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  مانکاریپ مسئولیت

 مسئولیت یمبنا: گفتار اول

 و کهارگران  بها  مانکهار یپ روابهط  رانیه ا یحقهوق  نظهام  در نکهیا به توجه با 

 در همچنهان  روابهط  نیه ا اسهت،  نشده فیتعر خاص طور به ثالث اشخاص

 .شوند یم یبررس و گرفته قرار یمدن تیمسئول قواعد عام حوزه

 خهود  کارکنهان  برابهر  در مانکاریپ که تیواقع نیا به توجه با گرید یسو از

 در مانکهار یپ تیمسهئول  یمبان گفت توان یم است، ییکارفرما وصف یدارا

 بهه  مربهوط  مقهرره  تهرین  مهم. است کسانی کارفرما تیمسئول با حوزه نیا

 یمهدن  تیمسهئول  قهانون  ۳۱ مهاده  ران،یه ا حقوق در انیکارفرما تیمسئول

 هسهتند،  کهار  قهانون  مشهمول  که یانیکارفرما» ماده، نیا موجب به. است

 ایه  و یادار کارکنهان  طهرف  از کهه  باشهند  یمه  یخسهارات  جبهران  مسئول

 مگهر  اسهت  شهده  وارد آن مناسهبت  به ای کار انجام نیح در آنان کارگران

 جهاب یا هیقضه  احهوال  و اوضهاع  کهه  ییهها  اطیه احت تمام شود محرز نکهیا

 عمهل  بهه  را مزبهور  یهها  اطیه احت اگهر  نکهه یا ایه  آورده عمل به ،نموده یم

 تواند یم کارفرما. بود یمن مقدور انیز ورود از یریجلوگ هم باز آوردند یم

 شهود  شهناخته  مسهئول  قانون مطابق که یصورت در خسارت واردکننده به

 .«دینما مراجعه

 بهر . هسهتند  ریتقص هینظر و خطر هینظر ،یمدن تیمسئول عمده هینظر دو

 و کهرده  جادیا یخطرات خود تیفعال اثر بر که کس هر خطر، هینظر اساس

 هرچنهد  اسهت  خسهارت  جبهران  مسهئول  شهود  یگهر ید بهه  انیه ز موجب
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 یزمهان  شهخ   ر،یتقصه  هیه نظر چارچوب در. باشد نشده مرتکب یریتقص

 ریتقصه  همان و باشد شده ریتقص مرتکب که است خسارت جبران مسئول

 .باشد خسارت جادیا علت

 اسهت  سیسوئ تعهدات قانون از مأخوذ که یمدن تیمسئول قانون ۳۱ ماده

 یمبنها  کهه  دهیگرد میتنظ ینحو به است مذکور قانون ۵۵ ماده ترجمه و

 رسهد  یمه  نظهر  بهه  و دارد قهرار  ابههام  از یا هالهه  در آن از یناش تیمسئول

 ریتقصه  هینظر یمبنا بر گرید یبخش و خطر هینظر یمبنا بر آن از یبخش

 .است شده بنا

 ریتقصهه هیههنظر کارفرمهها، تیمسههئول یمبنهها سیسههوئ یحقههوق نظههام در

 یمبنها  عنوان به هینظر نیا رشیپذ ن،یاوجود  با. است( ریتقص فرض شیپ)

 تیمسهئول  یمبنا یعموم قواعد با رانیا یحقوق نظام در کارفرما تیمسئول

 انیه م چنانچهه  ران،یه ا حقوق در .رسد یم نظر به ناسازگار رانیا حقوق در

 داشهته  وجهود  تیسهبب  رابطهه  یگهر ید بهه  خسارت رادیا و شخ  یخطا

 از یناشه  خسهارت  رادیه ا هرگاه و شود یم او متوجه اصالتاً تیمسئول باشد،

 بهاب  از آنکهه  از اعهم ) اسهباب  اجتمهاع  قواعد اعمال با باشد، نفر چند فعل

 نسهبت  بهه ( باشهند  داشهته  مشارکت خسارت رادیا در بیتسب ای مباشرت

 فهرض  شیپ نیبنابرا؛ بود خواهند مسئول ریتقص درجه نسبت به ای یمساو

 در مسئولیت عام قواعد با او بر مسئولیت بار تمام لیتحم و کارفرما ریتقص

   ماده دوم قسمت گرفتن نظر در با ژهیو به. ندارد یسازگار ما یحقوق نظام
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 احووال  و اوضاع که ییها اطیاحت تمام شود محرز که یموارد» :43

 کهه  گرفهت  جهه ینت تهوان  یم ...«آورده عمل به نموده یم جابیا هیقض

 نظهر  در «فهرض  شیپ» صورت به سیسوئ قانون برخالف «کارفرما ریتقص»

 .است نشده گرفته

 عنصهر  و اسهت  یمبتن خطر هینظر بر کارفرما مسئولیت فرانسه، حقوق در

 بها  کارفرمها  اسهاس،  نیا بر. ندارد کارفرما مسئولیت احراز در ینقش ریتقص

 رادیه ا خطهر  و نهه یزم کنهد،  عمهل  شخصاً آنکه یجا به کارکنان استخدام

 لیه دل نیهمه  بهه  و دههد  یمه  شیافهزا  حداقل ای و کرده جادیا را خسارت

 نیه ا بهر  یمبتنه  را یمهدن  مسئولیت قانون ۳۱ ماده چنانچه .است مسئول

 او کهه  مفهوم نیبد. میا دهیبخش اصالت کارفرما مسئولیت به م،یبدان هینظر

 یبعهد  مراجعه حق آنکه بدون میا دانسته مسئول کارگاه جادیا صرف به را

 رادیه ا یینهها  و میمسهتق  علهت  کهه  باشهد  داشهته  را یکارمند ای کارگر به

 یحقهوق  نظام در مسئولیت عام قواعد با زین امر نیا که است بوده خسارت

 کهامالً  ۳۱ ماده اول قسمت رسد یم نظر به ن،یاوجود  با. ستین سازگار ما

 .دارد انطباق خطر هینظر با

 مربوطه مقررات: گفتار دوم

 نیتهدو  کهار  قهانون  ۳۱ مهاده  بهه  توجهه  بها  ک،یه تئور مباحث از نظر صرف

 اسهاس  بهر . اسهت  کرده ینیب شیپ را مانکاریپ مسئولیت به مربوط مقررات

 ،ابود ی یمو  انجوام  مقاطعوه  قیو طر از کار که یموارد در» :ماده نیا

 ینحوو  به کار مقاطعه با را خود قرارداد است مکلف دهنده مقاطعه
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 مقوررات  یتمام که گردد متعهد کار مقاطعه آن در که دینما منعقد

 8۵ مهاده  ،عالوه به .«دینما اعمال خود کارکنان مورد در را قانون نیا

 منوابع  و یانسوان  یرویو ن انتیص یبرا» :اسهت  داشته مقرر کار قانون

 یعوال  یشوورا  قیو طر از که ییها دستورالعمل تیرعا کشور یماد

 درمان بهداشت، وزارت و( یفن حفاظت نیتأم جهت) یفن حفاظت

 نیتأم و یا حرفه یها یماریب از یریجلوگ جهت) یپزشک آموزش و

 هیو کل یبورا  ،شوود  یمو  نیتدو( کار طیمح و کارگر و کار بهداشت

 بهه  و .«اسوت  یالزامو  کارآموزان و کارگران ان،یکارفرما ،ها کارگاه

 یواحدها هیکل مسئوالن و انیکارفرما» :قانون نیهم ۳۳ ماده موجب

 مصووبات  اسواس  بور  انود  مکلوف  قوانون  نیو ا 98 مواده  موضوع

 بهداشت و سالمت و حفاظت نیتأم یبرا یفن حفاظت یعال یشورا

 اریو اخت در و هیته را الزم امکانات و لیوسا کار طیمح در کارگران

 آنوان  بوه  را الوککر  فوو   لیوسا کاربرد یچگونگ و داده قرار آنان

 نظارت یبهداشت و یحفاظت مقررات تیرعا خصوص در و اموزندیب

 لیوسوا  از ینگهودار  و اسوتفاده  به ملزم زین مککور افراد. ندینما

 بوه  مربووط  یهوا  دستورالعمل یاجرا و یفرد یبهداشت و یحفاظت

 .«باشند یم کارگاه

 ۳۱ و فصهل  دو بهر  مشتمل یمانکاریپ امور یمنیا نامه نییآ اساس، نیا بر

 نامهه  نیهی آ. دیرسه  یاجتمهاع  امهور  و کهار  ریوز بیتصو به ۳۱8۳ در ماده
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 ،کوار  مقاطعوه /مانکاریپ» :است کرده فیتعر گونه نیا را مانکاریپ مذکور،

 و اسوناد  اسواس  بر که است یصالحیذ یحقوق ای یقیحق شخص

 نیا .«ردیگ یم عهده بر را اتیعمل یاجرا مسئولیت مان،یپ مدارک

 نیه ا بها . اسهت  کرده کیتفک یفرع مانکاریپ از را یاصل مانکاریپ ،نامه نییآ

 کهه  اسهت  یصالحیذ یحقوق ای یقیحق شخ  یاصل مانکاریپ که حیتوض

 مهان یپ موضهوع  یاصهل  یمجهر  عنهوان  بهه  مانیپ مدارک و اسناد اساس بر

 یصهالح یذ یحقهوق  ایه  یقیحق شخ  یفرع مانکاریپ و شود یم شناخته

 منعقهد  قهرارداد  امهور،  از یبخش انجام یبرا یو با یاصل مانکاریپ که است

 مدارک و اسناد اساس بر تعهدات یاجرا به ملزم مربوطه مانکاریپ و نموده

 .باشد یم مانیپ موضوع

 کهار  انجهام  تیصالح ستیبا یم مانکارانیپ ،نامه نییآ نیا ۱ ماده اساس بر

 اسهاس  بر و ندینما اخذ یاجتماع امور و کار وزارت از یمنیا نظر از را خود

 کهه  نهد ینما منعقهد  قهرارداد  یمانکهاران یپ بها  اند مکلف انیکارفرما ،۱ ماده

 یاجتمهاع  امهور  و کار وزارت توسط یمنیا نظر از آنان کار انجام تیصالح

 .باشد شده دییتأ

 مقررات، و نیقوان هیکل مکلفند 1 ماده موجب به یفرع و یاصل مانکارانیپ

 طهول  در را کهار  یبهداشهت  و یفن حفاظت یها دستورالعمل و ها نامه نییآ

 عقهد  هنگهام  در اسهت  داشهته  مقهرر  ۳ ماده. ندینما تیرعا مانیپ اتیعمل

 لحها   قهرارداد  متن در و محاسبه یمنیا امور به مربوط یها نهیهز قرارداد

 آن یاجهرا  بهه  موظهف  کارفرما نظارت با قرارداد یابتدا از مانکاریپ و شود
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 از را مانیپ اتیعمل هیکل یاجرا کار صاحب هرگاه ،۳0 ماده اساس بر. شود

 یاجرا مسئول مانکاریپ د،ینما محول مانکاریپ کی به کالً کار انیپا تا ابتدا

 مهاده  وفهق  .بهود  خواهد کارگاه در یمنیا و یفن حفاظت با مرتبط مقررات

 مختلهف  یهها  قسهمت  یاجرا موافقت کارفرما با یاصل مانکاریپ هرگاه ،۳۳

 گهر ید مانکهاران یپ ایه  مانکهار یپ به یقرارداد مفاد مطابق را مانیپ اتیعمل

 هیه کل یاجهرا  مسهئول  خهود  مانیپ محدوده در مانکاریپ هر د،ینما محول

 یهمهاهنگ  جهاد یا و نظهارت  مسئول یاصل مانکاریپ و بوده مرتبط مقررات

 ارائه و آمار ثبت به ملزم مانکارانیپ ،۳۱ ماده اساس بر. باشد یم ها آن نیب

 امهور  و کهار  اداره بهه  ارسهال  جهت کارفرما به کار از یناش حوادث گزارش

 کهار  قهانون  ۳۵ مهاده  ۳ تبصره یاجرا دستورالعمل مطابق محل یاجتماع

 کارفرمها  کهار،  قانون ۳۵ ماده ۳ تبصره اساس بر است ذکر به الزم. هستند

 حهوادث  هیه کل موظفنهد  قانون نیا 8۵ ماده موضوع یواحدها مسئوالن ای

 امهور  و کهار  وزارت قیه طر از آن فهرم  کهه  یا ژهیه و دفتر در را کار از یناش

 بهه  یکتبه  صهورت  بهه  و عاًیسهر  را مراتب و ثبت ،گردد یم اعالم یاجتماع

 .برسانند محل یاجتماع امور و کار اداره اطالع


