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در نظــام حقوقــی ایــران ،بیمــه اجتماعــی باالخــص بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور در
ســازمان واحــدی متمرکــز نشــده و بــرای گروههــای مختلــف اجتماعــی نظامــات قانونــی متفاوتــی
پیشبینــی گردیــده اســت .کارکنــان دانشــگاهها ازجملــه گروههایــی هســتند کــه از مقــررات خــاص
اســتخدامی پیــروی میکننــد .عــاوه بــر متــون قانونــی کــه مهمتریــن منبــع حقــوق در کشــور مــا
بــه شــمار مــیرود ،آراء محاکــم بهویــژه در معنــای خــاص آن ،آراء هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت
اداری اهمیــت خاصــی در ایــن زمینــه مییابــد .هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر تحلیــل حقوقــی
بازنشســتگی کارمنــدان (اعضــاء غیرهیئتعلمــی) متصــدی مشــاغل ســخت و زیــانآور دانشــگاههای
تابــع وزارتیــن علــوم و بهداشــت در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری میباشــد .باتوجــه بــه ویژگــی
خــاص مطالعــات حقوقــی در ایــن مقالــه از روش تحلیلــی ـ توصیفــی اســتفاده شــده اســت .در ابتــدا
مفاهیــم بازنشســتگی ،بازنشســتگی پیــش از موعــد و مشــاغل ســخت و زیــانآور بیــان شــده و ســپس
ضــرورت و مبانــی نظــری بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــانآور مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت؛ درنهایــت نظامــات متعــدد قانونــی پیــش از موعــد بازنشســتگی و آراء هیــأت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری مرتبــط بــا موضــوع ،مــورد تحلیــل شــده اســت .ایــن پژوهــش درصــدد
پاسـخگویی بــه ایــن ســوال اســت کــه بــا توجــه بــه قوانیــن عــام درزمینــۀ مشــاغل ســخت و زیــانآور
و صالحیــت وضــع مقــررات توســط دانشــگاهها ،وضعیــت حقوقــی کارکنــان ایــن مجموعههــا
چگونــه خواهــد بــود؟ نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان میدهــد کــه نظامهــای قانونــی متعــددی در
بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــانآور وجــود دارد؛ امــا بــر اســاس آراء وحــدت
رویــه متعــدد هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد ،مشــاغل
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ســخت و زیــانآور صرفــاً دربــاره کارگــران (قانــون کار) اعمــال میگــردد و صــرف پرداخــت حــق
بیمــه بــه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی شــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی را در پــی نخواهــد داشــت؛ لــذا
علیرغــم تابعیــت دانشــگاهها از آییننامــه اســتخدامی خــاص مصــوب هیئتامنــای خــود ،تمامــی
اعضــای غیرهیئتعلمــی دانشــگاههای وزارتیــن مشــمول قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و...
مصــوب  1367هســتند.

کلیدواژهها:

بازنشستگی ،مشاغل سخت و زیانآور ،کارمند ،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
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مقدمه

بشــر در طــول تاریــخ همــواره در پــی بــه دســت آوردن امنیــت فــردی و اجتماعــی بــوده اســت.
در دنیایــی پــر از تالطــم و تهدیدهــای گوناگــون ،افــراد تــاش مینماینــد خــود و بســتگان خــود را
در مقابــل انــواع خطــرات اجتماعــی و اقتصــادی کــه زندگــی آنــان را بهویــژه در دوران پیــری مــورد
تهدیــد قــرار میدهــد محافظــت نماینــد؛ زیــرا انســانها بــا رســیدن بــه ســن خاصــی نیــروی کار و
فعالیــت خــود را بــه صــورت کامــل یــا نســبی از دســت داده و در خــود احســاس نیاز به دســت کشــیدن
از کار و تمایــل بــه اســتراحت پیــدا می¬کننــد .در صــورت تحقــق ایــن حالــت و عملــی ســاختن آن،
درآمــد او کاهــش مییابــد و درنتیجــه بــه حمایتــی جهــت جبــران کاهــش مزبــور نیازمنــد میگــردد.
در چنیــن شــرایطی ،نظامهــای تأمیــن اجتماعــی نقــش بســیار حساســی در تأمیــن امنیــت رســمی و
قانونــی بــرای نیــروی کار فعــال و همچنیــن بازنشســته جامعــه بــه عهــده دارنــد .مقــررات مربــوط بــه
بازنشســتگی پیــش از موعــد ازجملــه مقــررات حمایتــی اســت کــه قانونگــذار در راســتای اهــداف کالن
خــود بــه منظــور ایجــاد چتــر حمایتــی بــرای اقشــار شــاغل اعــم از کارگــر و کارمنــد کــه در معــرض
آســیبهای جــدی در محیــط کار خــود میباشــند ،وضــع کــرده اســت تــا بدیــن وســیله ضمــن
کاهــش آثــار و عــوارض ناشــی از ســختی محیــط کار ،دولــت را نیــز از پرداخــت هزینـهای هنگفــت کــه
ممکــن اســت بــه ایــن جهــت در حــوزه بهداشــت و درمــان بــر آن تحمیــل گــردد ،معــاف دارد .در ایــن
مقالــه بــه بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور کارکنــان غیرهیئ ـت علمــی دانشــگاه تابــع وزارت
علــوم و وزارت بهداشــت پرداختــه شــده اســت .کارکنــان دولــت بخــش عظیمی از نیــروی کار در کشــور
را تشــکیل میدهنــد کــه ارائــه بســیاری از خدمــات عمومــی برعهــده آنــان قــرار دارد و تصمیمــات آنهــا
تأثیــر بســیار زیــادی بــر همــه امــور کشــور اعـماز اقتصــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی بــر جــای
میگــذارد ،از طــرف دیگــر وظایــف دولــت ،بهگونــهای اســت کــه نیازمنــد بهکارگیــری نیروهــای
متخصــص ،دارای تواناییهــا و مهارتهــای اداری و اساســی اســت .هــدف قانــون از وضــع مقــررات در
ایــن حــوزه حمایــت از نیــروی انســانی و صیانــت از ســامت آنهــا اســت بــا عنایــت بــه اینکــه قوانیــن
متعــددی در حــوزۀ بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــانآور وجــود دارد .ازدیگرســو،
دانشــگاهها بــه واســطۀ قوانینــی چــون مــاده  ۱قانــون احــکام دائمــی برنامههــای توســعه کشــور از
شــمول مقــررات عمومــی کشــور مســتثنا هســتند و از مصوبــات هیئتامنــای خــود کــه حســب مــورد
بــه تصویــب وزیــر مربوطــه میرســد تبعیــت می¬نماینــد .ســوال مطــرح در ایــن زمینــه آن اســت کــه
بــا توجــه بــه قوانیــن عــام در زمینــه مشــاغل ســخت و زیــانآور و صالحیــت وضــع مقــررات توســط
دانشــگاهها وضعیــت حقوقــی کارکنــان ایــن مجموعههــا چگونــه خواهــد بــود؟ در پاســخ ،تشــریح
ایــن قوانیــن و نظامهــای حقوقــی مربوطــه باالخــص تحلیــل بازنشســتگی متصدیــان مشــاغل ســخت و
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زیــانآور در دانشــگاهها ،دارای اهمیــت اســت؛ البتــه قابــل ذکــر اســت کــه دیــوان عدالــت اداری بــه
عنــوان عالیتریــن مرجــع رســیدگی امــور اداری در نظــام قضایــی کشــور در حقــوق تأمیــن اجتماعــی
جایــگاه ممتــازی دارد .آراء هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان رویــه خــاص محســوب
میگــردد و بــا در نظــر داشــتن رویکــردی کاربــردی و ملمــوس ،موضــوع بررســی بازنشســتگی مشــاغل
ســخت و زیــانآور کارمنــدان دانشــگاه در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری بــرای ایــن مقالــه انتخــاب
شــده اســت.
مقولــه مشــاغل ســخت و زیــانآور از زوایــای گوناگونــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن
میــان میتــوان بــه فراخــور نوشــتار حاضــر ،بــه چنــد اثــر علمــی درخصــوص بازنشســتگی متصــدی
مشــاغل ســخت و زیــانآور اشــاره نمــود .در فصــل هفتــم (بازنشســتگی) از کتــاب قانــون تأمیــن اجتماعــی
در نظــم حقوقــی کنونــی بــه کوشــش عمــران نعیمــی و همــکاران وی ،بــه بررســی و تحلیــل مــاده 76
قانــون تأمیــن اجتماعــی پرداختــه کــه موضــوع مشــاغل ســخت و زیــانآور بــر مبنــای قانــون تأمیــن
اجتماعــی میباشــد و صرفــاً بــه مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی اشــاره دارد کــه برخــی از آراء
مهــم دیــوان عدالــت اداری را نیــز بــه فراخــور موضــوع مطــرح نمــوده اســت (نعیمــی  :1389،ص.)۲۹۴
مقال ـ ه «بررســی قانــون اصــاح قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی
و معلولیــن عــادی و شــاغالن مشــاغل ســخت و زیــانآور» از محمدحســین فارســیجانی در فصلنامــه
قوانیــن و مقــررات تأمیــن اجتماعــی بــه چــاپ رســیده کــه در ایــن مقالــه نیــز صرف ـاً بــه بررســی مــواد
قانــون اصــاح قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و ...پرداختــه شــده اســت .مقالــه
«تأثیــر اجــرای بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور بــر منابــع و مصــارف تأمیــن اجتماعــی» نیــز بــه
قلــم محســن ریاضــی در فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی ،قانــون بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــانآور
را از لحــاظ بــار مالــی بــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،در دو حالــت شــرایط عــادی بازنشســتگی و قانــون
اولیــه بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــانآور (موضــوع تبصــره  2مــاده  79قانــون تأمیــن اجتماعــی)
مقایســه نمــوده اســت (ریاضــی.)1: 1397،
آثــار علمــی بــاال و منابــع دیگــری کــه بــه علــت محدودیــت نمیتــوان همــه آنهــا را در ایــن پژوهــش
گنجانــد ،صرفـاً بــه معرفــی مشــاغل ســخت و زیــانآور و نظامهــای متعــدد بازنشســتگی بــر محــور قانــون
تأمیــن اجتماعــی اشــاره کردهانــد و دو متغیــر مهــم (کارمنــدان مشــاغل ســخت و زیــانآور دانشــگاههای
وزارت علــوم و وزرات بهداشــت و همچنیــن آراء مرتبــط دیــوان عدالــت اداری) کــه در ایــن پژوهــش
مــورد بررســی قــرار میگیــرد در آنهــا دیــده نشــده اســت .ایــن نوشــتار ضمــن طــرح نظامهــای متعــدد
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور ،بازنشســتگی اعضــاء غیرهیئتعلمــی متصــدی مشــاغل ســخت
و زیــانآور در دانشــگاهها بــا توجــه بــه آراء دیــوان عدالــت اداری مــورد تحلیــل حقوقــی قــرار میدهــد.
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 .1مفاهیم و مبانی نظری
در ایــن قســمت بــه نظریههــا و مفاهیمــی پرداختــه میشــود کــه در پایهریــزی موضــوع
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور مدنظــر پژوهشــگران قــرار گرفتــه یــا بــه آنهــا اســتناد شــده
اســت.
 .1.1مفاهیم
از آنجــا کــه بــا توضیــح مفهــوم نظــری ،معنــای آن روشــن میشــود ،در ایــن بخــش مفاهیــم
نظــری بحــث تشــریح میگــردد.
 .1.1.1بازنشستگی
بازنشســتگی یکــی از مهمتریــن مفاهیــم و موضوعــات تأمیــن اجتماعــی اســت کــه ابعــاد مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعــی و روانــی دارد .ایــن پدیــده کــه در وضــع متعــارف و طبیعــی بــا پدیــده دیگــری
بــه نــام ســالمندی همــراه اســت ،در زندگــی شــغلی هــر انســانی اتفــاق میافتــد .سالمندشــدن
جمعیــت و ازدیــاد طــول عمــر چالشهــای جدیــدی را بــرای صندوقهــای بازنشســتگی و نهادهــای
تأمیــن اجتماعــی بــه وجــود آورده اســت .در مــواردی افــراد ممکــن اســت قبــل از رســیدن بــه ســن
بازنشســتگی بــه دلیــل حادثــه و بیمــاری و یــا ســختی و زیــانآوری کار ،تــوان کار کــردن را از دســت
دهنــد (ازکارافتادگــی و بازنشســتگی پیــش از موعــد) (بادینــی.)3: 1385 ،
رســیدن بــه ســن بازنشســتگی امــاره بــر ایــن اســت کــه فــرد دیگــر قــادر بــه کار کــردن نیســت
و بایــد وارد جمعیــت غیرفعــال شــود و ازآنجاکــه جامعــه در دوره فعالیــت از خدمــات نیــروی کار
چنیــن شــخصی اســتفاده کــرده ،بنابــر اصــل تعــاون و همبســتگی اجتماعــی ،بایــد هزینــه زندگــی او
را در دوران پیــری تأمیــن نمایــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی و صنــدوق بازنشســتگی کشــوری جــزء
مهمتریــن نهادهــای تأمیــن اجتماعــی فعــال در قلمــرو نظــام مشــارکتی هســتند کــه بــر اســاس
قوانیــن و مقــررات خــاص عهــدهدار پرداخــت مســتمری بازنشســتگی بــه بازنشســتگان تحــت پوشــش
خــود میباشــند (بادینــی.)4: 1385 ،
در قانــون تأمیــن اجتماعــی بیشــتر جنبــه اقتصــادی بازنشســتگی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه و
در بنــد  15مــاده  2آن بازنشســتگی بــه «عــدم اشــتغال بیمهشــده بــه کار بــه ســبب رســیدن بــه
ســن بازنشســتگی مقــرر در ایــن قانــون» تعریــف شــده اســت؛ اگرچــه ایــن تعریــف در قانــون تأمیــن
اجتماعــی آمــده ،ولــی درخصــوص بازنشســتگی بیمهشــدگان ســایر صندوقهــا نیــز بــا توضیحهــای
زیــر قابــل اســتفاده اســت .تعریــف قانــون اســتخدام کشــوری از بازنشســتگی ،مشــابه قانــون تأمیــن
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اجتماعــی اســت .بنــد ح مــاده  124قانــون اســتخدام کشــوری در ایــن زمینــه اعــام میدارد«:حــال
بازنشســتگی ...وضــع مســتخدمی اســت کــه طبــق مــواد  79یــا  80قــادر بــه کار کــردن نبــوده و از
حقــوق وظیفــه مصــرح در ایــن قانــون اســتفاده میکنــد».
از دیــدگاه حقــوق تأمیــن اجتماعــی ،بازنشســته ،بــه بیمهشــدهای گفتــه میشــود کــه بــرای
وی حکــم بازنشســتگی صــادر شــده و از مســتمری بازنشســتگی بهرهمنــد میشــود .صــدور ایــن
حکــم فــرع بــر رســیدن بــه ســنی خــاص یــا داشــتن ســنوات بیمهپــردازی بــه میــران مقــرر یــا
هــر دو آنهــا میباشــد (اکبرآبــادی .)140 :1392 ،دیــدگاه اقتصــادی نیــز بیشــتر بــر از دســت دادن
وضعیــت اســتخدام و بــه تبــع آن ،عــدم وجــود درآمــد تأکیــد دارد (اردبیلــی .) 49 :1379 ،قابــل ذکــر
اســت کــه خطــر اجتماعــی ،تنهــا بــه از دســت دادن درآمــد خالصــه نمیشــود بلکــه آنچــه مهــم
اســت امــکان ادامــه زندگــی فــرد پــس از ســن مشــخصی در یــک ســطح مطلــوب اجتماعــی اســت
(.)2001:580,Dupeyroux
 .2.1.1بازنشستگی پیش از موعد
از دیــد کارگــران و نماینــدگان آنهــا ،بازنشســتگی پیــش از موعــد عبارتاســت از حقــوق اجتماعــی
معوقــه بــرای دوره کاری طوالنــی و راهــی اســت بــرای آوردن نیروهــای جــوان بــه محیــط کار .از
نظــرگاه کارفرمایــان ،بازنشســتگی پیــش از موعــد عبارتاســت از ابــزاری بــرای بازســازی و تجدیــد
ســاختار نیــروی کار خــود ،در قالــب شــیوهای مســالمتآمیز و بــه دور از تعارضــات صنعتــی و اجتماعــی
(نعیمــی و همــکاران .)296 :1389 ،
بــا بررســی مــواد قانــون تأمیــن اجتماعــی معلــوم میشــود کــه عبــارت بازنشســتگی پیــش از موعــد
در قانــون مزبــور تعریــف نشــده اســت و بــه عبارتــی تعریــف مــورد نظــر حقیقــت قانونــی نــدارد .بــا
وجــود ایــن قانونگــذار در تبصرههــای مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی مــواردی را بیــان کــرده اســت
کــه بهگونــهای اســتثنائی بــر شــرایط مذکــور در ایــن مــاده محســوب میشــوند و حقوقدانــان از
مــوارد مذکــور در تبصرههــای مــورد بحــث ،بــا عنــوان مصادیــق «بازنشســتگی پیــش از موعــد» یــاد
کردهانــد .وجــه مشــترک تمــام مــوارد مذکــور ایــن اســت کــه در تمامــی آنهــا ،بیمهشــده میتوانــد
در ســنی کمتــر از ســن مقــرر در بنــد  2مــاده ( 76شــصت ســال تمــام بــرای مــردان و پنجاهوپنــج
ســال تمــام بــرای زنــان) بازنشســته شــود .بــه ایــن ترتیــب در قانــون تأمیــن اجتماعــی ایــران ،مــراد از
بازنشســتگی پیــش از موعــد عبــارت اســت از بازنشســتگی بیمهشــده قبــل از ســن  60ســالگی تمــام
بــرای مــردان و  55ســالگی تمــام بــرای زنــان؛ بنابرایــن میتــوان مصادیــق بازنشســتگی پیــش از موعــد
را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد:
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1ـ بازنشســتگی کســانی کــه  30ســال ســابقه کار داشــته و حــق بیمــه مــدت مزبــور را بــه ســازمان
پرداختــه باشــند .مشــروط بــه داشــتن حداقــل  50ســال بــرای مــردان و  45ســال بــرای زنــان (تبصــره
 1مــاده .)76
2ـ بازنشســتگی بیمهشــدگانی کــه دارای  35ســال تمــام ســابقه پرداخــت حــق بیمــه داشــته باشــند
(تبصــره  3مــاده .)76
3ـ بازنشستگی پیش از موعد زنان با داشتن  20سال سابقه (تبصره  4ماده .)76
4ـ بازنشســتگی پیــش از موعــد در کارهــای ســخت و زیــانآور (عراقــی و همــکاران  392 :1386 ،ـ
.)397
در تبصــره  ۱مــاده  ۱۰۳قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیــز بازنشســتگی پیــش از موعــد بــرای
مشــاغل ســخت و زیــانآور ،جانبــازان و معلــوالن و زنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 .3.1.1مشاغل سخت و زیانآور
کارهایــی اســت کــه در آنهــا «عوامــل فیزیکــی ،شــیمیایی ،مکانیکــی و بیولوژیکــی محیــط کار
غیراســتاندارد بــوده و در اثــر اشــتغال کارگــر ،تنشــی بــه مراتــب باالتــر از ظرفیتهــای طبیعــی
(جســمی و روانــی) در وی ایجــاد گــردد کــه نتیجــه آن بیمــاری شــغلی و عــوارض ناشــی از آن بــوده
و بتــوان بــا بهکارگیــری تمهیــدات فنــی ،مهندســی ،بهداشــتی و ایمنــی و غیــره صفــت ســخت و
زیــانآور بــودن را از آن مشــاغل کاهــش یــا حــذف نمود»(قســمت الــف مــاده واحــده قانــون موســوم
بــه مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  .) 1380/7/14در مــاده  12آییننامــه اجرایــی قانــون اخیــر،
مصوبــات شــورای عالــی حفاظــت فنــی و در بخشــنامه شــماره پنــج کارهــای ســخت و زیانآور ســازمان
تأمیــن اجتماعــی ،فهرســت فعالیتهــا و کارهــای ســخت و زیــانآور آمــده اســت.
تبصــره  ۳مــاده واحــده قانــون «نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی
و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور» وظایــف مربــوط بــه مشــاغل ســخت و
زیــانآور را باعــث بــروز ناراحتیهــای جســمی و روحــی می¬دانــد .مصادیــق ایــن مشــاغل بــه اســتناد
جــزء پنجــم آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر ،بنــا بــه پیشــنهاد هریــک از دســتگاههای مشــمول
ایــن قانــون و تأییــد شــورای (ســازمان) امــور اداری اســتخدامی کشــور ،بــه تصویــب هیئتوزیــران
می¬رســد.
 .2.1مبانی نظری
در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا افــراد شــاغل در بره ـهای از زندگــی شــغلی خــود بــه طــور
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معمــول از کار کنارهگیــری میکننــد و اســتحقاق دریافــت مســتمری بازنشســتگی را پیــدا میکننــد،
نظــرات متنــوع و متفاوتــی بــه شــرح زیــر ارائــه شــده اســت؛ گروهــی معتقدنــد کــه دلیــل برقــراری
مســتمری بازنشســتگی بــروز پدیــده پیــری و ســالخوردگی اســت کــه غالب ـاً بــا ضعــف جســمانی و
کاهــش قــدرت کار همــراه اســت.
عــدهای دیگــر معتقدنــد کــه بازنشســتگی یــک حــق اجتماعــی بــرای شــاغل تلقــی می¬شــود ،بــه
ایــن معنــا کــه فــرد شــاغل بــه دلیــل فعالیتهــای شــغلی بــرای جامعــه حــق دارد در ســن خاصــی
از مســتمری بازنشســتگی برخــوردار شــود .بــه هــر حــال بــر اســاس هــردو نگــرش ،ســن خاصــی را
بــرای اســتحقاق برخــورداری از مســتمری بازنشســتگی مشــخص کردهانــد .ایــن ســن ،بهویــژه بــر
اســاس نگــرش نخســت امــاره ضعــف و ناتوانــی و درنتیجــه ،زمــان اســتحقاق بــرای دریافــت مســتمری
بازنشســتگی محســوب میشــود .بــا وجــود ایــن بــا رســیدن بــه ســن مــورد نظــر قانونگــذار ،معمــوالً
کارفرمایــان نیــز میتواننــد بــه اجبــار کارگــران را بازنشســته کننــد و لــذا ســن مزبــور بــرای کارگــران
یــک اختیــار ایجــاد نمیکنــد بلکــه بــرای کارفرمایــان نیــز فرصــت تجدیــد نیــروی انســانی و ســاختاری
را فراهــم میکنــد .عــدهای معتقدنــد کــه عــاوه بــر پیــری و ســوابق شــغلی ،یــک سیاســت عقالنــی
بایــد ســن مســتمری را بــا طبیعــت کموبیــش زیــانآور و دشــوار شــغل نیــز مرتبــط ســازد .ایــن مطلــب
در تدویــن قانــون تأمیــن اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت (نعیمــی و همــکاران.)295 :1389 ،
 .2نظامهای قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیانآور
بحــث بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــانآور ،در نظــام حقوقــی ایــران دارای ابهامــات
و ناهماهنگی¬هایــی اســت کــه اجــرای آن را در عمــل دچــار پیچیدگــی نمــوده اســت .قوانیــن و مقــررات
متعــدد و آراء وحــدت رویــه مکــرر در ایــن زمینــه مؤیــد عــدم انســجام ایــن حــوزه قانونــی اســت .عــاوه بــر
قانــون تأمیــن اجتماعــی بــا دو قانــون متفــاوت روبـهرو هســتیم کــه هــردو قانــون در ســازمان تأمیــن اجتماعــی
مجــری میباشــد .ایــن قوانیــن عبارتانــد از :قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و
جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  1367/9/1و اصالحیــه مــورخ
 1383/2/21و قانــون حفاظــت در برابــر اشــعه مصــوب 1368/1/20؛ امــا همانطورکــه در توضیحــات آتــی
خواهــد گذشــت از نظــر دایــره شــمول درواقــع بــا دو نظــام عمــده قانونــی مواجــه هســتیم :مشــاغل ســخت و
زیــانآور کارگــری (قانــون تأمیــن اجتماعــی) و مشــاغل ســخت و زیــانآور کارمنــدی (قانــون نحوه بازنشســتگی
جانبــازان و .)...قانــون حفاظــت در برابــر اشــعه بــه دلیــل پرداختــن بــه یــک نــوع از مشــاغل ســخت و زیــانآور،
بــا وجــود اجــرا در بخشهــای عمومــی ،دولتــی و خصوصــی ،نظامــی خــاص محســوب میگــردد.
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ســال اول  /شمــــاره اول  /زمستـــان 1398

 .1.2نظام تأمین اجتماعی
در قانــون تأمیــن اجتماعــی ،بازنشســتگی پیــش از موعــد در دو فــرض پیشبینــی شــده اســت.
فــرض اول مربــوط بــه بازنشســتگی پیــش از موعــد زنــان در صــورت داشــتن شــراط قانونــی میباشــد.
فــرض دوم مربــوط بــه بازنشســتگی پیــش از موعــد شــاغلین در مشــاغل ســخت و زیــانآور (تنهــا
بیمهشــدگان اجبــاری مــزد بگیــر و دارای کارفرمــا) در صــورت داشــتن شــرایط زیــر اســت:
1ـ داشــتن حداقــل بیستســال متوالــی یــا بیســتوپنج ســال متنــاوب اشــتغال در کارهــای
ســخت و زیــانآور و پرداخــت حــق بیمــه مــدت مزبــور بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی .هــر ســال ســابقه
پرداخــت حــق بیمــه در کارهــای ســخت و زیــانآور یکونیــم ســال محاســبه خواهــد شــد.
2ـ در صــورت فرســایش زود هنــگام جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال ســخت و زیــانآور بــا
تأییــد کمیســیونهای پزشــکی موضــوع مــاده  91قانــون تأمیــن اجتماعــی بــا هــر میــزان ســابقه
خدمــت (بندهــای 1و 2قســمت ب مــاده واحــده قانــون موســوم بــه مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب
.)1380/7/14
همچنیــن کارهــای ســخت و زیــانآور در ق.ت ا .در بنــد «الــف» تبصــره  2الحاقــی تعریــف شــده
اســت؛ بنابرایــن در ادامــه بــه بررســی تاریخچــه بازنشســتگی پیــش از موعــد ،مشــمولین ،شــرایط
بازنشســتگی و مزایــای مقــرر در ایــن قانــون پرداختــه میشــود.
 .1.1.2تاریخچه بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیانآور
شــرایط و ضوابــط بازنشســتگی پیــش از موعــد در کارهــای ســخت و زیــانآور در ســه دوره تاریخــی
دســتخوش تحــول و دگرگونــی گردیــده اســت کــهذیــ ً
ا حســب تقــدم و تأخــر بــه آن اشــاره
میشــود:
ـ تبصره ماده  76قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
بــه موجــب تبصــره مزبــور ،بــرای افــرادی کــه حداقــل مــدت بیســت ســال متوالــی یــا بیسـتوپنج
ســال متنــاوب در مناطــق بــد آب و هــوا کار کردهانــد و یــا آنکــه بــه کارهــای ســخت و مخــل ســامتی
(زیــانآور) اشــتغال داشــتهاند ،ســن بازنشســتگی پنجاهوپنــج ســال تمــام خواهــد بــود .در ایــن
تبصــره بــرای تعییــن مناطــق بــد آب و هــوا و کارهــای زیــانآور بــه آییننامــه مصــوب هیئتوزیــران
ارجــاع داده شــده اســت .برخــی از اســتادان حقــوق بــه اســتناد قســمت (الــف) بنــد  3بخشــنامه 13
مســتمریهای ســازمان و توســل بــه «ظاهــر» تبصــره ،شــرط پرداخــت حــق بیمــه را بــرای مشــموالن
تبصــره در زمــان حکومــت آن منتفــی اعــام کردهانــد.
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بــه نظــر میرســد کــه اســتظهار مزبــور بــا عنایــت بــه صــدر مــاده کــه بــه طــور عــام پرداخــت
حداقــل ده ســال حــق بیمــه را قبــل از تاریــخ تقاضــای بازنشســتگی شــرط دانســته ،وجیــه بــه نظــر
نمیرســد؛ توضیــح آنکــه صــدر مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی در مقــام بیــان شــرایط کلــی
بازنشســتگی ،پرداخــت حداقــل ده ســال حــق بیمــه را بــرای تمامــی بیمهشــدگان الزم دانســته و
تبصــره ذیــل آن در مقــام بیــان اســتثناء عــام ،تنهــا بــه تخصیــص حکــم عــام در مــورد شــاغالن در
کارهــای ســخت و زیــانآور و مناطــق بــد آب و هــوا از حیــث شــرط ســنی پرداختــه اســت؛ لــذا عمــوم
مــاده دربــاره پرداخــت حداقــل ده ســال حــق بیمــه بــه قــوت خــود باقــی اســت.
بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده بــه طــور عمــوم در مــاده  76ق.ت.ا .اجتمــاع دو شــرط را جهــت
اســتفاده از مســتمری بازنشســتگی الزم دانســته کــه عبارتانــد از1 :ـ حداقــل ســابقه پرداخــت حــق
بیمــه وفــق قانــون 2ـ ســن مــرد بــه شــصت ســال و ســن زن بــه پنجاهوپنــج ســال تمــام رســیده
باشــد .قانونگــذار بــا بیانــی عــام ســن بازنشســتگی در قانــون تأمیــن اجتماعــی را بیــان داشــته و ســایر
مــوارد مذکــور در تبصرههــای ایــن قانــون اســتثناء بــر عــام میباشــد (انصــاری.)478 : 1386 ،
ـ تبصره  2ماده  76بعد از اصالحات سال 1371
بــه موجــب ایــن اصالحــات دو تغییــر در شــرایط بازنشســتگی پیــش از موعــد حاصــل شــد کــه بــه
نظــر میرســد میتــوان تغییــرات مزبــور را بــه شــرح زیــر خالصــه کــرد:
الــف ـ حداقــل مــدت پرداخــت حــق بیمـه ،از ده ســال بــه  20ســال متوالــی یــا  25ســال متنــاوب
افزایــش پیــدا کــرد.
ب ـ ســن بازنشســتگی کــه قبـ ً
ا بــه طــور یکســان بــرای مــردان و زنــان  55ســال در نظــر گرفتــه
شــده بــود  ،تقلیــل یافــت و ســن بازنشســتگی بــرای مــردان  50ســال و بــرای زنــان  45ســال در نظــر
گرفتــه شــد.
بــه نظــر تبصــره الحاقــی ،شــرط ســنگینی را بــرای اســتفاده از مزایــا الزم دانســته اســت؛ زیــرا بــه
اســتناد ظهــور تبصــره و رویــه عملــی ســازمان ،پرداخــت حــق بیمــه ،الزم نبــوده و در تبصــره الحاقــی
چنیــن شــرطی الزم تلقــی شــده اســت .لکــن بهنظــر می¬رســد گرچــه حداقــل مــدت الزم در مــورد
پرداخــت حــق بیمــه افزایــش یافتــه ،لکــن قانونگــذار جهــت تقلیــل شــرط ســنی ســهلگیری بیشــتری
روا داشــته اســت.
ـ تبصره  2اصالحی ماده  76قانون تأمین اجتماعی (اصالحی سال )1380
نکتــه مهــم درخــور توجــه در اصالحــات ســال  1380اینکــه تبصــره  2مصــوب ســال  1371دربــاره
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دو موضــوع یعنــی بیمهشــدگان شــاغل در کارهــای ســخت و زیــانآور و مناطــق بــد آب و هــوا احکامــی
را بیــان کــرده بــود .حــال آنکــه ،آنچــه در اصالحــات ســال  1380مــد نظــر قانونگــذار بــوده ،صرفـاً افــراد
شــاغل در کارهــای ســخت و زیــانآور هســتند و از افــراد شــاغل در مناطــق بــد آب و هــوا ذکــری بــه
میــان نیامــده اســت؛ لــذا اصالحــات ســال  1380صرفـاً مخصــص احــکام مربــوط بــه شــاغالن مشــاغل
ســخت و زیــانآور اســت و افــرادی کــه در مناطــق بــد آب و هــوا کار میکننــد ،تحــت شــمول مقــررات
ســال  1371خواهنــد بــود .ایــن مطلــب در بخشــنامه شــماره  1کارهــای ســخت و زیــانآور مــورد
تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .بــا وجــود مطالــب بــاال معلــوم نیســت کــه چــرا همیــن بخشــنامه از تاریــخ
 ،1380/9/2بیمهشــدگان شــاغل در مناطــق بــد آب و هــوا را را از شــمول تبصــره  2اصالحــی مــاده 76
قانــون تأمیــن اجتماعــی مصــوب  1380خــارج دانســته و شــرایط بازنشســتگی آنــان را هماننــد ســایر
بیمهشــدگان شــاغل در کارهــای عــادی و تابــع شــرایط مقــرر در مــاده  76و تبصرههــای  3 ،1و 4
آن دانســته اســت؛ درحالیکــه علیاالصــول شــاغلین در مناطــق بــد آب و هــوا از مقــررات تبصــره 2
مصــوب 1380خــروج تخصصــی دارنــد و اصالحــات مذکــور بــه معنــی نســخ تبصــره  2ســال  71نیســت؛
زیــرا خــاص الحــق مخصــص عــام ســابق اســت نــه ناســخ کل آن.
بــه ایــن ترتیــب ،شــاغلین در کارهــای ســخت و زیــانآور بــه موجــب تبصــره  2اصالحــی  ،1380از
شــرط ســنی معــاف هســتند؛ امــا شــاغلین در مناطــق بــد آب و هــوا بــا داشــتن ســابقه کار و پرداخــت
حــق بیمــه  20ســال متوالــی یــا  25متنــاوب ،درصورتیکــه ســن مــردان  50و ســن زنــان  45ســال
تمــام باشــد ،میتواننــد تقاضــای مســتمری بازنشســتگی کننــد.
 .2.1.2مشمولین
ســوال مهــم در اجــرای قانــون مــورد بحــث ایــن اســت کــه مشــمولین ایــن قانــون چــه کســانی
هســتند؟ اهمیــت ایــن ســوال بهویــژه بــا توجــه بــه تعــدد قوانیــن حاکــم در قلمــرو مشــاغل ســخت و
زیــانآور و تفــاوت احــکام قانونــی ،بیشــتر میشــود .همانطورکــه بیــان شــد دربــاره مشــاغل ســخت
و زیــانآور مــا بــا دو نظــام قانونــی عــام مواجــه هســتیم .در همیــن رابطــه جــزء الــف بخشــنامه 49
مســتمریها در مقــام اجــرای آییننامــه اجرایــی قانــون اصــاح تبصــره  2الحاقــی مــاده  76ق.ت.ا.
مقــرر مــیدارد کــه مشــمولین قوانیــن ذیــل از شــمول آییننامــه مزبــور مســتثنی میباشــند:
1ـ شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور موضــوع قانــون «نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب
اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی ...مصــوب  1367و اصالحــات بعــدی آن»
2ـ مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه مصوب سال .»1368
بــه ایــن ترتیــب میتــوان گفــت کــه بــا عنایــت بــه بنــد  1جــزء الــف تبصــره  2و بنــد  1جــزء ب
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آن مشــموالن قانــون اصــاح تبصــره  2الحاقــی مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی از جهــت برخــورداری
از مزایــا و حمایتهــا عبارتانــد از:
1ـ کلیــه کارگــران بخــش غیردولتــی بــه اســتثناء کارگــران جانبــاز ،معلولیــن حــوادث ناشــی از کار،
بیمــاران ناشــی از کار و معلولیــن عــادی و همچنیــن کارگــران مشــمول قانــون حفاظــت در برابــر اشــعه
(مســتفاد از مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان ...و قانــون حفاظــت در برابــر اشــعه).
2ـ کارکنــان خریــد خدمــت شــاغل در مشــاغل ســخت و زیــانآور وزارت دفــاع و پشــتیبانی و
نیروهــای مســلح و شــرکتها و ســازمانهای تابعــه آن .الزم بــه ذکــر اســت کــه دربــاره ایــن افــراد
هرچنــد مشــمول مقــررات بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــانآور قانــون تأمیــن
اجتماعــی هســتند ،امــا بــه موجــب مــاده  16آییننامــه جدیــد ( )1385مشــمول ضوابــط و مقــررات
نیروهــای مســلح هســتند کــه بــا هماهنگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعمــال خواهــد شــد.
رأی وحــدت رویــه شــماره  865مــورخ  ،1387/12/18احــکام قانــون تأمیــن اجتماعــی دربــاره
مشــاغل ســخت و زیــانآور را منحصــر بــه کارگــران میدانــد و ســایر مشــاغل ســخت و زیــانآور
(مشــاغل کارمنــدی) را منصــرف از آن اعــام میکنــد« :مطابــق تبصــره  2مــاده واحــده قانــون نحــوه
بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل
ســخت و زیــانآور مصــوب « ،1367شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور کــه وظایــف مربــوط بــه شــغل
آنــان باعــث بــروز ناراحتیهــای جســمی و روحــی میگــردد ،میتواننــد بــا داشــتن حداقــل بیســت
ســال ســابقه خدمــت بــر اســاس درخواســت کتبــی خــود بــا حداکثــر پنــج ســال ارفــاق بازنشســته
شــوند ».نظــر بــه صراحــت مــاده واحــده قانــون فوقالذکــر مبنــی بــر عــدم شــمول مقــررات آن بــه
کارگــران مشــمول قانــون کار و اینکــه تشــخیص و تأییــد کمیتــه اســتانی ناظــر بــه مشــاغل ســخت و
زیــانآور کارگــری بــوده و منصــرف از ســایر مشــاغل ســخت و زیــانآور میباشــد و شــغل شــاکیان بــه
عنــوان پرســتار از جملــه مشــاغل ســخت و زیــانآور اعــام گردیــده اســت و نتیجتـاً در اجــرای تبصــره
 3مــاده واحــده مزبــور ذیحــق بــه اســتفاده از حداکثــر پنــج ســال خدمــت ارفاقــی بودهانــد؛ بنابرایــن
دادنامــه شــماره  671مــورخ  1387/3/27شــعبه  22دیــوان در حــدی کــه مبیــن ایــن معنــی اســت،
موافــق اصــول و موازیــن قانونــی میباشــد».
ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا براســاس قانــون ،بخشــی از کارمنــدان ماننــد کارکنــان پیمانــی
و قــراردادی از نظــر تأمیــن اجتماعــی تابــع قانــون تأمیــن اجتماعــی هســتند ،و ایــن افــراد از نظــر
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور از قانــون اخیرالذکــر بهــره میبرنــد؟ پاســخ منفــی اســت.
براســاس دادنامــه شــماره  699الــی  695مــورخ  1396/7/25قانــون بازنشســتگی پیــش از موعــد
مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  1380صرفـاً دربــاره کارگــران اعمــال می¬گــردد و صــرف پرداخــت
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حــق بیمــه بــه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی شــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی را در پــی نخواهــد داشــت.
نکتــه دیگــر آنکــه ،تعییــن ســخت و زیــانآور بــودن مشــاغل تابــع قانــون تأمیــن اجتماعــی ،براســاس
ســوابق و شــرایط محیــط کار ،برعهــده کمیتــه بــدوی کارشناســان موضــوع مــاده  ۲آییننامــه اجرایــی
مذکــور اســت .تجدیدنظرخواهــی از نظریــه کمیتــه بــدوی در کمیتــه اســتانی موضــوع مــاده  ۸ایــن
آییننامــه و تجدیدنظــر از نظرهــای ایــن دو کمیت ـه قابــل شــکایت در دیــوان عدالــت اداری میباشــد.
مــاده  ۲ایــن آییننامــه بیــان میکنــد« :حســب درخواســت کارگــر ،کارفرمــا ،تشــکلها ،وزارت
بهداشــت و وزارت کار در هــر کارگاه بــا بررســی ســوابق ،انجــام بازدیــد و بررســی شــرایط کار توســط
کارشناســان بهداشــت حرف ـهای و بازرســان کار و تأییــد کمیتــه بــدوی و تجدیدنظــر اســتانی مشــاغل
ســخت و زیــانآور آن کارگاه تعییــن می¬شــود» .نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه اظهارنظــر ایــن کمیتههــا
صرف ـاْ نســبت بــه همــان کارگاه اعمــال میشــود و قابــل اســتناد توســط ســایر کارگــران و کارگاههــا
نیســت.
رأی وحــدت رویــه شــماره  652مــورخ  1387/10/8بــر صالحیــت کمیتههــای تشــخیص مشــاغل
ســخت و زیــانآور قانــون تأمیــن اجتماعــی و صالحیــت رســیدگی دیــوان تأکیــد نمــوده اســت« :نظــر
بــه اینکــه تشــخیص مشــاغل ســخت و زیــانآور بــه عهــده کمیتــه اســتانی مقــرر در مــاده  18آییننامــه
کارهــای ســخت و زیــانآور موضــوع تبصــره  2مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی محــول شــده اســت و
تأثیــر یــا عــدم تأثیــر ایــام مرخصــی در توالــی یــا تنــاوب مــدت اشــتغال بــه کارهــای ســخت و زیــانآور
از وظایــف و مســئولیتهای قانونــی آن کمیتــه نیســت؛ بنابرایــن دادنامههــای شــماره  1276و 1280
مــورخ  1386/5/7شــعبه دوم تجدیــد نظــر دیــوان مبنــی بــر فســخ دادنامههــای بــدوی و صــدور
رأی در ماهیــت شــکایت شــاکیان کــه مبیــن لــزوم رســیدگی بــه موضــوع در کمیتــه اســتانی و مؤیــد
صالحیــت دیــوان در رســیدگی بــه شــکایت بــه کیفیــت مطروحــه اســت در ایــن حــد صحیــح و موافــق
موازیــن قانــون تشــخیص داده میشــود».
 .3.1.2حمایتها و مزایا
بهطورکلــی میتــوان گفــت کــه قانونگــذار بــه دو صــورت از بیمهشــدگان مشــاغل ســخت و
زیــانآور حمایــت کــرده اســت:
1ـ تأمیــن ایمنــی و بهداشــت محیــط کار بــا ایجــاد تکلیــف مقــرر در جــزء الــف تبصــره 2؛ قانونگذار
بــا تکالیفــی کــه در بندهــای جــزء الــف بــرای کارفرمــا مقــرر نمــوده اســت ازجملــه کاهــش یــا حــذف
عوامــل غیراســتاندارد فیزیکــی ،شــیمیایی ،مکانیکــی و بیولوژیکــی محیــط و همچنیــن معاینــات بــدو
اســتخدام و معاینــات ادواری ،در جهــت حمایــت از ســامت جســمی و روحــی شــاغالن در ایــن مشــاغل
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گام برداشــته اســت.
2ـ بازنشســتگی پیــش از موعــد در صــورت احــراز شــرایط ( 25ســال متنــاوب یــا  20ســال متوالــی)
یــا در صــورت فرســایش جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال در کارهــای ســخت و زیــانآور؛ بــه عبارتــی
قانونگــذار در دو صــورت بــه شــاغالن مشــاغل ســخت و زیــانآور اجــازه داده اســت کــه از گزینــه
بازنشســتگی پیــش از موعــد اســتفاده نماینــد1:ـ درصورتیکــه ایــن افــراد حداقــل  20ســال متوالــی
یــا  25ســال متنــاوب در کارهــای ســخت و زیــانآور (مخــل ســامت) اشــتغال داشــته باشــند و در هــر
مــورد حــق بیمــه مــدت مزبــور را بــه ســازمان پرداختــه باشــند2 .ـ درصورتیکــه بیمهشــدگان مزبــور
قبــل از رســیدن بــه ســابقه مقــرر در قانــون ،دچــار فرســایش جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال در
کارهــای ســخت و زیــانآور گردنــد و ایــن مطلــب بــه تأییــد کمیســیونهای پزشــکی مذکــور در مــاده
 91قانــون تأمیــن اجتماعــی برســد.
نکتــه قابــل تأمــل اینکــه سیاس ـتهای تأمیــن اجتماعــی عمدت ـاً بهتنهایــی توســط خــود دولــت
و بــدون مشــارکت مســتقیم یــا مؤثــر ســازمانهای تأمیــن اجتماعــی و بیمــه اجتماعــی کــه عهــدهدار
اجــرای ایــن سیاسـتها میباشــند اتخــاذ میشــود .بــه عنــوان نمونــه میتــوان از قوانیــن بازنشســتگی
پیــش از موعــد ،کاهــش ســن بازنشســتگی و دیگــر مــواردی کــه اثــرات ســوء بــر وضعیــت مالــی
صنــدوق دارنــد یــاد کــرد (کرباســیان .)173 :1384
 .2.2نظــام حقوقــی قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی
و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب 1367/9/1
 .1.2.2سابقه قانون
مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ...بــا هــدف ایجــاد تســهیالت قانونــی درخصــوص
بازنشســتگی پیــش از موعــد ســه دســته از شــاغلین در دســتگاهها ،مؤسســات و شــرکتهای دولتــی ،یعنــی
جانبــازان جنــگ تحمیلــی ،معلولیــن عــادی و شــاغلین در مشــاغل ســخت و زیــانآور ،در تاریــخ 1367 /9/1
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید؛ امــا بــا عنایــت بــه احصــاء دســتگاههای مشــمول ،در صــدر مــاده
واحــده مذکــور و نیــز اســتثناء وارد بــر آن یعنــی عبــارت «بــه جــز کارگــران مشــمول قانــون کار» ،شــاغلین در
بخــش خصوصــی و ســایر مشــمولین قانــون کار بــه نحــو موضوعــی از شــمول آن خــارج و مقــررات مزبــور منحصر
بــه شــاغلین رســمی در دســتگاهها و مؤسســات دولتــی و غیردولتــی غیرمشــمول قانــون کار گردیــد .آییننامــه
اجرایــی قانــون یادشــده نیــز در تاریــخ  1368/5/30تدویــن یافــت و بدیــن صــورت ،مشــمولین قانــون کار کــه از
حمایتهــای قانونگــذار در ایــن زمینــه محــروم بودنــد آن را خالئــی در نظــام تأمیــن اجتماعــی می¬پنداشــتند
تــا اینکــه بــا تصویــب قانــون اصــاح قانــون نحــوه بازنشســتگی ...در تاریــخ  1383/2/21تــا حــدودی از ایــن
نگرانــی کاســته شــد .در هــر صــورت ایــن قانــون را بایــد قانــون اصلــی در زمینــه بازنشســتگی مشــاغل ســخت و
زیــانآور مســتخدمین دولتــی دانســت .بــا تصویــب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در ســال  ۱۳۸۶و تعییــن
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تکلیــف در زمینــه بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور در تبصــره  ۱مــاده  ۱۰۳آن بنظــر مــی رســد قانــون
فــوق الذکــر را در زمینــه ســابقه و ســن شــاغالن مشــاغل ســخت و زیــان آور بــرای بازنشســتگی اصــاح نمــوده
اســت 1.در آخریــن تحــول دادنامــه شــماره  ۸۴۸هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورخ  ۱۳۹۸/۵/۱بــر
ایــن اصــاح تاکیــد نمــوده و حداقــل ســابقه جهــت بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور را بیسـتوپنج
ســال دانســته اســت2 .
 .2.2.2تعریــف مشــاغل ســخت و زیــانآور در قانــون نحــوۀ بازنشســتگی جانبــازان انقالب
اســامی ایــران و( ...مصــوب  ،67اصالحــی ) 1383/2/21و نحــوه احراز آن
در تبصــره  3مــاده  3قانــون مذکــور آمده«:شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور کــه وظایــف مربــوط
بــه شــغل آنــان باعــث بــروز ناراحتــی جســمی و روحــی میگــردد ،میتواننــد بــا داشــتن حداقــل 20
ســال ســابقه خدمــت براســاس درخواســت کتبــی خــود ،بــا حداکثــر  5ســال ارفــاق بازنشســته شــوند».
بــه موجــب ایــن تعریــف ،شــغل ســخت و زیــانآور شــغلی اســت کــه در آن وظیفــه مربــوط بــه شــغل
باعــث بــروز ناراحتــی جســمی و روحــی میگــردد .ایــن تعریــف بــه دلیــل گســتردگی مفهــوم واژگان
و قابلیــت تفســیر موســع و معلــوم نبــودن حدودوثغــور ناراحتیهــای جســمی و روحــی در مقــام عمــل
بههیچوجــه مناســب نیســت و بــه همیــن دلیــل قانونگــذار در مــاده  5آییننامــه اجرایــی قانــون فــوق
(مصــوب  ،)1368/5/28ضوابــط اجرایــی و مــراد خــود از ناراحتیهــای جســمی و روحــی را بدیــن
صــورت بیــان نمــوده« :مشــاغل ســخت و زیــانآور و درجــات مربــوط بــه پســت ســازمانی کــه عمدتـاً
 .1ماده 103ـ «دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
یوپنج ســال بــرای مشــاغل تخصصــی
الــف) حداقــل ســی ســال ســابقه خدمــت بــرای مشــاغل غیرتخصصــی و سـ 
بــا تحصیــات دانشــگاهی کارشناســی ارشــد و باالتــر بــا درخواســت کارمنــد بــرای ســنوات باالتــر از  30ســال .
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصــره  -1ســابقه مذکــور در بنــد (الــف) و همچنیــن شــرط ســنی مزبــور در بنــد «ب» بــرای متصدیــان مشــاغل
ســخت و زیــانآور و جانبــازان و معلــوالن تــا پنجســالکمتر مــی باشــد و شــرط ســنی بــرای زنــان منظــور نمــی
گردد».
« .2مطابــق تبصــره  ۳مــاده  ۳قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و
معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب ســال  ۱۳۶۷کــه مقــرر شــده اســت« :شــاغلین
مشــاغل ســخت و زیــانآور کــه وظایــف مربــوط بــه شــغل آنــان باعــث بــروز ناراحتیهــای جســمی و روحــی
میگــردد ،میتواننــد بــا داشــتن حداقــل بیســت ســال ســابقه خدمــت و بــر اســاس درخواســت کتبــی خــود
بــا حداکثــر پنــج ســال ارفــاق بازنشســته شــوند ».و در تبصــره  ۱مــاده  ۱۰۳قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری
مصــوب ســال  ۱۳۸۶نیــز مقــرر شــده اســت« :ســابقه مذکــور در بنــد الــف و همچنیــن شــرط ســنی مـــزبور در بند
(ب) بــرای متصدیــان مشــاغل ســخت و زیــانآور و جانبــازان و معلــوالن تــا پنــج ســال کمتــر میباشــد و شــرط
ســنی بــرای زنــان منظــور نمیگــردد ».ایــن حکــم بــه مفهــوم آن اســت کــه ســن شــاغلین مشــاغل ســخت و
زیــانآور مشــمول بازنشســتگی بنــد (الــف) مــاده « :۱۰۳حداقــل ســی ســال ســابقه خدمــت بــرای مشــاغل غیــر
تخصصــی و ســی و پنــج ســال بــرای مشــاغل تخصصــی بــا تحصیــات دانشــگاهی کارشناســی ارشــد و باالتــر بــا
درخواســت کارمنــد بــرای ســنوات باالتــر از  ۳۰ســال ».پنــج ســال خدمتــی کاهــش مییابــد»...
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در شــرایط محیطــی نامســاعد ،از قبیــل وجــود گازهــای شــیمیایی ،کار بــا مــواد رادیــو اکتیــو و پرتوهای
مضــره ،محیــط عفون ـتزا ،کار در اعمــاق ،انفجــار ،کار بــا معلولیــن ذهنــی و جســمی و غیــره انجــام
شــود و وظایــف مربــوط بــه شــغل موجــب بــروز ناراحتیهــای جســمی و روحــی شــدید گــردد ،بنــا
بــه پیشــنهاد هریــک از دســتگاههای مشــمول ایــن قانــون و تأییــد شــورای امــور اداری و اســتخدامی
کشــور بــه تصویــب هیئتوزیــران خواهــد رســید» .بــه ایــن ترتیــب قانونگــذار در ایــن آییننامــه ،بــا
ذکــر چنــد مثــال تاحــدودی مفهــوم ناراحتیهــای جســمی و روحــی مذکــور در مــاده  3قانــون نحــوه
بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و( ...مصــوب  )1367را بیــان کــرده اســت؛ همچنیــن
ـع تأییــد و تصویــب مشــاغل مشــتمل بــر ایــن ناراحتیهــا را نیــز مشــخص کــرده ،لکــن در اینجــا
مرجـ ِ
نیــز هماننــد ق.ت.ا معیــار و ضابطــه دقیقــی بــرای شناســایی مصادیــق و روشــن شــدن مفهــوم در مقــام
عمــل ارائــه نگردیــده اســت.
امــا در دســتورالعمل تشــخیص مشــاغل ســخت و زیــانآور موضــوع بخشــنامه شــماره /1/15/5214
مــورخ  1378/12/8ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور ،در مــاده  1تعریفــی از مشــاغل ســخت و
زیــانآور ارائــه و در مــاده  2مشــاغل ســخت و زیــانآور احصــاء شــده و در مــاده  5همیــن دســتورالعمل
نحــوه محاســبه و اعطــای ســنوات خدمــت ارفاقــی بــه متصدیــان موضــوع دســتورالعمل بیــان گردیــده
ا ست .
تاکنــون مصوبــات متعــددی درزمینــۀ شناســایی مشــاغل ســخت و زیــانآور تابــع ایــن قانــون
توســط هیئتوزیــران بــه تصویــب رســیده اســت .بــه عنــوان نمونــه ،مبتنــی بــر مصوبــه «اســتفاده
پرســتاران و بهیــاران از مزایــای مقــرر در تبصــره  3مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان
انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی مشــاغل ســخت و زیــانآور ،هیئتوزیــران
در جلســه مــورخ  1368/10/17بنــا بــه پیشــنهاد شــماره  5283مــورخ  68/7/16وزارت بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی و تأییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور و بــه اســتناد تبصــره
 3مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن
عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور و بنــد  5آییننامــه اجرایــی قانــون مزبــور (موضــوع
تصویبنامــه شــماره  45664ت  652مــورخ  ،)1368/5/30پرســتاری و بهیــاری از مشــاغل ســخت و
زیــانآور بــوده و مشــاغل حــرف مذکــور میتواننــد از مزایــای مقــرر در تبصــره  3مــاده واحــده قانــون
نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و علولیــن عــادی و شــاغلین
مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  1367/9/1مجلــس شــورای اســامی و آییننامــه اجرایــی آن
اســتفاده نماینــد .همچنیــن تصویبنامــه «درخصــوص تعییــن مشــاغل ســخت و زیــانآور و درجــه آنهــا
در بیمارســتانها و ســایر مراکــز بهداشــتی و درمانــی مشــمول قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان
انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب
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فصلنامه علمی پژوهشهای نوین حقوق اداری
ســال اول  /شمــــاره اول  /زمستـــان 1398

 »1367هیئتوزیــران در جلســه 1395/8/9بــه پیشــنهاد وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی
و تأییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور و بــه اســتناد اصــل  138قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران و در اجــرای بنــد  5آییننامــه اجرایــی قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب
اســامی و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور موضــوع تصویــب
نامــه شــماره / 45664ت  652مــورخ  1368/5/30تصویــب شــده اســت .بــه اســتناد بنــد دو مــاده
واحــده قانــون ارتقــاء بهــرهوری کارکنــان نظــام ســامت مصــوب  1388و نیــز مــاده  4آییننامــه
اجرایــی آن مشــمولین موضــوع مــاده ( )16قانــون ســازمان نظــام پرســتاری شــاغل در بخشهــای
دولتــی و غیردولتــی ازجملــه مشــاغل ســخت و زیــانآور محســوب میشــوند.
امــا در رویــه دیــوان عدالــت اداری ،رأی وحــدت رویــه شــماره  515مــورخ  1387/8/5دعــوای
کارمنــد مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری بــه خواســته بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور
براســاس مقــررات خــاص قانــون کار را وارد ندانســته« :احــکام اســتخدامی کلیــه شــاکیان کــه در بــاب
افزایــش ســنواتی و تعییــن ضریــب جــدول حقــوق موضــوع مــاده  33الیحــه قانونــی اســتخدام کشــوری
صــادر شــده مبیــن شــمول قانــون اســتخدام کشــوری و قانــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان
دولــت در امــور اســتخدامی آنــان اســت و مجــرد پرداخــت حــق بیمــه بازنشســتگی بــه ســازمان تأمیــن
اجتماعــی الزام ـاً مقیــد تبعیــت پرداختکننــده حــق بیمــه مذکــور از قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه
کارگــران نیســت .نظــر بــه اینکــه ســیاق عبــارت تبصــره  2اصالحــی مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی
مصــوب  1380بــا اســتفاده از واژههــای کارگــر و کارفرمــا و کارگاه مبیــن حصــری تســری حکــم مقنــن
بــه مشــمولین قانــون کار اســت ،بنابرایــن دادنامــه شــماره 910مــورخ  1386/5/27شــعبه هفدهــم
دیــوان مبنــی بــر رد شــکایت بــه خواســته بازنشســتگی بــه ادعــای اشــتغال بــه کارهــای ســخت و
زیــانآور براســاس مقــررات خــاص مشــمولین قانــون کار صحیــح و موافــق قانــون تشــخیص داده
میشــود».
چنــد نکتــه از ایــن رأی قابــل برداشــت اســت۱ :ـ بــه صــرف پرداخــت حــق بیمــه بــه صنــدوق
تأمیــن اجتماعــی محملــی بــرای اجــرای قواعــد مربــوط بــه بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور
بــه وجــود نمیآیــد .بــه عبــارت دیگــر کارمندانــی کــه عضــو صنــدوق تأمیــن اجتماعــی محســوب
میشــوند نیــز بهماننــد کارمنــدان عضــو صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از نظــر بازنشســتگی پیــش
از موعــد مشــاغل ســخت و زیــانآور تابــع قانــون تأمیــن اجتماعــی نیســتند۲ .ـ بازنشســتگی مشــاغل
ســخت و زیــانآور در قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت حصــری ،کارگــران یــا مشــمولین قانــون
کار را در بــر میگیریــد۳ .ـ بــا تصویــب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و نســخ قانــون اســتخدام
کشــوری کمــاکان کارمنــدان دولتــی مشــمول قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ....میباشــند.
اســتنادات مکــرر در مقــررات و رویــه دیــوان عدالــت اداری مؤیــد جاریبــودن ایــن قانــون اســت.
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دادنامــه شــماره  945مــورخ  1392/12/5هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز تبصــره  2مــاده
 76قانــون تأمیــن اجتماعــی را حص ـ ِر تســری حکــم مقنــن بــه مشــمولین قانــون کار میدانــد و ایــن
مزیــت را مربــوط بــه کارگــران مشــمول قانــون کار شــاغل در مشــاغل ســخت و زیــانآور میدانــد کــه
ارتباطــی بــا ســایر مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی نــدارد۴ .ـ همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه
شــد تبصــره  ۱مــاده  ۱۰۳قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از نظر ســابقه و ســن بازنشســتگی مشــاغل
ســخت و زیــان آور ،قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ....را اصــاح نمــوده اســت.
مطابــق رأی وحــدت رویــه شــماره  418-417مــورخ  1396/5/3مقــرر شــده اســت کــه «بــه
داللــت مــاده  4قانــون اســتخدام کشــوری و مــاده  124قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کارکنــان
دســتگاههای اجرایــی صرفــاً درصورتیکــه در مشــاغل کارگــری اعالمشــده از ناحیــه ســازمان امــور
اداری و اســتخدامی کشــور مشــغول خدمــت باشــند مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود»؛ لــذا بــا عنایــت
بــه عــدم شــمول قانــون کار نســبت بــه شــاکی و بهتبــع عــدم اجــرای تبصــره  2مــاده  76قانــون
تأمیــن اجتماعــی براســاس اســتدالالت فوقاالشــعار ،کمیتههــای اســتانی ،صالحیــت رســیدگی بــه
ســخت و زیــانآور بــودن شــغل کارمنــد دولــت را نخواهــد داشــت و در صــورت ادعــای نامبــرده بــر
ســخت و زیــانآور بــودن شــغل ،مطابــق تبصــره  3مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان،
معلولیــن و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور و تبصــره  2مــاده  1آییننامــه اجرایــی همــان
قانــون ،تشــخیص برعهــدۀ شــورای امــور اداری و اســتخدامی میباشــد؛ لــذا درخصــوص برخــورداری
از مزایــای اشــتغال در مشــاغل ســخت و زیــانآور کارمنــدان دولــت (غیرکارگــران) وفــق مــاده قانــون
نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین در
مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب ســال  1367اصالحــی  1383و بنــد  5آییننامــه اجرایــی قانــون
مذکــور ،بهرهمنــدی از مزایــای اشــتغال در مشــاغل ســخت و زیــانآور دولتــی منــوط بــه اوالً پیشــنهاد
دســتگاههای مشــمول فوقالذکــر ،ثانیــاً تأییــد شــورای امــور اداری و اســتخدامی کشــور و ثالثــاً
تصویــب هیئتوزیــران میباشــد (دادنامــه شــماره  695-699مــورخ .)1396/7/25
رأی وحــدت رویــه شــماره  699 -695مــورخ  1396/7/25رســیدگی بــه شــکایت کارکنــان
غیرمشــمول قانــون کار در دســتگاههای اجرایــی مبنیبــر برخــورداری از مزایــای بازنشســتگی در
مشــاغل ســخت و زیــانآور را طبــق قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ...میدانــد« :مطابــق مــواد
 8 ،7و  13آییننامــه اجرایــی بنــد  5جــزء ب مــاده واحــده قانــون اصــاح تبصــره  2الحاقــی بــه مــاده
 76قانــون اصــاح مــواد  72و  77و تبصــره مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی مصــوب 1380/12/22
هیئتوزیــران و مــاده واحــده قانــون بازنشســتگی جانبــازان و مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب
 1367/9/1و اصالحیــه  1383/2/21و  ،1387/2/15کمیتــه تشــخیص و تطبیــق مشــاغل ســخت و
زیــانآور صرفــاً نســبت بــه شــکایت افــراد تحــت شــمول قانــون کار کــه ذیحــق بــه بازنشســتگی
بــر اســاس مقــررات خــاص مربوطــه و برخــوردار از امتیــازات آن بــوده صالحیــت رســیدگی دارد و
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افــرادی کــه بــا مشــخصات شــغلی آنــان در حکــم کارگزینــی بــه عنــوان کارمنــد دولــت باشــند کارگــر
تلقــی نمیشــوند و شــکایت آنــان در صــورت ســخت و زیــانآور بــودن شــغل آنهــا در شــورای اداری
و اســتخدامی قابلیــت طــرح و رســیدگی دارد .درنتیجــه آراء شــعب  12و  16دیــوان عدالــت اداری بــه
شــرح منــدرج در گــردش کار مبنیبــر رد شــکایت درحدیکــه متضمــن ایــن معنــا اســت ،صحیــح و
موافــق مقــررات تشــخیص میشــود».
همچنیــن در رأی شــماره  804مــورخ  88/11/12هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بیــان شــده
اســت کــه باتوجهبــه مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و
جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  1367کــه تمامــی
وزارتخانههــا ،شــرکتها ،مؤسســات دولتــی ،شــهرداریها ،بانکهــا و مؤسســات و شــرکتها و
ســازمانهایی کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت مجــاز گردیدهانــد ،شــاغلین
مصرحــه در مــاده واحــده مذکــور را «بــه جــز کارگــران مشــمول قانــون کار» در صــورت وجــود شــرایط
مقــرره ،بــه شــرط داشــتن حداقــل بیســت ســال تمــام ســابقه خدمــت ،براســاس درخواســت کتبــی
آنــان بــا افــزودن ســنوات ارفاقــی از لحــاظ احتســاب حقــوق بازنشســتگی ،بازنشســته نمایــد و باعنایــت
بــه اینکــه ،بــه موجــب مــاده واحــده قانــون اصــاح فوقاالشــعار مصــوب  1383و بــه صراحــت بنــد یــک
مــاده واحــده قانــون اخیرالذکــر عبــارت «بــه جــز کارگــران مشــمول قانــون کار» از متــن مــاده واحــده
مصــوب  1367حــذف گردیــده اســت و اینکــه بنــد الــف بخشــنامه  49مســتمریهای ســازمان تأمیــن
اجتماعــی کــه شــاکی درخواســت ابطــال آن را نمــوده اســت ،درراســتای مــاده واحــده فوقالذکــر
صــادر گردیــده اســت؛ لــذا مغایرتــی بــا قانــون نداشــته و خــارج از حــدود اختیــارات نیــز نبــوده و
موجبــی بــرای ابطــال آن نمیباشــد .البتــه ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه حــذف
عبــارت «بــه جــز کارگــران مشــمول قانــون کار» از متــن واحــده قانــون ســال  ،67درابتــدا چنیــن
اســتنباط میشــود کــه مــراد و مقصــود قانونگــذار ،تســری و تعمیــم آن قانــون (مقدمالذکــر) بــه کلیــه
مشــمولین آن (جانبــازان ،معلولیــن عــادی و شــاغلین در مشــاغل ســخت و زیــانآور) کــه در مشــاغل
کارگــری اعــم از دولتــی ،غیردولتــی یــا بخــش خصوصــی ،اشــتغال بــه کار دارنــد ،میباشــد کــه البتــه
بــا اندکــی توجــه بــه تبصــره یــک مــاده  2ایــن قانــون میتــوان خــاف ایــن مفهــوم را دریافــت.
 .3بازنشستگی کارکنان متصدی مشاغل سخت و زیانآور در دانشگاهها
صالحیــت وضــع مقــرره توســط دانشــگاهها از ابتــدای تأســیس ایــن نهــاد در کشــور و بــا هــدف
اســتقالل آن مطــرح بــوده اســت .پــس از گــذر از فــراز و نشــیبهای فــراوان بــه صــورت جــدی در
بنــد الــف مــاده  ۴۹قانــون برنامــه چهــارم توســعه ،بنــد ب مــاده  ۲۰قانــون برنامــه پنجــم توســعه و
درنهایــت در مــاده  ۱قانــون احــکام دائمــی توســعه کشــور ایــن اختیــار بــرای هیئتامنــای دانشــگاهها
مســجل شــد .برایناســاس دانشــگاههای دارای مجــوز از وزارتخانههــای علــوم تحقیقــات و فنــاوری
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و بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم بــر دســتگاههای
دولتــی ماننــد قانــون محاســبات عمومــی ،قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و ...مســتثنی هســتند و در
چهارچــوب مصوبــات و آییننامههــای مصــوب هیئتامنــای خــود کــه حســب مــورد بــه تأییــد وزیــر
مربوطــه میرســد عمــل خواهنــد نمــود.
اینــک ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه بازنشســتگی مشــاغل
ســخت و زیــانآور از قواعــد عمومــی حاکــم بــر دســتگاههای دولتــی هســتند کــه بــا توجــه بــه آنهــا
دانشــگاهها از رعایــت آنهــا معــاف شــوند؟ آییننامههــای اســتخدامی کارکنــان دانشــگاهها در ایــن
زمینــه چــه حکمــی دارنــد؟ در ایــن صــورت کارکنــان دانشــگاهها درزمینــۀ مشــاغل ســخت و زیــانآور
تابــع چــه قواعــدی هســتند؟
بــه اســتناد مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و معلولیــن عــادی
و مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  1367مشــموالن ایــن قانــون کارمنــدان تمامــی وزارتخانههــا،
شــرکتها ،مؤسســههای دولتــی ،شــهرداریها ،بانکهــا ،مؤسســات و شــرکتها و ســازمانهایی
کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت و همچنیــن بنیــاد شــهید و ایثارگــران میباشــند.
براســاس مــاده  1آییننامــه اجرایــی قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ
تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین ســخت و زیــانآور مصــوب  1368/5/28کلیــه وزارتخانههــا و
شــرکتها و مؤسســههای دولتــی و شــهرداریها ،بانکهــا و مؤسســات و شــرکتها و ســازمانهایی
کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت میتواننــد در صــورت درخواســت کتبــی جانبــازان
جنــگ تحمیلــی و معلولیــن حــوادث ناشــی از کار و بیمــاران ناشــی از شــرایط خــاص کار و معلولیــن
عــادی بــه شــرط داشــتن بیســت ســال تمــام ســابقه خدمــت قابلقبــول ازلحــاظ بازنشســتگی و ســایر
شــرایط منــدرج در ایــن آییننامــه و تصویــب شــورای امــور اداری و اســتخدامی کشــور بازنشســته
نماینــد .بــا ایــن گســتره شــمول ،بیتردیــد ایــن قانــون را بایــد از «قوانیــن عمومــی حاکــم بــر
دســتگاههای دولتــی» بــر شــمرد و دانشــگاهها را از آن مســتثنا دانســت .همچنیــن قانــون تأمیــن
اجتماعــی نیــز از قوانیــن عمومــی کشــور اســت کــه بــر بخشــی از دســتگاهها و کارکنــان دولتــی حاکــم
اســت؛ لــذا دانشــگاهها درزمینــۀ مشــاغل ســخت و زیــانآور ملــزم بــه آن نیســتند؛ امــا بــرای یافتــن
نظــام حقوقــی ایــن مســئله بایــد بــه آییننامــه اســتخدامی مصــوب هیئتامنــای دانشــگاههای وزارت
علــوم و وزارت بهداشــت مراجعــه نمــود:
 .1.3اعضاء غیرهیئتعلمی دانشگاههای وزارت علوم
آییننامــه اســتخدامی اعضــاء غیرهیئتعلمــی دانشــگاههای وزارت علــوم مصــوب  1391کــه
توســط هیئتامناءهــای دانشــگاههای تابعــه تصویــب و بــه تأییــد وزیــر مربــوط رســیده ،در ایــن
زمینــه حاکــم اســت .در فصــل نهــم ایــن آییننامــه بــا عنــوان «پایــان خدمــت» کارکنــان ،در مــاده
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 ۷۲انــواع بازنشســتگی اجبــاری و اختیــاری بیــان شــده و براســاس تبصــره  3آن ،تســهیالت درنظــر
گرفتهشــده در قوانیــن و مقــررات مربــوط بــرای بازنشســتگی متصدیــان مشــاغل ســخت و زیــانآور
بــرای اعضــاء غیرهیئتعلمــی دانشــگاه الزماالجــرا اســت؛ بنابرایــن هیئتامنــاء بــا توجــه بــه صالحیــت
مقرراتگــذاری خــود ،ایــن دســته از کارکنــان را تابــع قواعــد عمومــی مربــوط بــه بازنشســتگی مشــاغل
ســخت و زیــانآور نمــوده اســت .نکتــه قابــل توجــه اینکــه قواعــد مشــاغل ســخت و زیــانآور بــدون
هیــچ تغییــری و بــه صــورت کامــل پذیرفتــه شــده اســت.
همانطورکــه قبــا گذشــت براســاس قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ...و آراء متعــدد هیئــت
عمومــی دیــوان عدالــت اداری ،تمامــی کارمنــدان اعــم از مشــمولین صنــدوق تأمیــن اجتماعــی یــا
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری از نظــر مشــاغل ســخت و زیــانآور تابــع قانــون نحــوه بازنشســتگی
جانبــازان و ....و مقــررات آن میباشــند .ازآنجاکــه کارکنــان غیرهیئتعلمــی دانشــگاه نیــز از شــمول
قانــون کار و عنــوان کارگــر خــارج میباشــند و در احــکام کارگزینــی بــه عنــوان کارمنــد محســوب
میگردنــد (بندهــای ۱۱،۱۲،۱۴،۱۵و  ۱۶و تبصــره  ۳مــاده  ۳آییننامــه) ،پــس ،از نظــر بازنشســتگی
مشــاغل ســخت و زیــانآور از قانــون تأمیــن اجتماعــی تبعیــت نمیکننــد .ازای ـنرو ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نســبت بــه اعضــاء غیرهیئتعلمــی دانشــگاههای وزارت علــوم کــه مشــترک ایــن صنــدوق
میباشــند ،براســاس قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ...و مقــررات و آراء مربــوط بــه آن عمــل
میکنــد .اعضــای مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز تابــع قانــون اخیرالذکــر خواهنــد بــود.
 .2.3اعضاء غیرهیئتعلمی دانشگاههای وزارت بهداشت
آییننامــه اســتخدامی اعضــای غیرهیئتعلمــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی مصــوب  1391بــا
اصالحــات بعــدی در فصــل یازدهــم بــه موضــوع بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی اعضــاء پرداختــه
و مــاده  ،97مــوارد بازنشســتگی اجبــاری و اختیــاری را ذکــر کــرده و قواعــد عمومــی مربــوط بــه
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور را پذیرفتــه اســت .در تبصــره  ۱ایــن مــاده هماننــد تبصــره ۱
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری حداقــل ســن و ســابقه الزم بــرای بازنشســتگی مشــاغل ســخت و
زیــانآور را پنــج ســال کســر نمــوده اســت؛ همچنیــن در ادامــه تأکیــد می¬کنــد ســایر مقــررات مــورد
عمــل در ارتبــاط بــا مشــاغل ســخت و زیــانآور در صندوقهــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی در
مــورد کارمنــدان دانشــگاه نیــز قابلاجراســت .مــاده  ۱۱۰ایــن آییننامــه نیــز بــه اجــرای مقــررات
عمومــی مربــوط بــه مشــاغل ســخت و زیــانآور در ایــن مؤسسـهها اشــاره نمــوده اســت؛ بنابرایــن هــردو
صنــدوق ،نســبت بــه اعضــاء ایــن مؤسس ـهها براســاس قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ...عمــل
خواهــد نمــود.
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نتیجه
در ایــن مقالــه ،بازنشســتگی اعضــاء غیرهیئتعلمــی متصــدی مشــاغل ســخت و زیــانآور در
دانشــگاهها بــا ابتنــاء بــر آراء دیــوان عدالــت اداری مــورد بررســی و تحلیــل حقوقــی قــرار گرفتــه اســت.
ســن بازنشســتگی در کارهــای ســخت و زیــانآور کــه مــورد تأکیــد اســناد بیـن المللــی اســت ،همیشــه
در مقــررات داخلــی مــورد توجــه بــوده و رعایــت شــده اســت .در ســالهای اخیــر ،همانطورکــه بیــان
شــد درراســتای حمایــت از افــراد شــاغل در ایــن نــوع کارهــا ،مقــررات خاصــی بــه تصویــب رســیده
اســت .مصادیــق بازنشســتگی پیــش از موعــد در مقــررات داخلــی ،محــدود بــه کارهــای ســخت و
زیــانآور نیســت و قانونگــذار ،گروههــای دیگــری از بیمهشــدگان را نیــز مشــمول مزایــای ایــن نــوع
بازنشســتگی کــرده اســت .در نظــام حقوقــی کشــور مــا ،دو نظــام عمــده درزمینــۀ بازنشســتگی مشــاغل
ســخت و زیــانآور وجــود دارد .اولیــن ،قواعــد حقوقــی مربــوط بــه قانــون تأمیــن اجتماعــی اســت کــه
ِخوش تحوالتــی در ایــن بحــث بــوده اســت .مســتفاد از ســیاق عبــارات ایــن قانــون و آراء
دســت ِ
ْ
متعــدد دیــوان عدالــت اداری ،ضوابــط آن صرفـا نســبت بــه مشــاغل ســخت و زیــانآور مشــمول قانــون
کار اعمــال می¬شــود .در دیگــر ســو ،قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ،معلولیــن
عــادی و شــاغالن مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  ۱۳۶۷بــه عنــوان دومیــن نظــام مطــرح اســت
کــه براســاس آن و رویــه دیــوان عدالــت اداری منحصــرا در قبــال کارمنــدان و مســتخدمین دولتــی
اجــرا میگــردد .تبصــره  2مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی و آراء متعــدد هیــأت عمومــی دیــوان
عدالــت اداری داللــت دارد کــه فقــط مشــمولین قانــون کار از مشــترکین صنــدوق تأمیــن اجتماعــی،
مشــمول مقــررات بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــانآور موضــوع تبصــره  2مــاده  76قانــون تأمین
اجتماعــی هســتند؛ لــذا اشــخاص مشــمول قانــون اســتخدام کشــوری یــا ســایر قوانیــن و مقــررات
خــاص اســتخدامی بــه جهــت عــدم شــمول قانــون کار بــر ایشــان نمیتواننــد از مزایــای بازنشســتگی
در مشــاغل ســخت و زیــانآور بــه اعتبــار تبصــره  2مــاده  76قانــون تأمیــن اجتماعــی بهرهمنــد شــوند
ـب قوانیــن مربــوط بــه خودشــان اســت .حســب تبصــره مــاده  1آییننامــه
و حکــم ایــن افــراد بــه موجـ ِ
مشــاغل ســخت و زیــانآور مشــمولین «قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و
جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــانآور» مصــوب  1367و همچنیــن
مشــمولین قانــون «حفاظــت در برابــر اشــعه» مصــوب  1368تابــع قوانیــن و مقــررات مربوطــه خواهنــد
بــود؛ بنابرایــن ،هرچنــد کارکنــان دســتگاههای دولتــی مشــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی باشــند،
بــه دلیــل عــدم شــمول قانــون کار بــر آنهــا ،نمیتواننــد براســاس تبصــره  2مــاده  76قانــون تأمیــن
اجتماعــی بازنشســته گردنــد و بازنشســتگی آنهــا تابــع قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب
اســامی و مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  1367و بــا تصویــب شــورای امــور اداری و اســتخدامی
میســر اســت؛ البتــه کارگــران شــاغل در دســتگاههای دولتــی مشــمول مقــررات تبصــره  2مــاده 76
قانــون تأمیــن اجتماعــی هســتند .دانشــگاههای تابــع وزارتیــن علــوم و بهداشــت براســاس مــاده ۱
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قانــون احــکام دائمــی توســعه کشــور دارای صالحیــت وضــع قاعــده هســتند و از قوانیــن عمومــی
کشــور تبعیــت نمیکننــد؛ لــذا در زمینــه مشــاغل ســخت و زیــانآور کارکنــان ایــن دانشــگاهها
میبایســت آییننامههــای اســتخدامی آنهــا را مــورد بررســی قــرار داد .آییننامــه اســتخدامی اعضــاء
غیرهیئتعلمــی دانشــگاههای وزارت علــوم ،قواعــد عمومــی بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور
کــه همــان قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و ...اســت را پذیرفتــه اســت .آییننامــه اســتخدامی
اعضــای غیرهیئتعلمــی دانشــگاههای وزارت بهداشــت نیــز بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و
زیــانآور ایــن قانــون را اجــرا میکنــد .بــه عنــوان نکتــه آخــر بایــد اذعــان داشــت ابهــام و تعــدد در
قواعــد مربــوط در ایــن زمینــه و تفــاوت آن میــان کارکنــان دســتگاههای مختلــف از نقــاط ضعــف
نظــام حقوقــی ایــران در ایــن زمینــه اســت کــه عدالــت اســتخدامی را بــا چالــش روب ـهرو میکنــد.
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فهرست منابع
الف .کتابها
 .1اردبیلی ،یوسف ،بازنشستگی؛ شناخت مسائل و مشکالت بازنشستگان و طریق مشاوره با آنان ،چاپ گلشهر.1379،
 .2پاپی،حسین و دیگران ،آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی ،1387 ،موسسه فرهنگی ـ هنری آهنگ آتیه.
 .3عراقــی ،عزتاللــه و همــکاران ،درآمــدی بــر حقــوق تأمیــن اجتماعــی (نقــد قانــون تأمیــن اجتماعــی بــر
اســاس مطالعــه تطبیقــی) ،چــاپ اول  ،1386انتشــارات مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.
 .4کرباسیان ،مهدی ،تأمین اجتماعی و بازنشستگی در ایران ،انتشارات شرکت سهامی انتشار.1384 ،
 .5نعیمی و همکاران ،قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوق کنونی ،چاپ دوم ،1389 ،انتشارات جنگل.
ب .مقالهها
 .6اکبرآبادی ،محمد« ،نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در بازنشستگی پیش از موعد» ،فصلنامه تأمین اجتماعی ،شماره 38و 1392 ،39
 .7بادینــی ،حســن« ،مقایســه نظــام بازنشســتگی کشــوری و تأمیــن اجتماعــی» ،فصلنامــه داخلــی قوانیــن و
مقــررات تأمیــن اجتماعــی ،ســال دوم ،پیششــماره چهــارم ،پاییــز .1385
 .8ریاضــی ،محســن« ،تأثیــر اجــرای بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــانآور بــر منابــع و مصــارف ســازمان
تأمیــن اجتماعــی» ،فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی ،شــماره  ، 50ســال چهاردهــم ،شــماره اول ،زمســتان .1397
ج .طرح پژوهشی
 .9انصــاری ،علــی ،نقــد آراء هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مربــوط بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی،
 ،1386-1387مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی.
د .قوانین و مقررات
 .10قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
 .11قانون استخدام کشوری مصوب 1343
 .12قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین
مشــاغل ســخت و زیــانآور مصــوب  1367/9/1و اصالحیــه مــورخ  1382/2/21و آییننامههــای آن.
 .13قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  1368/1/20و آییننامه آن.
 .14قانون موسوم به مشاغل سخت و زیانآور مصوب .1380/7/14
 .15آییننامه مشاغل سخت و زیانآور مصوب .1385/12/26
 .16آییننامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیئتعلمی دانشگاههای وزارت علوم مصوب .۱۳۹۱
 .17آییننامه اداری و استخدامی اعضاء غیرهیئتعلمی دانشگاههای وزارت بهداشت مصوب .۱۳۹۱
ه .آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 .18رأی وحدت رویه شماره -515مورخ 1387/7/5
 .19رأی وحدت رویه شماره -652مورخ 1387/10/8
 .20رأی وحدت رویه شماره -862مورخ 1387/12/13
 .21رأی وحدت رویه شماره  -865مورخ 1387/12/18
 .22رأی وحدت رویه شماره  - 699 -695مورخ 1396/7/25
23. Dupeyroux (Jean -Jacques), Borgetto (Michel),
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Social Security Act. Therefore, in spite of
1398
زمستـــان
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Adherence of universities to the special employment regulations approved by
the Board of Trustees, All non-faculty members of the universities of the two
ministries are subject to the law on how to retire veterans, etc., approved in
1988.
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Retirement, Hard and harmful jobs, Employee, General Assembly of the
Court of Administrative Justice.

