یک شخص حقوقی   
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کندد    او در مقابل دریافدت حدق السدعی کدار مدی      کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب»

شدوند و کارفرمدا    دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسدوب مدی   مدیران و مسؤالن و به اور عموم کلیه کسانی که عهده

خدارج از  گیرندد  در صدورتی کده نمایندده کارفرمدا       مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می

قانون کار  از این تعریدف دو   ۳)مفاد ماده « اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است  

  آید نکته به دست می

  هدا خاصدۀ   ها با یکددیگر بدر اسداس شدراکت مددنی و اجتمداع آن         هرگاه کارفرمایان اشخاص حقیقی متعدد باشد و رابطه آن1

صیت حقوقی باشد، در این صورت هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در قبال مطالبه کارگران مسدئول اسدت و از لحدا     شخ

شود، تعهد هر یک در قبدال کدارگران    اداره چه به لحا  جمعی اداره شود یا به صورت مدیر که نماینده کارفرمایان محسوب می

 اء این تعهد را تنفیذ نکنند  موجو تعهد همگی خواهد شد ولو این که بقیه شرک

  ممکن است کارگر، به اور مستقیم تحت نظات و دستور کارفرمدا کدار کندد و ممکدن اسدت کدارگر مطدابق ضدوابا کلدی و          ۱

مشخصی که کارفرما معین نموده است، کار کند و در تحت نظارت مستقیم کارفرما نباشد؛ مهم این است که کارگر کار خدود را  

 رما انجام دهد و کار  به حساب کارفرما باشد   به تبعیت از کارف

 

 بند دوم: رابطه کارفرما و مدیر کارگاه 

 در اینجا، این نکته الزم به ذکر است که بین کارفرما و مدیر کارگاه چه تفاوتی است و ارتباط آنها در کجاست؟

توان او را رئدیس یدا مددیر     کند که می اداره می هر واحد تولیدی یا خدماتی که بتوان به عنوان کارگاه ااالق کرد، شخصی آن را

تواندد   آید این است که کارفرمدا مدی   کارگاه نامید  در مواردی خود کارفرما مدیر کارگاه است ولی چناننه از تعریف کارفرما برمی

ت و رابطده  شخصی حقیقی یا حقوقی باشد ولی رئیس کارگاه همیشه شخصی حقیقی است و زیر نظر کارفرما مشغول به کار اس

باشد  خواه مدیر، مسئوول بخشی از کارگاه باشد و خواه ادارۀ تمام آن را به عهدده   کارفرما و مدیر رابطه کارگری و کارفرمایی می

 داشت باشد   

 

 مبحث دوم: مبانی مسئولیت مدنی کارفرما

 گفتار اول: نظریه تقصیر

تقصدیر هدم علدت     7تقصیری شده باشدد و آن   شود که مرتکو یدر مسئولیت ناشی از تقصیر هنگامی کارفرما مسئول شناخته م

  تواند مسئولیت کسدی را نسدبت بده جبدران     ایجاد خسارت شناخته شود  به عبارت دیگر به موجو این نظریه تنها دلیلی که می

به زیان نماید، کده  تواند مطال خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است؛ یعنی زیاندیده در صورتی می

دیده نقش اصلی و مددعی را   ورود خسارت شده است  که براساس این نظریه در دعوی، زیان  ثابت نماید که تقصیر کارفرما سبو

دارد و باید بار اثبات آنرا بدو  کشد  اگرچه در سیستم مبتنی بر تقصیر تا زمانی که تقصیر عامل ورود زیدان اثبدات نگدردد، از    

آسدانتر گدردد     دیدده  خسارت نمود؛ اما در برخی موارد قانونگزار برای این که جبران خسدارت زیدان    مطالبه جبران توان وی نمی

فرر تقصدیر کارفرمدا در دو حالدت نسدبت بده زیدان وارده         عنصر تقصیر را بر عامل ورود زیان مفرور دانسته است  که در این

                                                           
 .1370نژاد، مسئولیت مدنی،تهران:بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی،ج اول،  حسینقلی،حسینی 7
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کارگر توسا وی   برخی بر نظریه تقصیر کارفرما ناشی از سوء انتخاب تصور است که موجو شده است  توسا مستخدم وی قابل

 .متمایل گردند و برخی نیز به نظریه تقصیر کارفرما ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر سوق پیدا کنند

 

 بند اول: نظریه تقصیر ناشی از سوء انتخاب کارگر

اند که کارفرما به دلیدل عددم    اند و گفته بو مسئولیت کارفرما دانستهبعضی از حقوقدانان، تقصیر در انتخاب کارگر شایسته را س

باشدپوتیه نیز معتقد است کارفرما به دلیل سوء انتخداب، مسدئول جدرم و شدبه جدرم       می  دقت در انتخاب کارگران خود مسئول

نمایدد، بدا توجده بده اینکده در       کارگرانش است؛ ولی چناننه کارفرما دقت و احتیاط الزم را در انتخاب کارگران شایسته اعمدال 

تواند مبنای مناسبی باشد  از سوی دیگر با توجه به اینکه صغیر یدا   فرر تقصیر شده است، این نظریه نمی  حقوق فرانسه و ایران

کند، در صورتی که برمبنای مسئولیت کارفرما تقصدیر، ناشدی از سدوء انتخداب      مجنون بودن کارفرما مسئولیت وی را سلو نمی

دلیل تقصدیر در انتخداب، مسدئول      توان کارفرمای صغیر یا دیوانه را که فاقد قدرت درک و شعور است به ر باشد، چگونه میکارگ

 .شناخت

 

 بند دوم: تقصیر ناشی از سوء مراقبت از عمل کارگر

و بر آنها تسلا کامدل   کارگران خود برخوردار است  ابق این نظریه چون کارفرما از حقوق الزم جهت مراقبت و نظارت بر اعمال

 Blackstone »  بیان کرده است و حقوقددانی انگلیسدی نیدز بده نامده     1باشد  این نظریه را برتراند می  دارد، مسئول اعمال آنان

کارفرما برای کلیه تقصیرات و جرائم مدنی کارگران خدویش کده صدراحتا از آنهدا ممانعدت      »گوید:  معتقد است؛ بطوری که می«

دارد، چرا که در   توان گفت که نظریه تقصیر در مراقبت بر نظریه سوء انتخاب برتری بااامینان می« .دارد  لیتنکرده است مسئو

تواندد   شده است و کارفرما در مقابل اعمال خالف کدارگر مدی    این نظریه رابطه تابع و متبوعی بین کارگر و کارفرما در نظر گرفته

نماید کده   هرحال در نظام حقوقی ما بسیار بعید می به .رس و زیانبار وی جلوگیری نمایدنماید و از اعمال ناد  نظارت جدی اعمال

مناسدو کدارچرا     مبنای مسئولیت کارفرما تقصیر باشد )تقصیر در انتخاب کارگر یا کارمند و یا تقصیر در مراقبت یا تهیه وسایل

ات اینکه تقصیری نکرده است، مسدئولیت را از دو  خدود دور   توانست با اثب که اگر علت تقصیر یکی از این امور بود کارفرما می

مسدئولیت مددنی  بدر     1۱که چنین نیست و در سیستمهای حقوقی مختلف از جمله انگلدیس و ایدران )مداده      سازد  در صورتی

مدواردی یافدت   تقصدیر کارفرمدا نددارد  در رویده قضدایی انگلسدتان         دیده نیازی به اثبات کارفرما، فرر تقصیر شده است و زیان

مثال پرونده کسدیدی    دارد  برای1 ضابطه، کنترل کارفرما نسبت به اعمال و رفتار کارکنان، مسئولیت نیابتی  شود که براساس می

ای بیمارستان به مصدومی وارد شده بود،  از عملکرد کارکنان حرفه  ای بوسیله غفلت حاصل که در آن صدمه علیه وزارت بهداشت

پزشک یا پرستار و یا اتداق    ای کارکنان را خود دارد؛ گرچه که بیمارستان مسئولیت نیابتی در قبال غفلت حرفهدادگاه حکم داد 

که سوء مدیریت و عدم کنترل را بده کارفرمدای صدغیر یدا محجدور        البته بر این نظریه ایرادی وارد است1جراحی مقصر باشند  

تی معاف شناخته شوند  کارفرما در قبال متضرر، مسدئولیت شخصدی خواهدد    بنابراین صغیر و محجور بایس  توان نسبت داد نمی

رجوع به کارگر مقصر خویش پس از پرداخدت خسدارت، را نخواهدد      داشت نه مسئولیت نیابتی؛ یعنی در آن صورت کارفرما حق

 .آنکه چنین حقی به وی داده شده است  داشت، حال
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 گفتار دوم: نظریه خطر

فعالیدت واداشدتن   5خطر ایجادشده در اینجدا بده     ی مسئولیت، خطر ایجادشده توسا کارفرما نیست بلکهبرابق این نظریه مبنا

قدرن    و ژوسدران 7 داندد امدا سدالی    مسئولیت کارفرما در قبال کارگر را خطر یا زیان احتمالی مدی   مبنای افراد دیگر است  پالنیول

و زیان وارده، خدواه عمدل وی قدانونی و بددون       سببیت بین فعل شخص نوزدهمدر فرانسه به این نظریه اعتقاد داشتند که رابطه

  کارفرما مسئول خطرات ناشی از عمل خود خواهد بود  ایدن نظریده، نظریده خطدر اادالق       تقصیر یا خطاکارانه باشد، در هر حال

کرده است و فعدالیتش   فعالیت خود ایجاد  هر کس در مقابل محیا خطرناکی که جهت»شود به اوری که سالی معتقد است می

  :است  هرحال نظریه خطر دارای دو چهره است، مسئولیت داردبه  ثمرات مادی و معنوی برای او در بر داشته

 نظریه مختلا-۳نظریه خطر نفع -۱نظریه خطر مطلق -1

ی مطلق )که از آن جمله باید داند، در توجیه مسئولیتها ال نیز علیرغم اینکه مسئولیت را مبتنی بر تقصیر می البته در نظام کامن

شودبعضدی نیدز تقصدیر فدرد را،      هر کس به ناروا ایجاد خطر کند مرتکو تقصیر مدی »کند:  می  مسئولیت کارفرما را نام برد  بیان

  نظریه خطر مطلق امروزه ارفداری ندارد  اگر کارفرما به دلیل توسدعه فعالیدت   .اند منوط به ایجاد خسارت برای دیگران شناخته

داشته باشد، پس از جبدران خسدارت شدخص      ویش و داشتن کارگران متعدد در قبال خطرات ناشی از فعالیت آنان مسئولیتخ

کدارگر و    خویش را داشته باشد، در حالیکه چنین نیست و در صورت بدروز تقصدیر از ناحیده     ثالث نباید حق مراجعه به کارگران

 .  استورود خسارت به غیر، حق مراجعه برای او محفو
ای از جمله ژوسدران و برتراندد قائدل بده نظریده خطدر در مقابدل         عده۸

اور کلی ارفداران این نظریه معتقدند که کارفرما به دلیل سدود بدردن از کدار کدارگر موظدف بده تحمدل          باشند  به منفعت می

سازگار است  به تعبیر آقدای  «ان بالخراجالضم»و قاعده«الغرم  من له الغنم فعلیه»باشد  این نظریه با قاعده مسئولیت عمل وی می

برد، باید زیانهای ناشی از آن را نیز تحمل کند  بده   ها، سود می عدالت اجتماعی اقتضا دارد کسی که از کار کارگاه  دکتر کاتوزیان

زیدان بده دیگدران      د شدناضافه چون اداره کارگاه با کارفرماست و او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار سازد که از وار

تر شمرده شود و سهم او نیز در این راه محاسبه گردد  بر این نظریه ایرادی  جلوگیری شود، ابیعی است کارفرما باید سبو قوی

تواند علیه گماشته کارگر یا کارمندمسدتقیما اقامده دعدوی     دیده می مبنای مسئولیت باشد، چگونه زیان  وارد است  اگر این نظریه

اندد   گماشته را داشته باشد  اگرچه بعضی از حقوقدانان تصور کرده  د و در صورت تيدیه خسارت توسا کارفرما، حق رجوع بهنمای

رسد اینگونه نباشد؛ زیرا اگر چنین بدود، اثبدات    کارفرما مسئولیت مبتنی بر خطر ایجاد کرده استاما به نظر می  که قانونگزار برای

  قدانون مسدئولیت مددنی کده بیدان      1۱ساخت؛ حال آنکه بندد دوم مداده    ی را از مسئولیت معاف میتقصیری کارفرما، نباید و بی

مگر اینکه محرز شود تمام احتیااهای مزبور را به عمل آورده استباید اذعان نمود که بدرای کارفرمدا فدرر تقصدیر     »    کند:  می

و   شدود کده او در انتخداب کدارگر شایسدته      چندین فدرر مدی   شده است، به این معنا که اگر از فعل کارگر خسارتی به بدار آیدد   

شود وی تمام احتیااهای الزم را برمبندای    پیشگیری از ضرر به غیر، احتیاط الزم را انجام نداده است  به همین سبو اگر معلوم

عددالت    خطر و رعایدت  اوضاع و احوال مبذول داشته است، از مسئولیت بری خواهد شد  به عبارت دیگر برای اینکه نظریه ایجاد

ق  م  م  با نظریه تقصیر بیشدتر   1۱اجتماعی در ایجاد فرر مسئولیت برای کارفرما اثر قااع داشته باشد، باید پذیرفت که ماده 

سازگار است  زیرا اگر نظریه خطر مبنای مسئولیت باشد اثبات اینکه کارفرما رعایت احتیااهدای الزم را نمدوده اسدت در قضدیه     

ای نیز با الهام از نظریات امیدل   عده   44: 1۳45گردد  )میشل لورراسا،  ت و موجو معافیت وی از مسئولیت مدنی نمیمؤثر نیس

                                                           
 تقریرات درس مسئولیت مدنی تطبیقی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس،.1۳8۱صفایی،  دکتر سید حسین 5
 1۳47الزامهای خارج از قرارداد،ضمان قهری،انتشارات دانشگاه تهران،--مدنیناصر،کاتوزیان، حقوق  ۸
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  دهدد، هدر چندد باعدث     هستند  در این نظریه اعمالی که شخص مطدابق عدرف انجدام مدی      دورکیم قائل به نظریه خطر نامتعارف

ه همین شخص پا را از شرایا متعارف فراتر گذارد و کارهای نامتعدارف انجدام   زا نیست؛ اما هرگا خسارت دیگران باشد، مسئولیت

در سیستم حقوقی انگلیس نیز برای مسئولیت نیدابتی کارفرمدا توجیهداتی     .دهد، در مقابل آثار عمل زیانبار خود مسئولیت دارد

 است:   ارائه شده

کارگر در محیا کار اشراف دارد و عالوه بدر آن دارای    اتکه براساس آن کارفرما چون نسبت به حرکات و سکن ضابطه کنترل-1

اشدخاص ثالدث، مسدئول      حق نظارت و کنترل بر کارگر است، در صورت عدم کنترل کارگر در مقابل عمل زیانبار وی در مقابدل 

 .خواهد بود

تر است لدذا بدرای    کارفرما غنی بر این اساس  کنند که استناد می۱«تر بودن کارفرما غنی»برخی حقوقدانان انگلیسی به ضابطه-۱

 .کند وی خسارت را پرداخت نماید دیده جبران شود، عدالت اقتضاء می اینکه خسارت زیان

ای نیز به نظریدهء   اند  عده حقوقدانان انگلیسی به ضابطه نفع اقتصادی و روانی که پیش از این توضیح داده شد تمسک جسته-۳

خطر مطلق را  ایدن نظریده مبندای      توان صرفا نظریه خطر نفع را پذیرفت و نه نظریه نه میمختلا اعتقاد دارند؛ به این معنا که 

کندد مسدئولیت، مبتندی بدر تقصدیر       عده اعتقاد دارند اخالق ایجاب می  اولیه نظریه تقصیر و مبنای ثانوی نظریه خطر است  این

قدرار گیدرد  البتده ایدن       که اقتضا کند باید مورد اسدتفاده  مبتنی بر خطر تنها در موارد استثنایی و در مواردی  باشد و مسئولیت

ای مثل ژوسران بدرای مسدئولیت دو قطدو     نظریه ضابطه دقیقی برای موارد استثنایی یعنی نظریه خطر، احصا نکرده است  عده

 :تقصیر باشد  د بدونای موارد بای ای موارد مسئولیت باید مبتنی بر تقصیر و در پاره که در پاره  اند، بدین شکل قائل شده

 .شود در مسئولیت ناشی از فعل شخصی مسئولیت مبتنی بر تقصیر لحا  می-1

شود  این نظریه نیز مدورد   در مسئولیت ناشی از عمل اشیا و دیگران )مثال کارگر و گماشته ومسئولیت بدون تقصیر لحا  می-۱

 .انتقاد شدید قرار گرفته است

 

 گفتار سوم: نظریه نمایندگی

نماید پس عمل وی در راستای عمل کارفرما قدرار   می  ساس این نظریه چون کارگر به نمایندگی از سوی کارفرما انجام وظیفهبرا

اعمدال خویشدتن     وحدت شخصیت بین کارفرما و کارگر وجود دارد، بدین لحا  کافرما مسدئول   گیرد  با توجه به اینکه نوعی می

شدوند    کنند، نمایندهء او در فعالیتهدای کارگداه محسدوب مدی     می  ند برای کارفرما عملاست، به عبارت دیگر چون کارگر و کارم

کارفرمدا تلقدی خواهدد شدد        شود و خطای کارگر و یا کارمند، خطای کارکنان در حکم اعمال کارفرما تلقی می  بدین نحو اعمال

  اندد کده وحددت    فرمدا بده کدارگر مقصدر، اظهدار کدرده      در برابر حق مراجعه کار4الزم به ذکر است که قائلین به نظریه نمایندگی 

 .شخصیت کارگر و کارفرما صرفا در قبال اشخاص اعتبار دارد لیکن در رابطه بین آنها چنین وحدتی در بین نیست

 :بر این نظریه نیز اشکاالتی وارد است

 .قوقی مترتو ساختآثار ح  توان اتحاد کارگر و کارفرما امری فرضی و بدیهی است  بر امور فرضی نمی-1

چناننه عنوان کارگر و کارفرما یکی باشد، کارفرما حق ندارد به کارگر رجوع کند زیرا مراجعه به کارگر رجوع به خود اسدت و  -۱

 .این امر غیر منطقی است

                                                           
 .1۳4، ص 1، چاپ هفتم، ج 1۳8۸عزت اهلل؛ عراقی، حقوق کار، سمت  4



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 754-781، صفحات 1741 بهار ،1 شماره ،8 دوره

7۸4 

 

بیمه، شدخص  شود و با توجه به اینکه مطابق قانون  می  چناننه کارفرما جانشین کارگر گردد، تقصیر سنگین کارفرما محسوب-۳

پذیرفته شود  حال   تقصیرات سنگین بیمه کند، بنابراین نباید بیمه کارگر در مقابل تقصیرات سنگین  حق ندارد خود را در قبال

است  از سوی دیگدر خطداامری کدامال شخصدی اسدت و قابلیدت         آنکه این مجوز از سوی قانون بیمه ایران به کارفرما اعطاء شده

 .شود، در تعارر است نظریه با اساس مفهوم نمایندگی، آنگونه که در اعمال حقوقی مطرب می نمایندگی ندارد و این

 

 گفتار چهارم: نظریه تضمین حق

نماید  اگر مبندای   گارانتیدانسته شده است و وی را ضامن کارگر تلقی می  مسئولیت کارفرما برمبنای ضمانت براساس این نظریه

دیده بخواهد که ابتدا به کارگر مراجعه کند  اگر غرامت از سوی کارگر جبران نشود،  ید از زیانتضمین باشد، کارفرما با  مسئولیت

آنکه به کارفرما چنین اختیاری داده نشده است که وی به محض تحقق شدرایا    در آن صورت زیان متضرر را جبران نماید  حال

ایدن نظریده بدیش از دیگدر نظریدات مدورد قبدول         .د شدد مسئولیت )تقصیر کارگر و ورود زیان  ملزم به جبران خسدارت خواهد  

واسطه فعالیت در کارگاه، کارگر و کارمند در معرر روبرو شدن با خساراتی هستند که نوعا   حقوقدانان قرار گرفته است، زیرا به

سدارت باشدد کده در ایدن     مالی آنها در جبران ایدن خ   توان مالی جبران آنها را ندارند  به همین دلیل کارفرما باید تضمین ضامن

خطاکدار    تواند پدس از جبدران خسدارت بده     شود  کارفرما نیز می صورت اصالت مسئولیت کارگر در قبال خطاهای خود حفظ می

تواند به  بایست خود افراد نتیجهء خطاهایشان را تحمل کنند برخالف مبنای فرر تقصیر، کارفرما نمی مراجعه نماید و نهایتا می

دیددگان بده نحدو مطلدوبتر و      قصیری خود از جبران خسارت افراد ثالث رهایی یابد و بدین ترتیو حقدوق زیدان  ت صرف اثبات بی

فعالیت کارگاه و جبران خسدارت ناشدی از خطدای      تر جبران خواهد شد  براساس مبنای نظری تضمین، هر چند ریسک مطمئن

ناتوانی مالی کارگر و کارمند بر کارفرما، تحمیل خواهد شدد و او   گیرد، اما حد اقل ریسک کارگر نهایتا بر دو  کارفرما قرار نمی

 .تواند با خرید بیمه مناسو، کارگاه و کارکنان از تحمل این خطر نیز به ارز معقولی رهایی یابد می

 

 مبحث سوم: مسئولیت های کارفرما در صورت ابتال به کرونا

 گفتار اول: رابطه فعل کارفرما و بیماری کرونا

صوص بیماری کرونا از باب فعل زیان بار می توان اینگونه تحلیل کرد که در صورت رعایت دستورالعمل های بهداشدتی از  درخ -

سوی کارفرما هیچ فعل یا ترک فعل زیان باری به عنوان یکی از ارکان مسئولیت اتفاق نیفتاده اسدت کده منجدر بده محکومیدت      

 کارفرما به پرداخت دیه گردد   

ری کرونا رابطه سببیت بین فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما وجود ندارد چرا که فدوت کدارگر ناشدی از    درخصوص بیما -

ابتال به ویروس کرونا بوده است نه فعل کارفرما و اساسا امکان اثبات این موضوع که کارگر قطعا در محیا کار بده ایدن ویدروس    

می بایست دستورالعمل هدای بهداشدتی را اجدرا نمایدد و حتدی در صدورت        آلوده شده است یا خیر وجود ندارد و کارفرما صرفا

کوتاهی و یا تخطی از اجرای این دستورالعمل ها و در بدترین حالت ممکن به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به 

رایم و یا تعطیلی کارگاه بندا  خطر انداختن سالمت جامعه مرتکو جرم از جنبه کیفری شده است که می تواند منجر به اعمال ج

قانون کار شود و ابدق قدانون در چندین شدرایطی کافرمدا فقدا مسدئول         145به تشخیص بازرسان بهداشت محیا ابق ماده 

 پرداخت حقوق کارگران بیکار شده است  
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 ناگفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان خسارت های ناشی از ابتال ء به بیماری کرو

گذار و یا عوامل اجرایی وی در قبال صدمات بدنی که  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان صرفا مسئولیت مدنی بیمه

 به علت وقوع حادثه تحت پوشش بیمه در کارگاه )مکان فعالیت  به کارکنان وارد شود را جبران می کند   

در قبال کارکنان به شرب زیر تعریف شده اسدت: هدر ندوع رخددادی کده       حادثه در شرایا عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما

حین یا به مناسبت انجام فعالیت تحت پوشش بیمه در مدت بیمه اتفاق افتاده و موجو وارد آمدن صدمه بدنی به کارکنان و یدا  

   1۳4۱فوت آنها شود  )خدابخشی، 

داخت خسارت های ناشی از بیماری های شدغلی کده کارکندان بده     شورای عالی بیمه پر 48آیین نامه  18ابق بند یک از ماده 

مرور زمان و متاثر از محیا کار مبتال شوند صرفا با رای دادگاه امکان پذیر است  بیماری هایی همنون آسم، ناشنوایی ناشدی از  

ایی که بیماری کرونا به مرور زمان و به تددریج رخ نمدی دهدد    کار، ضعف بینایی ناشی از کار، دیسک ستون فقرات و    اما از آنج

در این تعریف نمی گنجد و دریافت خسارت های احتمالی ناشی از کرونا حتی با رای دادگاه از شرکت های بیمه بعیدد بده نظدر    

 میرسد   

 

 91مسئولیت کارفرما درخصوص مرگ کارگران مبتال به بیماری کووید گفتار سوم: 

قانون مجازات اسالمی؛ تسبیو  54۸ت اسالمی قتل را به دو دسته عمد و غیرعمد تقسیم کرده است  بر اساس ماده قانون مجازا

اوری  در جنایت آن است که کسی سبو تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکو جنایت نشود به

نکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیو ببیند  بنابر ایدن مداده   شد مانند آ که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی

تواندد بده    قانون مجازات اسالمی؛ در کارگاهی که موارد بهداشتی به درستی رعایت نشده باشد، مرگ کارگران در اثدر کروندا مدی   

دادگداه خواهدد بدود     ازسوی کارفرما شود  ایدن مسدئله مندوط بده رای قاضدی       "دیات خسارت"صورت بخشی یا کامل مشمول 

   1۳4۳)صفایی، 

 

 

 مبحث چهارم: ابتالی کارگران به کرونا و مسئولیت کارفرما در قوانین موضوعه

 گفتار اول: از کارافتادگی کارگر ناشی از بیماری

 بند اول: بیماری های غیرناشی از کار

ی ایجاد شده هیچ وابسدتگی مسدتقیمی بده ندوع     اساسا ارتباای به شغل و حرفه و فعالیت کارگر ندارند و عارضه جسمی یا روح

 شغل کارگر ندارد و در هر محیا و شرایا دیگری ممکن بود کارگر به این بیماری مبتال شود مانند کرونا یا آپاندیس

 

 بند دوم: بیماری های ناشی از کار

 4در محیا کار ایجاد مدی شدوند  مداده    بیماری های ناشی از کار به مرور زمان و متاثر از عوامل محیطی و آالینده های موجود 

 قانون تامین اجتماعی این بیماری ها را اینگونه تعریف کرده است: 
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وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجو عدم توانایی موقت اشتغال به کدار  »

وارضی که به مرور زمان به تاثیر از آالینده های محدیا کدار در فدرد    می شود یا اینکه موجو هر دو در آن واحد می گردد  لذا ع

 «ایجاد می شود، مرجع رسیدگی به آن کمیسیون های پزشکی یا شورای پزشکی می باشد  

 

 گفتار دوم: قوانین حمایتی از کارگران در مواجه با بیماری در قانون کار

 قانون کار 91بند اول: ماده 

قسمتی یا م تما، سترج اارفین خاع آن از اراده قووکه پیش بینی غیرقابل ادث حووز یا برو قهریه ه قوسطه واکه به اردی مودر 

آن یا م تماان گرربا کار کای هااردادقردد، موقت غیرممکن گرر فرما بطورگر یا کارکاات تعهدم نجاد و اتعطیل شوه گارکااز

بنددد ست  اجتماعی ر امور و اکاوزارت با ق فوارد تشخیص مویددد  درمددی آتعلیق ل به حاد شومددی که تعطیل ان گررکااز قسمت 

قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هدایی کده از اریدق شدورای عدالی       85دوم: ماده 

های حرفه ای  حفاظت فنی )جهت تامین حفاظت فنی  و وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشکی )جهت جلوگیری از بیماری

 و تامین بهداشت کار و کارگر و محیا کار  تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است  

 

 قانون کار 19بند سوم: ماده 

ظدت فندی بدرای      این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفا85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده )

تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیا کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگدونگی  

کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند  افدراد مدذکور نیدز    

 8و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشندملزم به استفاده 

 

 قانون کار 19بند چهارم: ماده 

  این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرر بروز بیماری های ناشی از کار قرار 85کلیه واحدهای موضوع ماده )

اد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بدار توسدا مراکدز بهداشدتی درمدانی از آنهدا       دارند باید برای همه افر

   1۳4۳معاینه و آزمایش های الزم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبا نمایند )اکبری، 

 

 قانون کار 11بند چهارم: ماده 

  85بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکدر شدده در مداده )    مسئولیت اجرای مقررات و ضوابا فنی و بهداشت کار

این قانون خواهد بود  هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثده ای رخ دهدد، شدخص    

 ئول استکارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مس

 بر اساس قوانین فوق و سایر قوانین موجود کارفرما وظایف زیر را دارد: 

                                                           
8
 5۸، شرکت سهامی انتشار  ص 1 ، جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، چ1۳84خدابخشی، عبداهلل ) - 
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تمامی معیارهای الزم برای حمایت از سالمت کارمندان خود را به کار گیرد  تضمین امنیدت و وضدعیت جسدمانی کارمنددان     -1

  در این راستا، کارفرما بایستی معیارهدای الزم را  فراهم شود       قانون حمایت از سالمت و امنیت افراد شاغل 51بایستی ابق ماده 

برای به حداقل رساندن شیوع ویروس با فراهم آوردن اقدامات بهداشتی الزم و همننین شناسدایی، کنتدرل و حدذف خطرهدای     

زارهدای  های غیر ضروری که نیازمند حضور کارکنان است جلدوگیری شدود؛ از اب   بیولوژیکی اعمال کند  به عنوان مثال از نشست

 فناوری برای ارتباط میان کارمندان استفاده شود و یا کار از راه دور را ترویج دهد   

       توانندد از کمیسدیون   مدی    های حقوقی برایشان وجود دارد که گیرد، مکانیزم می   در معرر خطر قرار       ها  کارمندانی که سالمتی آن

خله کنند  اگر کارمندی دالیل منطقدی داشدته باشدد کده سدالمتی او، امنیدت و       مربوط به رسیدگی به این امور، درخواست مدا

دهد، حق امتنداع از انجدام کدار را     می   وضعیت جسمانی او در خطر است و یا اینکه افراد دیگری را در معرر خطری مشابه قرار

دهد که آیا فرد کارمند در خطر است  می   دارد  در صورتی که کارفرما دالیل کارمند را نپذیرد، بازرس کمیسیون مذکور تشخیص

که کارمند باید به مدیر، کارفرمدا و یدا جانشدین او اادالع داده            یا نه )بعد از اامینان از روال مقرر در قانون سالمت و امنیت کار

 باشد    

شدوند اسدتادنداردهای الزم را    مدی    هایی که در محدل کدار اسدتفاده       کارفرما موظف است که اامینان حاصل کند که ماسک -۱ 

 دارند   

شوند را تا جای ممکن محدود کنند  بده عدالوه، کارفرمدا بایسدتی      می   کارفرمابایدتمامی سفرهایی را که با هدف تجارت انجام -۳

احتیاط بیشتری برای گذاشتن محدودیت بر سفرهای شخصی کارمندان خود اعمدال کندد  همنندین کارفرمدا اگدر بخواهدد در       

روز بعدد از سدفرهای خدارجی  عمدل کندد،       17جمله قرنطینه خدانگی بده مددت     های مقامات دولتی )من ای اجرای توصیهراست

 تواند کارکنان خود را مجبور کند در خانه بمانند    می

 

 مبحث پنجم: شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از بیماری کرونا

دنی عالوه بر لزوم احراز شرایا عمومی، تحقق مسئولیت مدنی کارفرمدا کده در فصدل اول    قانون مسئولیت م 1۱با دقت در ماده 

شرایا دیگری نیز تحقق پیدا کند تا مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از کار کدارگر تحقدق یابدد      بطور اختصار بیان شد، الزم است

  پردازیم که در فصل دوم به آن می

 

  بت به کارفرمایانگفتار اول: لزوم شمول قانون کار نس

کارفرمایانی کده مشدمول قدانون کدار     »کند:  ق  م  م  ا بیان می 1۱کارفرما مشمول قانون کار نسبت به کارفرمایان صدر ماده -1 

کارفرمایان، آن دسته از کارفرمایان   برای«مشمول قانون کار»قانونگزار با آوردن قید«باشند     هستند مسئول جبران خسارتی می

قانون مسئولیت مدنی خارج کرده است  به عنوان نمونه دولت که  1۱حکم ماده   شمول قانون کار نیستند از دایره شمولرا که م

قانون کار  1۳ماده  1و تبصره  ۳تعریف ماده   کند  با توجه به شود و در جهت اعمال حاکمیت عمل می در مقام کارفرما ظاهر می

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابدل   قانون تيمین اجتماعی، ۱ماده  7و بند 

ها نیز نماینده کارفرما هستند و کارفرمدا در قبدال کلیده تعهدداتی کده       کند و مدیران و مسئوالن کارگاه دریافت دستمزد کار می

ر نمایندهء کارفرمدا خدارج از اختیدارات خدود تعهددی      عهده دارند، مسئولیت دارد  حتی اگ  نمایندگان مذکور در مقابل کارگر به

کنندهء مسئولیت او در قبال کارگر  پذیر  وی نفی  نماید و کارفرما آنرا نپذیرد، نماینده در قبال کارفرما ضامن است؛ گرچه عدم
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انگلیس نیدز کارفرمدا در   رسد نمایندگی مدیران، نمایندگی قرارداری و اختیاری باشد  در سیستم حقوقی  نخواهد بود  به نظر می

 .زننده )کارگر  با وی رابطه استخدامی داشته باشد زیان  مارکنسنیس و اس اف دارد که صورتی مسئولیت نیابتی

 .عمل زیانباری از سوی کارگر سر زده باشد-۱

 .بار در جریان شغل، اتفاق افتاده باشد عمل زیان-۳

 رابطه استخدامی کجا وجود دارد؟-7

  شدود کده در آن رابطده    بین دو نفر منعقد مدی ۱ س دو نوع قرارداد وجود دارد: یکی جایی است که قرارداد خدمتدر حقوق انگلی

جدرم ارتکدابی کدارگر مسدئولیت دارد  در ندوع        کارفرما کارگری یا آمر و ميموری حاکم است  در این مورد کارفرما در قبال شبه

کارفرمدایی    ود، یعنی در آن رابطه کارگر و کارفرمایی حاکم نیست؛ بلکه رابطهش تنظیم می ۳ دیگر، قرارداد برای انجام کارخاصی

 .پیمانکار هینگونه مسئولیتی ندارد  و پیمانکاری حاکم خواهدبود  در اینجا کارفرما در قبال شبه جرم
4

 

در قدرارداد پیمانکداری، پیمانکدار در    کند، حال آنکده   در قرارداد کارفرما با کارگر، کارفرما نوع کار و شیوه انجام کار را تعیین می

وجدود    باشد  پس در شکل دوم که بین کارفرما و پیمانکار رابطده اسدتخدامی   کارفرما می  جریان انجام کار تحت نظارت و کنترل

ه را، از بدازار  شدد  که اگر کارفرما یک ابزار بد ساخته  ندارد، کارفرما هینگونه مسئولیتی در قبال افعال زیانبار وی ندارد، همانگونه

کارفرماگماشدته    کارکنانش مسئولیتی نخواهد داشت؛ چدرا کده نده سدازنده و نده فروشدنده توسدا وی         خریداری کند، در قبال

ق  م  م  آمدده اسدت کده کارفرمدای دولتدی و       1۱شد با قید مندرج درصددر مداده     اندپس همانگونه که پیش از این اشاره نشده

هستند  به بیان دیگر این دسته از کارفرمایدان    شود، از حکم مندرج در ماده مذکور خارج ر ااالق نمیپیمانکاران که بر آنها کارگ

  توان مالکهایی را کده در خصدوص رابطده اسدتخدامی و مسدئولیت      خارج هستند، پس می 1۱و پیمانکاران از موضوع حکم ماده 

 .صورت زیر خالصه نمودمدنی کارفرما در مقابل افعال مستخدمین وی، مطرب شده است به 

تحقیق در سوابق او استخدام کرده است  البته امدروزه    ای را بدون ، به این معنا که کارفرما، کارگر یا گماشته انتخاب نامتناسو-1

بسیار محدود شدده    پذیرفت، چرا که آزادی کارفرمایان در انتخاب گماشته و مخصوصا در اخراج وی  توان دیگر این مالک را نمی

 .است

وجود قرارداد کار میان کارفرما و کارگر، زیرا مالک واقعی گماشتگی را باید تبعیت کارگر از کارفرما دانست  این تبعیت صدرفا  -۱

تبعیت اقتصادی نیست، زیرا از نظر حقوقی کارفرمایان تنگدست ممکن اسدت مسدئول تقصدیر گماشدتگان خدود باشدند و ایدن        

، کارفرما کسی است که عمال و قطع نظر از اینکه قدرت او قانونی یا غیر قدانونی اسدت بده    حقوقی است  مطابق این نظر۱ تبعیت

  گروه باید تقصیر رفقای خود را بدو  کشد و در قبال آنان مسئولیت دارد  دهد  برای مثال رئیس دیگری فرمان می

 

 گفتار دوم: لزوم ورود خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن

مدنی نسبت به افعدال کدارگران خدود داشدته       شرایا اختصاصی که الزم است تحقق پیدا کند تا کارفرما مسئولیت یکی دیگر از

دیده وارد شده باشد  در ماده  کار، توسا کارگر یا به مناسبت انجام کار کارگر به زیان  باشد، این است که خسارت در حین انجام

یا به مناسبت آن را کدافی دانسدته اسدت تدا       و خسارت وارده در حین انجام وظیفه ق  م  م  ا  احراز رابطه سببیت بین عمل 1۱

                                                           
 .ی ناشی از عمل کارگر،مجله دفتر حقوقی خدمات بین الملل،محمد، خزائلی مسئولیت مدن4
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  ق  م  م  1و مداده ) 11ق  م   ۸۸۸و مدواد   ۳۱5تدا   ۳۱8تدوان از مدواد    سدببیت را مدی    کارفرما مسئولیت پیدا کند  احراز رابطه

 .قدری توضیح داده شود  بایستی«ظیفهبه مناسبت انجام و»یا«حین انجام وظیفه»استنباط نمود؛ اما در خصوص دو شرط

 

 بند اول: خسارت وارده در حین انجام کار

شود که قابدل تسدری    رخ داده است اشاره می  به دو نمونه که در سیستم حقوقی انگلستان«حین انجام وظیفه»در خصوص شرط

ان انجدام وظیفدهء محولده توسدا     باشد  در سیستم حقوقی انگلیس نیدز خسدارت بایدد در جرید     به سیستم حقوقی ایران نیز می

نمونهء کارگری با توجه بده اینکده     تواند کفایت کند  به عنوان وارد شده باشد و صرف قرار گرفتن در فرصت شغلی نمی  مستخدم

نشدانی   کند و صورتحساب تلفن کارفرما زیاد شود یا اینکه ميمورین آتدش   تلفن در اختیار وی است، به دفعات اقدام به تلفن زدن

دقیقه در موقعیت حاضر شوند، بعدد از    نمایند و به جای آنکه ظرف سه کاری اختالفاتی که با کارفرمای خود دارند اهمال  به دلیل

  در این مدورد ریی  514ای کامال در آتش بسوزد  دادگاه )مارکنسینس:  دلیل خانه  هفده دقیقه در محل حضور یابند و به همین

کندد، مسدتخدم    اعمدال را ممندوع مدی     ابتی ندارد  در جای دیگر علیرغم اینکه کارفرما انجام برخدی داد که کارفرما مسئولیت نی

ها را ممنوع کرده بدود، امدا یدک     دهد  مثال کارفرما مسابقه دادن رانندگان اتوبوس در جاده نافرمانی کرده و آن عمل را انجام می

ها ریی دادند که کارفرما مسئول است؛ زیدرا رانندده بدرای شدغل      دادگاه شود  کند و موجو ایرات خسارتی می نافرمانی می  راننده

داده   دهد که راننده آن شغل را صرفا بدد انجدام   ممنوعیت نسبت به مسابقه دادن نشان می  رانندگی اتوبوس استخدام شده است

ه بود، بطوری که دیوان کشور فرانسه ها بروز کرد دادگاه  اختالف زیادی بین«تقصیر در انجام وظیفه»است  در مورد تعریف شرط

 اظهار نظر نمود:   در چهار مورد، اینگونه

در مواردی که خسارت وارده ناشی از انجام وظیفهء ناقص ميمور باشد، مسلما آمر مسئول خواهد بود  این یک مدورد بازرسدی   -1

 .شود د شده عادتا به این مورد محدود مییا 5تنظیم گردیده است و دامنه اجرای بند   برای آن 1۳87ماده  5است که بند 

ا  باشد در صورتی که آمر از آن ااالع داشته و آن را تيیید کدرده   عمل ميمور حتی اگر ناشی از تجاوز آشکار از انجام وظیفه-۱

 .گردد باشد، موجو مسئولیت آمر می

 .ر نداشته باشد آمر، مسئول تلقی نخواهد شدميمو  ای با انجام وظیفه برعکس در مواردی که خسارت وارده هینگونه رابطه-۳

دیده بداند که ميمور از حدود وظایفش خارج گردیده است، آمر مسئولیتی نخواهد داشت )مثل اینکه شخصی با علدم   اگر زیان-7

  رایتدوان بد   هرحدال در سیسدتم حقدوق ایدران مدی      به اینکه راننده کامیون حق ندارد مسافر سوار کند، سوار کامیون شدود   بده  

را تمدامی  «حدین انجدام وظیفده   »قانون تامین اجتماعی رجوع کرد که در آنجا مقصدود از  ۸4به ماده «حین انجام وظیفه»تعریف

وابسته یا ساختمانها و محواهء آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خدارج    شده در کارگاه یا مؤسسات اوقاتی که بیمه

درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات   کند  برای مثال مراجعه به نجام ميموریتی باشد، بیان میدار ا از محواهء کارگاه عهده

گردد، مشدروط بدر    شده  از منزل جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می بخشی و اوقات رفت و برگشت کارگر )بیمه درمانی و توان

 .اق افتاده باشداینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتف

 

 بند دوم: خسارت وارده به مناسبت انجام کار

اگر کاری در زمره لوازم انجام وظایف کارگری   ق  م  م  آمده است به این معناست که 1۱که در ماده «به مناسبت انجام کار»قید

نمونده    اصلی خود مشغول اسدت  بدرای  آید که به کار  پردازد، در حکم وقتی به حساب می می  باشد، زمانی که کارگر به انجام آن

وآمدد کدارگر    تعمیرگاه ببرد، حوادثی که هنگام رفدت   اگر ماشین کارخانه نیاز به تعمیر داشته باشد و کارگر ناچار شود که آنرا به
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ن کند  را جبرا  قانون مسئولیت مدنی است و کارفرمای وی باید زیانهای واردشده به اشخاص ثالث 1۱دهد، مشمول ماده  رخ می

مناسبت انجام کار، یعندی امدوری کده در واقدع، لدوازم انجدام         مگر اینکه ثابت شود که تقصیری نداشته است  به عبارت دیگر به

متعارف با کدار    کند تا کار محوله انجام شود و یا رابطه تکالیف کارگر، تلقی شود و یا بتوان گفت اموری که موقعیتی را فراهم می

جبران خسارت از سدوی    ق  م  م  برای 1۱که در ماده «به مناسبت آن»و«حین انجام کار»اما عالوه بر قیود .محوله، داشته باشد

از »    ق  م  م  آمدده اسدت:    1۱نیدز در مداده   «کارکندان اداری »کارفرما ذکر شده است و شرب مختصر آن پیش از این آمد، قید

غیر ضروری و زائد «کارگران»  در کنار عبارت«اداری»رسد ذکر عبارت ظر میحال آنکه به ن«ارف کارکنان اداری و یا کارگران    

قدانون   ۳و  ۱باشد  از ارفی مطدابق مدواد    کارفرمای مشمول قانون کار می  ق  م  م  ناظر به 1۱باشد، زیرا با توجه به اینکه ماده 

است که بر اساس نحوه ارتباط بین ارفین )یعندی  کار در تعریف کارگر و کارفرما، رابطه کارگری و کارفرمایی یک رابطه حقوقی 

توان گفدت   ای مهم نیست  بر این اساس می کار جهت ایجاد چنین رابطه  گیرد و نوع رابطه تبعیت و پرداخت دستمزد  شکل می

مضدافا بدر   باشدند،   اداری هم که در خدمت کارفرمایان مشمول قانون کار هستند، در واقع کارگرانمشمول آن قانون مدی   کارکنان

 .نوع کار کارگر قائل نشده است  اینکه قانون کار نیز چنین تفکیکی در خصوص

 

 گفتار سوم: شرایط مراجعه کارفرما به کارگر

آورند بداز هدم جلدوگیری از ورود     با اینکه احتیااهای مزبور را به عمل می»    قانون مسئولیت مدنی آمده است 1۱در ذیل ماده 

 .«واردکنندهء خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه نمایدد   تواند به فرما میزیان مقدور نباشد، کار

همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، مهمترین هدف قواعد مسئولیت مدنی در نظامهای گونداگون حقدوقی از جملده سیسدتم     

ه وضعی است که پیش از ورود زیان داشته است  در صورتی که دیده ب حقوقی ایران، جبران خسارت و بازگردانیدن موقعیت زیان

تواندد جبدران خسدارت وارده بده      دیده می شود، آنگاه زیان  تمامی ارکان مسئولیت، که تا به اینجا مورد بررسی قرار گرفت، جمع

رت از خدود برگزیدده باشدد و    دیده اعاده وضع به حال سابق را به عنوان اریقه جبران خسدا  اگر زیان  خود را خواستار شود  حال

کارفرما نیز وضع را به حال سابق برگردانده باشد، )برای مثال اگر ساختمانی تخریو گردد یا سندی مجعول ابطال شدود   در آن  

 تواند به کارگر مقصر که مرتکو تقصیر شخصی شده است رجوع کند    صورت کارفرما می

 

 بند اول: جبران خسارت از طریق دادن معادل

از اریدق گدرفتن معدادل آن را انتخداب نمایدد، کارفرمدا         گر زیاندیده به جای اعادهء وضع به حال سابق، شیوهء جبران خسارتا

چیدز معدادل،     زیاندیده، چیزی معادل ارز  از دست رفته بر اثر زیان را، به وی بازگردانده که ایدن   جهت ایجاد تعادل در دارایی

هرحال در صورتی کده   شود  به به زیاندیده پرداخت می  موال به صورت مبلغی وجه رایج است کهتواند هر چیزی باشد، ولی مع می

تعیدین خسدارت     نماید  البتده  خسارت را برگزیند، کارفرما نیز به این شیوه از وی جبران خسارت می  زیاندیده این شیوهء جبران

هرحدال   کندد  بده   ه ورود خسارت و حتی بعدد از تقدویم تغییدر مدی    منوط به ارزیابی زیان وارده است که این ارزیابی نیز در فاصل

کدارگر باشدد و یدا     آن اشاره شد، در صورتی که ورود زیان ناشی از تقصیر شخصیتقصیر سدنگین   همانگونه که در مبحث قبل به

ورت کارفرما پدس از جبدران   تقصیر کارگر نیز به همراه نقص وسایل و ابزار آالت و    کارفرما در ورود زیان دخیل باشد، در آن ص

 .خسارت از زیاندیده، حق رجوع به کارگر مقصر را خواهد داشت

تواند به واردکننده خسارت، در صورتی که مطدابق قدانون مسدئول شدناخته      کارفرما می»خوانیم:  ق  م  م  می 1۱در انتهای ماده 

رط رجوع کارفرما به کارگر عامل ورود زیان، منحصر بده  شود که در نظر نظام حقوقی ایران، ش مالحظه می«شود، مراجعه کند    
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شود  ممکن است کارگر مطابق قواعد حداکم   نمی  تقصیر نیست؛ چرا که خطا، مبنای منحصر مسئولیت در حقوق ایران محسوب

ندد  امدا   ک مدی   در آن صورت وجود رابطهء مستقیم مادی میان عمل وی و تحقدق ضدرر کفایدت    .بر اتالف، خسارتی را وارد سازد

کندد    قانونگزار، کارفرما را مسئول عمل خطاکارانه کارگر قرار داده است، زیرا این انتخاب، جبران خسرت زیاندیده را تسهیل مدی 

که کارگر خاای از مسئولیت شانه خالی کند، چرا که او عامل ورود زیان است و باید در نهایدت آن را    الزمه این حکم آن نیست

ین، در صورتی که خسارت صرفا ناشی از خطای کارفرما باشد، کارفرما مسئول ورود زیدان و جبدران آن اسدت،    جبران کند  بنابرا

تشکیالتی و اداری را کارگر مرتکو شده باشد  در چنین مواردی کارگر صرفا ابزار و اندام تشکیالت کارفرما در   گرچه آن خطای

شناسدد  در ایدن صدورت کارفرمدا پدس از       را سبو قویتر و عامل زیان می شود؛ زیرا عرف تشکیالت، کارفرما وقوع ضرر تلقی می

وسدیله دولدت معلدول خطدای       شده به حق مراجعه به کارگر را نخواهد داشت  اما در مواردی که خسارت جبران  جبران خسارت

ه کارگر مقصر را محفدو   شخصی کارگر باشد، یعنی عنصر مادی و معنوی تقصیر در کارگر جمع باشد، باید حق رجوع کارفرما ب

سنگین، در واقع به عنوان یک شدخص    داشت؛ زیرا در این موارد فرر بر آن است که کارگر با قصد اضرار و یا با ارتکاب تصیری

ورود زیان را فراهم آورده است  در اینجا او یک فرد فاقد ارادهء شخصی نیسدت  اگدر     ابیعی مستقل از تشکیالت کارفرما، زمینه

قانون او را در حکم ضامن کارگر و کارکنانش   کند، به دلیل آن است که ا در چنین مواقعی خسارت زیاندیده را جبران میکارفرم

 .تواند به مضمون عنه، نسبت به آننه که پرداخته است مراجعه نماید ضامن می  ق  م  م   ولی 1۱قرار داده است  )ماده 

 

 قبال بیماری کرونا  گفتار چهارم: موارد معافیت کارفرما در 

نمدود بده    اوضاع و احوال قضیه ایجداب مدی    مگر اینکه محرز شود تمام احتیااهایی که»    ق  م  م  بیان شده است:  1۱در ماده 

بدا اسدتفاده از   «بدود      عمل آورده است یا اگر احتیااهای مزبور را به عمل آورده است باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی

باشدد را،   توسا کارگر و کارکنانش معداف مدی    توان مواردی را که کارفرما از مسئولیت نسبت به خسارت وارده کرشده میماده ذ

 .شود پرداخته می  احصاء نمود که در بخش آتی به آن

 

   بند اول: اثبات رعایت کلیه احتیاط های الزم

بده    باشدد؛ امدا بدا عنایدت     دیده مدی  رفرما تضمین حقوق زیانمراقبت متعارف در انتخاب کارگران در حقیقت مبنای مسئولیت کا

کند احتیااهای الزم را در شغل خود بده عمدل     قانون مسئولیت مدنی، در صورتی که کارفرما بتواند اثبات 1۱قسمت آخر ماده 

ارده بده خدود را مطالبده    تواند از کارفرما جبران خسدارت و  گردد  در این صورت زیاندیده نمی می  آورده است، از مسئولیت معاف

مسئولیت است  لذا در این مورد باید به نص قدانونی اکتفدا     نماید؛ زیرا مسئولیت کارفرما ناشی از عمل غیر و برخالف قاعده کلی

اسدت  در نظدام حقدوقی      گردد  اما اگر کارفرما در انتخاب کارگران، مراقبت متعارف را ننموده باشد، مرتکو تقصیر شخصی شده

جمله در خصوص دزدی و کالهبرداری از سدوی مسدتخدم )کدارگر ،      س نیز در این رابطه موارد متعددی وجود دارد  از آنانگلی

رسد مستخدم پدا را از جریدان امدور شدغلی      زیادی در رویه قضایی انگلیس موجود است که در ابتدای امر به نظر می  های پرونده

دانند؛ نه به عنوان مسدئولیت   لیس در این موارد، کارفرما را مسئول جبران خسارت میهای انگ خود فراتر گذارده است، اما دادگاه

  مشدابه  545-5۱4کارگران )دیکدن:    از فعل غیر، بلکه به دلیل مسئولیت ناشی از فعل خود یعنی تقصیر در انتخاب دقیق  ناشی

قدانون تديمین   1۳44تدوان از مبندای مداده     مدی  کارفرما در سیستم حقوقی ایران  رویه قضایی انگلیس برای فرر تقصیر شخصی

 .نیز استفاده نمود  اجتماعی
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قانون کار مقدرر میددارد:    45ماده  ۱مراقبت متعارف در تهیه وسایل و ارائه دستورات و آموزشهای صحیح به کارگران در تبصره 

هداشت کار، وسایل و امکانات الزم را در این قانون برای حفاظت فنی و ب 85واحدهای موضوع ماده   چناننه کارفرما یا مدیریت»

و تذکرات قبلی بدون توجه به دستور العمدل و مقدررات موجدود از      اختیار کارگر قرار داده باشد و کارگر با وجود آموزشهای الزم

کندد:   مدی   ق  م  م  در آن قسدمت کده بیدان    1۱و بدا توجده بده مداده     «آنها استفاده ننماید، کارفرما مسدئولیتی نخواهدد داشدت   

مگر اینکه محرز شود که تمام احتیااهایی کده   ..باشند  کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می»

کارفرمدا در اثدر     توان استنباط نمود که علیرغم فرر مسدئولیت بدرای   می«نموده بعمل آورده     می  اوضاع و احوال قضیه ایجاب

مسئولیت مدنی، در صورت اثبات احتیااهای الزم از سدوی    قانون 1۱کارگر و کارکنان وی در ماده خسارت وارده ناشی از عمل 

پرداخدت خسدارت، بده      قانون مسئولیت دنی در صدورت  1۱توان براساس ذیل ماده  نخواهد داشت و می  کارفرما، وی مسئولیتی

 .کارگر عامل ورود زیان، مراجعه نمود

ال کارگران و کارکنانش، محدود به مراقبت در انتخاب دقیق و شایستهء آنها و همنندین صددور   مسئولیت کارفرما نسبت به اعم

باشد؛ بلکه کارفرما بایستی در هدایت اجدرای عملیدات عدالوه بدر      دستور العملها و آموز  و تهیهء وسایل و ابزار مناسو کار نمی

باشد، در حین اجدرای عملیدات بدر حسدن      می  ر به عهدهء ویصدور تعالیم و دستور العملهای مربوط که مطابق ضوابا قانون کا

هدای بدزرگ و یدا تشدکیالت      انجام عملیات و وظایف کارگران و کارکنانش نظارت الزمه را مبدذول دارد  کده معمدوال در کارگداه    

دسدتگاه کنتدرل بدویژه     اعمال کارگران را به عهده دارد   کارفرما، دستگاه کنترلی و نظارتی کارفرما وظیفه هدایت و کنترل دقیق

شدود    تعبیه مدی   ها، واحدهای بهداشت و ایمنی و حفاظت محیا کار از سوی کارفرمایان در کارگاه  در موارد رعایت اصول ایمنی

حال اگر کارفرما به وظایف خود نسبت به هدایت اجرای عملیات، مرتکو تقصیر نشود و دقیقا مراتدو را دنبدال کندد، براسداس     

ق  م  م  یکی دیگر از موارد معافیدت   1۱در ذیل ماده  .  م  م  از مسئولیت ناشی از خطای کارگر مبرا خواهد بودق 1۱ذیل ماده 

جلدوگیری از ورود    آوردند ، بداز هدم   یا اینکه اگر احتیااهای مزبور را به عمل می»    دارد:  مقرر می  کارفرما را از مسئولیت چنین

ای باشد که هر شخص حقیقدی   یگر از موارد معافیت کارفرما این است که وقوع حادثه به گونهپس یکی د«بود     زیان مقدور نمی

توانست مانع ورود زیدان شدود، زیدرا وقدوع حادثده در آن       یا حقوقی دیگر نیز چناننه به جای کارفرما بود، در شرایا حادثه نمی

مل شدخص ثالدث، غیدر کدارگر در ورود زیدان مددخلیت       است و یا ع بینی صورت یا به عنوان فورس ماژورحوادث غیر قابل پیش

تواند قابل انتساب به فعل کارفرما یا کارگر و کارکنان وی باشد  چدون فدورس مداژور و فعدل غیدر در سدایر        نمی  داشته است که

مسئولیتهای مدنی اعم از مسئولیت مدنی شخصی و مسئولیت مدنی دولت قابل ارب است و بحث اختصاصی در ایدن خصدوص   

 البد    ا نمیر

 

 بند دوم: مواردی که کارفرما مسئول پرداخت دیه نیست 

  نا به دالیل زیر در صورت ابتال کارگران به بیماری کرونا و یا بیماری های مشابه کارفرما مسئول پرداخت دیه نیست

 وان یکدی از ارکدان   زیانبداری بده عند    صورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی کارفرما هیچ فعل یا ترک فعل در

 .محکومیت کارفرما به پرداخت دیه گردد مسئولیت اتفاق نیفتاده است که منجر به

 ناشی از ابتال بده ویدروس کروندا     سببیت بین فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما وجود ندارد چرا که فوت کارگر رابطه

خیدر   آلوده شده است یا ارگر قطعا در محیا کار به این ویروساثبات این موضوع که ک بوده است نه فعل کارفرما و اساسا امکان

مقصدر بدودن کارفرمدا نیسدت، کارفرمدا صدرفا میبایسدت         وجود ندارد و یا با فرر اینکه بتوان این موضوع را اثبات کرد دلیل بر

در بدترین حالدت   مل ها واجرای این دستورالع اجرا نماید و حتی در صورت کوتاهی و یا تخطی از دستورالعمل های بهداشتی را
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انداختن سالمت جامعه مرتکو جدرم از جنبده کیفدری شدده      ممکن به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به خطر

قدانون کدار    145مداده   بنا به تشخیص بازرسان بهداشت محیا ابق اعمال جرایم و یا تعطیلی کارگاه است که میتواند منجر به

 .پرداخت حقوق کارگران بیکار شده است نین شرایطی کافرما فقا مسئولشود و ابق قانون در چ

 تکلیدف قراردادهدای کدار و نحدوه      زمانی که قانون مشخصی در رابطه با قرنطینه و یا تعطیلی بخش خصوصی و تعیدین  تا

 ان از کارفرمایان بخشنمی تو این بیماری توسا مجلس تصویو و ابال  نگردد جبران ضرر و زیان های فعاالن اقتصادی ناشی از

 .خصوصی انتظار داشت تا فعالیت اقتصادی خود را تعطیل کنند

 

 نتیجه گیری

با مطرب شدن حوادث ناشی از عدم ایمنی محیا کار، نظام حقوقی حاکم بر آن اصوال وجهه ی غایو آن است  در نظام حقدوقی  

قی میشود  مسئولیت کارفرمدا در قبدال کدارگران در حقدوق     ایران یکی از راهکار های نگر  به این موضوع مسئولیت کارفرما تل

شدناخته شدده اسدت      1۳۳4قدانون مسدئولیت مددنی مصدوب      1۱مدنی ایران بیشتر به عنوان مسئولیتی مدنی به موجو ماده 

مسئولتی که ناشی از فعل کارگر و نسبت به ثالث خواهد بود از همدین رو بیشدتر مطلعدات حقدوقی معطدوف بده ایدن جنبده از         

 مسئولیت کارفرما بوده است   

با نگاه به مواد قانونی می توان دریافت که با وجود بدی تدوجهی نسدبی حقوقددانان بده ایدن موضدوع، قانونگدذار در مدواردی بده           

مسئولیت کارفرما در قبال ایمنی محیا کار و حوادث ناشی از آن پرداخته است  ابتدا باید اشاره ای به قدانون تدامین اجتمداعی    

 این قانون، حوادث ناشی از کار تعریف شده است ۸4که مطابق با ماده نمود 

با توجه به مبانی یاد شده از مسئولیت کارفرما و حرکت این مسئولیت در تمامی کشورها به سدمت تعددیل مسدئولیت کارفرمدا     

مسیر نظام تيمین اجتمداعی  بوده است  از جهتی نفعی متعارر باعث شده است تا حمایت از کارگر همواره حفظ شود و در این 

مسیری برای دخالت دولت فراهم کرده است تا منافع اجتماعی هر دو گروه حفظ شود  اما حضور حمایتی دولت در نظام تديمین  

 اجتماعی برای ایجاد شرایا ایمنی کافی نبوده است  

منی در میان کارکنان بوده است  هدر  تحقیقات نشان داد مهم ترین عامل ایجاد ایمنی در محیا کار، گستر  نگر  فرهنگ ای

چند قانون کار با تسری مسئولیت این امر به کارفرما از لحا  نظری تا حدی موفق عمل کرده امدا جنبده هدای عملدی آن قابدل      

 خدشه است  از همین رو پیشنهاد می شود:  

محیا کار به سمت مبنایی بدرود کده    کارفرما در -مسئولیت کارفرما در نظام مسئولیت مدنی براساس خصلت های رابطه کارگر

در آن مسئولیت کارفرما پیش از تحقق حادثه و نسبت به انجام آموز  های الزم محض باشد و پدس از آن مبتندی بدر تقصدیر     

 باشد   

ش قوانین از لحا  ایمنی باید با استفاده از هر دو نهاد تيمین اجتماعی و قانون کدار نگدر  ایمندی را در سدطح کارکندان افدزای      

دهند، هر چند مسئولیت چنین امری به درستی برعهده کارفرماست اما باید قوانین تيمین اجتماعی به این حیطه تسدری یابندد   

ارشادی دولت، نگر  ایمنی و سالمت روانی در کارکنان به عنوان بدیهیات و قبل از استخدام تثبیت شود  -تا با حضور حمایتی

ن از اینکه می تواند با هزینه ی کمتر نیروی کار مجرب تر در اختیار گیرد، دیگر حتدی نیداز   و از ارفی کارفرما با حصول اامینا

 به نهادهای نظارتی نخواهد بود و این امر در کارگاه های کوچک به اور ویژه حفظ خواهد شد  

بیمده اسدتانداردهای    حضور شرکت بیمه و انجمن های صنفی به عنوان حامی کارگر مفید خواهد بود، به این صورت که شرکت

جبران خسارت را با معیارهای انجمنهای صنفی تطابق دهد و از ارفدی انجمدن هدای صدنفی بپذیرندد کده کارفرمدا بایدد ایدن          
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استانداردها را قبل از به کارگیری نیروی کار لحا  کند و در صورت عدم رعایت آموز  ها توسدا کدارگران، بتدوان مسدئولیتی     

 نظر گرفت تا این عاملی محرک برای دقت کارفرما در امر آموز  باشد    تعدیل شده برای کارگر در

تا به این وسیله شرکت های بیمه گر نه نهادی بازدارنده بلکه حمایتی برای کارفرما باقی بمانند و همننین امدر آمدوز  معداف    

کند تا بیمه بعنوان پوشش کارفرمدا را  ساختن کارفرما از مسئولیت محض با رجوع سازمان تيمین اجتماعی را به بیمه گر منتفی 

 به سرمایه گذاری تشویق کند تا مخاارات ناشی از مسئولیت گسترده کارفرما تکرار نشود  

قانون کار نیز در فصل چهارم با عنوان، حفاظت فنی و بهداشت کار در موادی مستقیما به این موضوع پرداخته است  قانون گذار 

قدانون   45گذاشته و جدا از مسئولیت مدنی برای این مورد مسئولیت کیفری نیز قائل شده اس  )مداده در مواردی پا از این فراتر 

را به عنوان پاندمی و جهان شمول اعالم کرده، هر انسانی و در هر مکانی  14کار  سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا یا کوید 

درصد جمعیت ایران هم احتمدال ابدتال بده     84کشورمان هم، حتی تا در معرر ابتال به این ویروس است و بنا به گفته مقامات 

دارند، و چنان چه کارگران و کارکنان بنگاه ها در اثر ابتال به ویروس کرونا، بیمار شده و بستری یدا قرنطینده    14بیماری کویید 

که به استناد مقررات قانون کدار و قدانون   شوند، تکلیفی بابت پرداخت مزد آنان در دوران بیماری بر عهده کارفرما نخواهد بود، بل

کارکندان مبدتال بده بیمداری کده قرنطینده،        تيمین اجتماعی، سازمان تيمین اجتماعی مکلف به پرداخت غرامت دستمزد کارگر و

 بستری یا به دستور پزشک ملزم به استراحت اجباری یا استفاده از مرخصی استعالجی باشند باشند، خواهد بود  چرا که حضدور 

کارگران در محیا کار به اجبار نبوده بلکه بر اساس قرارداد فی مابین کارفرما و کارگر است و در صورت عدم تمایدل کدارگر بده    

قانون کار  15ادامه فعالیت در شرایا خطرناک فعلی امکان فسخ قرارداد توسا کارگر ویا تعلیق کلیه قراردادهای کار ابق ماده 

قدانون کدار    15نابراین در صورت ادامه اختیاری قرارداد توسا کارگر و تا زمان عدم اجدرای مداده   توسا وزارت کار وجود دارد ب

 توسا دولت نمی توان کارفرما را مسئول دانست  

همننین رابطه سببیت بین فوت کارگر و فعل یا ترک فعل کارفرما وجود ندارد چرا که فوت کدارگر ناشدی از ابدتال بده ویدروس      

ه فعل کارفرما و اساسا امکان اثبات این موضوع که کارگر قطعا در محیا کار به این ویروس آلوده شده است یا کرونا بوده است ن

خیر وجود ندارد و یا با فرر اینکه بتوان این موضوع را اثبات کرد دلیل بر مقصر بودن کارفرما نیست، کارفرما صرفا می بایسدت  

تی در صورت کوتاهی و یا تخطی از اجرای این دستورالعمل ها و در بدترین حالدت  دستورالعمل های بهداشتی را اجرا نماید و ح

ممکن به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به خطر انداختن سالمت جامعه مرتکو جدرم از جنبده کیفدری شدده     

قدانون کدار    145محیا ابق مداده   است که میتواند منجر به اعمال جرایم و یا تعطیلی کارگاه بنا به تشخیص بازرسان بهداشت

 شود و ابق قانون در چنین شرایطی کافرما فقا مسئول پرداخت حقوق کارگران بیکار شده است  

 

 پیشنهاد: 

قانون کار بر پیشامدهای مربوط به محیا کار است، اما ابتال به بیماری کرونا الزاما ممکن است در محیا کدار   41ی  داللت ماده

شدود،   های بیماری کرونا تا مدتی پس از جاگیری ویروس در بدن پنهان است و سپس آشکار مدی  ز آنجا که نشانهباشد  ا رخ نداده

هدای بهداشدتی در    کار مبتال شده، به اور ناخودآگاه و به دلیل عددم قطعیدت پروتکدل    ممکن است فرد ناقل در بیرون از محیا

انتقال آن به سایر همکاران شده و در نهایت باعث بروز خسارات به خدود  کار باعث  پیشگیری از ابتال در هنگام فعالیت در محیا

 و سایر همکاران خود شود  
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های بهداشتی، مرجع تشخیص مقصدر و میدزان تقصدیر در شدیوع ویدروس کروندا در        در شرایا کنونی و با فرر رعایت پروتکل

کدار   ردپا و چگونگی شیوع ویروس کرونا در محیا صالب هستند؛ حال آنکه عدم قطعیت در های کاری، محاکم قضایی ذی محیا

بدرد  همنندین    بسیار باالست و این امر احتمال خطا در تشخیص مقصر و میزان تقصدیر را بدرای مرجدع قضدایی هدم بداال مدی       

 شود    ینم های فراوان نیز در کشور دیده گیری ترین گام در کنترل بیماری کرونا، یعنی نمونه سازی قطعی اندازی از پیاده چشم

کار، صرفا کارفرما و کارگر به ناچدار در   اکنون در صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیا توان گفت هم به عبارتی می

کددام مقصدر نیسدتند  امدا جدای خدالی        گیری ویروس، هدیچ  اند که به دلیل همه صالب قضایی ایستاده دایره تشخیص مرجع ذی

گویدد و ریسدک ابدتالی شدهروندان بده کروندا را        مدی « باید»دهنده و مسئول، که به اور قااعانه حاکمیت به عنوان نهاد دستور

 شود    پذیرد، در این بین به روشنی دیده می می

چارچوبی هم برای مسئولیت کامل نهاد حاکمیدت  « باید»های بهداشتی آغاز شوند،  وکارها با پروتکل کسو« باید»پس وقتی که 

وچرا و بالعور خسارات و دیات ناشی از بیماری کرونا بر کدارگران،   چون وکاست، بی کم اعی، در جبران بیو سازمان تيمین اجتم

 کارفرمایان و شهروندان مشخص شود  
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