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چکیده
ــان آور در  ــران، بیمــه اجتماعــی باالخــص بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زی ــی ای در نظــام حقوق

ــی  ــی متفاوت ــات قانون ــی نظام ــف اجتماع ــای مختل ــرای گروه ه ــز نشــده و ب ــازمان واحــدی متمرک س

پیش بینــی گردیــده اســت. کارکنــان دانشــگاه ها ازجملــه گروه هایــی هســتند کــه از مقــررات خــاص 

ــی کــه مهم تریــن منبــع حقــوق در کشــور مــا  ــر متــون قانون اســتخدامی پیــروی می کننــد. عــاوه ب

ــت  ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــای خــاص آن، آراء هی ــژه در معن ــم به وی ــی رود، آراء محاک ــه شــمار م ب

ــی  ــل حقوق ــر تحلی ــش حاض ــی پژوه ــدف اصل ــد. ه ــه می یاب ــن زمین ــی در ای ــت خاص اداری اهمی

ــان آور دانشــگاه های  بازنشســتگی کارمنــدان )اعضــاء غیرهیئت علمــی( متصــدی مشــاغل ســخت و زی

ــی  ــه ویژگ ــه ب ــد. باتوج ــت اداری می باش ــوان عدال ــو آراء دی ــت در پرت ــوم و بهداش ــن عل ــع وزارتی تاب

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 زیــان آور بیــان شــده و ســپس 

ضــرورت و مبانــی نظــری بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــان آور مــورد بررســی 

ــأت  ــتگی و آراء هی ــد بازنشس ــش از موع ــی پی ــدد قانون ــات متع ــت نظام ــت؛ درنهای ــه اس ــرار گرفت ق

عمومــی دیــوان عدالــت اداری مرتبــط بــا موضــوع، مــورد تحلیــل شــده اســت. ایــن پژوهــش درصــدد 

پاســخ گویی بــه ایــن ســوال اســت کــه بــا توجــه بــه قوانیــن عــام درزمینــۀ مشــاغل ســخت و زیــان آور 

و صاحیــت وضــع مقــررات توســط دانشــگاه ها، وضعیــت حقوقــی کارکنــان ایــن مجموعه هــا 

چگونــه خواهــد بــود؟ نتایــج حاصــل از پژوهــش نشــان می دهــد کــه نظام هــای قانونــی متعــددی در 

ــر اســاس آراء وحــدت  بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــان آور وجــود دارد؛ امــا ب

ــاغل  ــد، مش ــش از موع ــتگی پی ــون بازنشس ــت اداری، قان ــوان عدال ــی دی ــأت عموم ــدد هی ــه متع روی
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ــق  ــت ح ــرف پرداخ ــردد و ص ــال می گ ــون کار( اعم ــران )قان ــاره کارگ ــًا درب ــان آور صرف ــخت و زی س

بیمــه بــه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی شــمول قانــون تأمیــن اجتماعــی را در پــی نخواهــد داشــت؛ لــذا 

ــی  ــود، تمام ــای خ ــوب هیئت امن ــاص مص ــتخدامی خ ــه اس ــگاه ها از آیین نام ــت دانش ــم تابعی علی رغ

ــازان و...  ــتگی جانب ــوه بازنشس ــون نح ــمول قان ــن مش ــگاه های وزارتی ــی دانش ــای غیرهیئت علم اعض

مصــوب 1367 هســتند.
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مقدمه
ــوده اســت.  بشــر در طــول تاریــخ همــواره در پــی بــه دســت آوردن امنیــت فــردی و اجتماعــی ب
ــد خــود و بســتگان خــود را  ــاش می نماین ــراد ت ــر از تاطــم و تهدیدهــای گوناگــون، اف ــی پ در دنیای
ــژه در دوران پیــری مــورد  ــان را به وی ــواع خطــرات اجتماعــی و اقتصــادی کــه زندگــی آن ــل ان در مقاب
ــه ســن خاصــی نیــروی کار و  ــا رســیدن ب ــرا انســان ها ب ــرار می دهــد محافظــت نماینــد؛ زی ــد ق تهدی
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 می یابــد و درنتیجــه بــه حمایتــی جهــت جبــران کاهــش مزبــور نیازمنــد می گــردد. 
در چنیــن شــرایطی، نظام هــای 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 کان 
خــود بــه منظــور ایجــاد چتــر حمایتــی بــرای اقشــار شــاغل اعــم از کارگــر و کارمنــد کــه در معــرض 
ــن  ــیله ضم ــن وس ــا بدی ــت ت ــرده اس ــع ک ــند، وض ــود می باش ــط کار خ ــدی در محی ــیب های ج آس
کاهــش آثــار و عــوارض ناشــی از ســختی محیــط کار، دولــت را نیــز از پرداخــت هزینــه ای 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 غیرهیئــت  علمــی دانشــگاه تابــع وزارت 
علــوم و وزارت بهداشــت پرداختــه شــده اســت. کارکنــان دولــت بخــش عظیمی از نیــروی کار در کشــور 
را تشــکیل می دهنــد کــه ارائــه بســیاری از خدمــات عمومــی برعهــده آنــان قــرار دارد و تصمیمــات آنهــا 
تأثیــر بســیار زیــادی بــر همــه امــور کشــور اعــم از اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی بــر جــای 
ــای  ــری نیروه ــد به کارگی ــه نیازمن ــت ک ــه ای اس ــت، به گون ــف دول ــر وظای ــرف دیگ ــذارد، از ط می گ
متخصــص، دارای توانایی هــا و مهارت هــای 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 زیــان آور وجــود دارد. ازدیگرســو، 
ــای توســعه کشــور از  ــون احــکام دائمــی برنامه ه ــاده 1 قان ــی چــون م ــه واســطۀ قوانین دانشــگاه ها ب
شــمول مقــررات عمومــی کشــور مســتثنا هســتند و از مصوبــات هیئت امنــای خــود کــه حســب مــورد 
بــه تصویــب وزیــر مربوطــه می رســد تبعیــت می¬نماینــد. ســوال مطــرح در ایــن زمینــه آن اســت کــه 
ــا توجــه بــه قوانیــن عــام در زمینــه مشــاغل ســخت و زیــان آور و صاحیــت وضــع مقــررات توســط  ب
ــریح  ــخ، تش ــود؟ در پاس ــد ب ــه خواه ــا چگون ــن مجموعه ه ــان ای ــی کارکن ــت حقوق ــگاه ها وضعی دانش
ایــن قوانیــن و نظام هــای حقوقــی مربوطــه باالخــص تحلیــل بازنشســتگی متصدیــان مشــاغل ســخت و 
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زیــان آور در دانشــگاه ها، دارای اهمیــت اســت؛ البتــه قابــل ذکــر اســت کــه دیــوان عدالــت اداری بــه 
عنــوان عالی تریــن مرجــع رســیدگی امــور اداری در نظــام قضایــی کشــور در حقــوق تأمیــن اجتماعــی 
ــه خــاص محســوب  ــه عنــوان روی ــت اداری ب ــوان عدال ــگاه ممتــازی دارد. آراء هیــأت عمومــی دی جای
می گــردد و بــا در نظــر داشــتن رویکــردی کاربــردی و ملمــوس، موضــوع بررســی بازنشســتگی مشــاغل 
ســخت و زیــان آور کارمنــدان دانشــگاه در پرتــو آراء دیــوان عدالــت اداری بــرای ایــن مقالــه انتخــاب 

شــده اســت.
 مقولــه مشــاغل ســخت و زیــان آور از زوایــای گوناگونــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 
ــدی  ــتگی متص ــوص بازنشس ــی درخص ــر علم ــد اث ــه چن ــر، ب ــتار حاض ــور نوش ــه فراخ ــوان ب ــان می ت می
مشــاغل ســخت و زیــان آور 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 
ــن  ــون تأمی ــای قان ــر مبن ــان آور ب ــه موضــوع مشــاغل ســخت و زی ــه ک ــی پرداخت ــن اجتماع ــون تأمی قان
ــی از آراء  ــه برخ ــاره دارد ک ــی اش ــن اجتماع ــون تأمی ــموالن قان ــه مش ــًا ب ــد و صرف ــی می باش اجتماع
مهــم دیــوان عدالــت اداری را نیــز بــه فراخــور موضــوع مطــرح نمــوده اســت )نعیمــی ،138۹: ص۲۹۴(. 
مقالــه  »بررســی قانــون اصــاح قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی 
ــه  ــیجانی در فصلنام ــین فارس ــان آور« از محمدحس ــخت و زی ــاغل س ــاغان مش ــادی و ش ــن ع و معلولی
قوانیــن و مقــررات تأمیــن اجتماعــی بــه چــاپ رســیده کــه در ایــن مقالــه نیــز صرفــًا بــه بررســی مــواد 
ــه   ــه شــده اســت. مقال ــاب اســامی و... پرداخت ــازان انق ــون نحــوه بازنشســتگی جانب ــون اصــاح قان قان
»تأثیــر اجــرای بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور بــر منابــع و مصــارف تأمیــن اجتماعــی« نیــز بــه 
قلــم محســن ریاضــی در فصلنامــه تأمیــن اجتماعــی، قانــون بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور 
را از لحــاظ بــار مالــی بــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی، در دو حالــت شــرایط عــادی بازنشســتگی و قانــون 
اولیــه بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور )موضــوع تبصــره ۲ مــاده 7۹ قانــون تأمیــن اجتماعــی( 

مقایســه نمــوده اســت )ریاضــی،13۹7 :1(.
آثــار علمــی بــاال و منابــع دیگــری کــه بــه علــت محدودیــت نمی تــوان همــه آنهــا را در ایــن پژوهــش 
گنجانــد، صرفــًا بــه معرفــی مشــاغل ســخت و زیــان آور و نظام هــای متعــدد بازنشســتگی بــر محــور قانــون 
تأمیــن اجتماعــی اشــاره کرده انــد و دو متغیــر مهــم )کارمنــدان مشــاغل ســخت و زیــان آور دانشــگاه های 
ــش  ــن پژوه ــه در ای ــت اداری( ک ــوان عدال ــط دی ــن آراء مرتب ــت و همچنی ــوم و وزرات بهداش وزارت عل
مــورد بررســی قــرار می گیــرد در آنهــا دیــده نشــده اســت. ایــن نوشــتار ضمــن طــرح نظام هــای متعــدد 
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور، بازنشســتگی اعضــاء غیرهیئت علمــی متصــدی مشــاغل ســخت 
ــا توجــه بــه آراء دیــوان عدالــت اداری مــورد تحلیــل حقوقــی قــرار می دهــد. و زیــان آور در دانشــگاه ها ب

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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1. مفاهیم و مبانی نظری
در ایــن قســمت بــه نظریه هــا و مفاهیمــی پرداختــه می شــود کــه در پایه ریــزی موضــوع 
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور مدنظــر پژوهشــگران قــرار گرفتــه یــا بــه آنهــا اســتناد شــده 

اســت.

1.1. مفاهیم
ــم  ــش مفاهی ــن بخ ــود، در ای ــن می ش ــای آن روش ــری، معن ــوم نظ ــح مفه ــا توضی ــه ب ــا ک از آنج

ــردد. ــریح می گ ــث تش ــری بح نظ

1.1.1. بازنشستگی
بازنشســتگی یکــی از مهم تریــن 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 
ــدن  ــد. سالمندش ــاق می افت ــانی اتف ــر انس ــغلی ه ــی ش ــت، در زندگ ــراه اس ــالمندی هم ــام س ــه ن ب
ــرای صندوق هــای بازنشســتگی و نهادهــای  ــدی را ب ــاد طــول عمــر چالش هــای جدی جمعیــت و ازدی
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 زیــان آوری کار، تــوان کار کــردن را از دســت 

ــی، 1385 :3(. ــد( )بادین ــد )ازکارافتادگــی و بازنشســتگی پیــش از موع دهن
رســیدن بــه ســن بازنشســتگی امــاره بــر ایــن اســت کــه فــرد دیگــر قــادر بــه کار کــردن نیســت 
ــروی کار  ــات نی ــت از خدم ــه در دوره فعالی ــه جامع ــود و ازآنجاک ــال ش ــت غیرفع ــد وارد جمعی و بای
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 
ــاس  ــر اس ــه ب ــتند ک ــارکتی هس ــام مش ــرو نظ ــال در قلم ــی فع ــن اجتماع ــای تأمی ــن نهاده مهم تری
قوانیــن و مقــررات خــاص عهــده دار پرداخــت مســتمری بازنشســتگی بــه بازنشســتگان تحــت پوشــش 

ــی، 1385 :۴(. ــند )بادین ــود می باش خ
ــه و  ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــه اقتصــادی بازنشســتگی م ــی بیشــتر جنب ــن اجتماع ــون تأمی در قان
ــه  ــه ســبب رســیدن ب ــه کار ب ــتغال بیمه شــده ب ــدم اش ــه »ع ــاده ۲ آن بازنشســتگی ب ــد 15 م در بن
ســن بازنشســتگی مقــرر در ایــن قانــون« تعریــف شــده اســت؛ اگرچــه ایــن تعریــف در قانــون تأمیــن 
ــا توضیح هــای  ــز ب ــی درخصــوص بازنشســتگی بیمه شــدگان ســایر صندوق هــا نی اجتماعــی آمــده، ول
ــون تأمیــن  ــون اســتخدام کشــوری از بازنشســتگی، مشــابه قان ــل اســتفاده اســت. تعریــف قان ــر قاب زی
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ــون اســتخدام کشــوری در ایــن زمینــه اعــام می دارد:»حــال  اجتماعــی اســت. بنــد ح مــاده 1۲۴ قان
ــه کار کــردن نبــوده و از  ــادر ب ــا 80 ق بازنشســتگی... وضــع مســتخدمی اســت کــه طبــق مــواد 7۹ ی

ــد«. ــون اســتفاده می کن ــن قان ــه مصــرح در ای ــوق وظیف حق
ــرای  ــه ب ــود ک ــه می ش ــده ای گفت ــه بیمه ش ــته، ب ــی، بازنشس ــن اجتماع ــوق تأمی ــدگاه حق از دی
ــن  ــدور ای ــود. ص ــد می ش ــتگی بهره من ــتمری بازنشس ــده و از مس ــادر ش ــتگی ص ــم بازنشس وی حک
ــا  ــرر ی ــران مق ــه می ــردازی ب ــنوات بیمه پ ــتن س ــا داش ــاص ی ــنی خ ــه س ــیدن ب ــر رس ــرع ب ــم ف حک
ــر از دســت دادن  ــز بیشــتر ب ــدگاه اقتصــادی نی ــادی، 13۹۲: 1۴0(. دی ــا می باشــد )اکبرآب ــر دو آنه ه
وضعیــت اســتخدام و بــه تبــع آن، عــدم وجــود درآمــد تأکیــد دارد )اردبیلــی، 137۹: ۴۹ (. قابــل ذکــر 
ــم  ــه مه ــه آنچ ــود بلک ــه نمی ش ــد خاص ــت دادن درآم ــه از دس ــا ب ــی، تنه ــر اجتماع ــه خط ــت ک اس
ــوب اجتماعــی اســت  ــرد پــس از ســن مشــخصی در یــک ســطح مطل اســت امــکان ادامــه زندگــی ف

.)۲001:580,Dupeyroux(

2.1.1. بازنشستگی پیش از موعد
از دیــد کارگــران و نماینــدگان آنهــا، بازنشســتگی پیــش از موعــد عبارت اســت از حقــوق اجتماعــی 
ــط کار. از  ــه محی ــوان ب ــای ج ــرای آوردن نیروه ــت ب ــی اس ــی و راه ــرای دوره کاری طوالن ــه ب معوق
ــد  ــازی و تجدی ــرای بازس ــزاری ب ــد عبارت اســت از اب ــش از موع ــان، بازنشســتگی پی ــرگاه کارفرمای نظ
ســاختار نیــروی کار خــود، در قالــب شــیوه ای مســالمت آمیز و بــه دور از تعارضــات صنعتــی و اجتماعــی 

)نعیمــی و همــکاران ، 138۹: ۲۹6(.
بــا بررســی مــواد قانــون تأمیــن اجتماعــی معلــوم می شــود کــه عبــارت بازنشســتگی پیــش از موعــد 
ــا  ــدارد. ب ــه عبارتــی تعریــف مــورد نظــر حقیقــت قانونــی ن ــور تعریــف نشــده اســت و ب در قانــون مزب
وجــود ایــن قانونگــذار در تبصره هــای مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی مــواردی را بیــان کــرده اســت 
ــان از  ــوند و حقوق دان ــوب می ش ــاده محس ــن م ــور در ای ــرایط مذک ــر ش ــتثنائی ب ــه ای اس ــه به گون ک
ــا عنــوان مصادیــق »بازنشســتگی پیــش از موعــد« یــاد  مــوارد مذکــور در تبصره هــای مــورد بحــث، ب
ــد  ــن اســت کــه در تمامــی آنهــا، بیمه شــده می توان ــوارد مذکــور ای ــد. وجــه مشــترک تمــام م کرده ان
ــرای مــردان و پنجاه و پنــج  ــر از ســن مقــرر در بنــد ۲ مــاده 76 )شــصت ســال تمــام ب در ســنی کمت
ســال تمــام بــرای زنــان( بازنشســته شــود. بــه ایــن ترتیــب در قانــون تأمیــن اجتماعــی ایــران، مــراد از 
بازنشســتگی پیــش از موعــد عبــارت اســت از بازنشســتگی بیمه شــده قبــل از ســن 60 ســالگی تمــام 
بــرای مــردان و 55 ســالگی تمــام بــرای زنــان؛ بنابرایــن می تــوان مصادیــق بازنشســتگی پیــش از موعــد 

را بــه شــرح زیــر بیــان کــرد: 

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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ــور را بــه ســازمان  1ـ بازنشســتگی کســانی کــه 30 ســال ســابقه کار داشــته و حــق بیمــه مــدت مزب
پرداختــه باشــند. مشــروط بــه داشــتن حداقــل 50 ســال بــرای مــردان و ۴5 ســال بــرای زنــان )تبصــره 

1 مــاده 76(.
۲ـ بازنشســتگی بیمه شــدگانی کــه دارای 35 ســال تمــام ســابقه پرداخــت حــق بیمــه داشــته باشــند 

)تبصــره 3 مــاده 76(.
3ـ بازنشستگی پیش از موعد زنان با داشتن ۲0 سال سابقه )تبصره ۴ ماده 76(.

۴ـ بازنشســتگی پیــش از موعــد در کارهــای ســخت و زیــان آور )عراقــی و همــکاران ، 1386:  3۹۲ ـ 
.)3۹7

در تبصــره 1 مــاده 103 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری نیــز بازنشســتگی پیــش از موعــد بــرای 
مشــاغل ســخت و زیــان آور، جانبــازان و معلــوالن و زنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

3.1.1. مشاغل سخت و زیان آور
ــط کار  ــی محی ــی و بیولوژیک ــیمیایی، مکانیک ــی، ش ــل فیزیک ــا »عوام ــه در آنه ــت ک ــی اس کارهای
ــی  ــای طبیع ــر از ظرفیت ه ــب باالت ــه مرات ــی ب ــر، تنش ــتغال کارگ ــر اش ــوده و در اث ــتاندارد ب غیراس
)جســمی و روانــی( در وی ایجــاد گــردد کــه نتیجــه آن بیمــاری شــغلی و عــوارض ناشــی از آن بــوده 
ــخت و  ــت س ــره صف ــی و غی ــتی و ایمن ــی، بهداش ــی، مهندس ــدات فن ــری تمهی ــا به کارگی ــوان ب و بت
زیــان آور بــودن را از آن مشــاغل کاهــش یــا حــذف نمود«)قســمت الــف مــاده واحــده قانــون موســوم 
ــون اخیــر،  ــه مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1380/7/1۴ (. در مــاده 1۲ آیین نامــه اجرایــی قان ب
مصوبــات شــورای عالــی حفاظــت فنــی و در بخشــنامه شــماره پنــج کارهــای ســخت و زیان آور ســازمان 

ــده اســت. ــان آور آم ــای ســخت و زی ــا و کاره ــی، فهرســت فعالیت ه ــن اجتماع تأمی
تبصــره 3 مــاده واحــده قانــون »نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی 
ــخت و  ــاغل س ــه مش ــوط ب ــف مرب ــان آور« وظای ــخت و زی ــاغل س ــاغلین مش ــادی و ش ــن ع و معلولی
زیــان آور را باعــث بــروز ناراحتی هــای جســمی و روحــی می¬دانــد. مصادیــق ایــن مشــاغل بــه اســتناد 
جــزء پنجــم آیین نامــه اجرایــی قانــون فوق الذکــر، بنــا بــه پیشــنهاد هریــک از دســتگاه های مشــمول 
ــران  ــب هیئت وزی ــه تصوی ــتخدامی کشــور، ب ــور اداری اس ــازمان( ام ــورای )س ــد ش ــون و تأیی ــن قان ای

می¬رســد.

2.1. مبانی نظری
ــه طــور  ــراد شــاغل در برهــه ای از زندگــی شــغلی خــود ب ــن ســوال کــه چــرا اف ــه ای در پاســخ ب
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معمــول از کار کناره گیــری می کننــد و اســتحقاق دریافــت مســتمری بازنشســتگی را پیــدا می کننــد، 
نظــرات متنــوع و متفاوتــی بــه شــرح زیــر ارائــه شــده اســت؛ گروهــی معتقدنــد کــه دلیــل برقــراری 
ــا ضعــف جســمانی و  ــًا ب ــده پیــری و ســال خوردگی اســت کــه غالب ــروز پدی مســتمری بازنشســتگی ب

کاهــش قــدرت کار همــراه اســت.
عــده ای دیگــر معتقدنــد کــه بازنشســتگی یــک حــق اجتماعــی بــرای شــاغل تلقــی می¬شــود، بــه 
ــرای جامعــه حــق دارد در ســن خاصــی  ــه دلیــل فعالیت هــای شــغلی ب ایــن معنــا کــه فــرد شــاغل ب
ــر اســاس هــردو نگــرش، ســن خاصــی را  ــه هــر حــال ب از مســتمری بازنشســتگی برخــوردار شــود. ب
ــر  ــژه ب ــن، به وی ــن س ــد. ای ــخص کرده ان ــتگی مش ــتمری بازنشس ــورداری از مس ــتحقاق برخ ــرای اس ب
اســاس نگــرش نخســت امــاره ضعــف و ناتوانــی و درنتیجــه، زمــان اســتحقاق بــرای دریافــت مســتمری 
ــا رســیدن بــه ســن مــورد نظــر قانونگــذار، معمــواًل  ــا وجــود ایــن ب بازنشســتگی محســوب می شــود. ب
کارفرمایــان نیــز می تواننــد بــه اجبــار کارگــران را بازنشســته کننــد و لــذا ســن مزبــور بــرای کارگــران 
یــک اختیــار ایجــاد نمی کنــد بلکــه بــرای کارفرمایــان نیــز فرصــت تجدیــد نیــروی انســانی و ســاختاری 
ــر پیــری و ســوابق شــغلی، یــک سیاســت عقانــی  ــد کــه عــاوه ب را فراهــم می کنــد. عــده ای معتقدن
بایــد ســن مســتمری را بــا طبیعــت کم وبیــش زیــان آور و دشــوار شــغل نیــز مرتبــط ســازد. ایــن مطلــب 
در تدویــن قانــون تأمیــن اجتماعــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت )نعیمــی و همــکاران، 138۹: ۲۹5(.

2. نظام های قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور
 بحــث بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــان آور، در نظــام حقوقــی ایــران دارای ابهامــات 
ــررات  ــن و مق ــت. قوانی ــوده اس ــی نم ــار پیچیدگ ــل دچ ــرای آن را در عم ــه اج ــت ک ــی اس و ناهماهنگی¬های
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 روبــه رو هســتیم کــه هــردو قانــون در ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــران و  ــاب اســامی ای ــازان انق ــون نحــوه بازنشســتگی جانب ــد از: قان ــن عبارت ان ــن قوانی مجــری می باشــد. ای
جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1367/۹/1 و اصاحیــه مــورخ 
ــی  ــات آت ــه در توضیح ــا همان طورک ــوب 1368/1/۲0؛ ام ــعه مص ــر اش ــت در براب ــون حفاظ 1383/۲/۲1 و قان
خواهــد گذشــت از نظــر دایــره شــمول درواقــع بــا دو نظــام عمــده قانونــی مواجــه هســتیم: مشــاغل ســخت و 
زیــان آور کارگــری )قانــون تأمیــن اجتماعــی( و مشــاغل ســخت و زیــان آور کارمنــدی )قانــون نحوه بازنشســتگی 
جانبــازان و...(. قانــون حفاظــت در برابــر اشــعه بــه دلیــل پرداختــن بــه یــک نــوع از مشــاغل ســخت و زیــان آور، 

ــا وجــود اجــرا در بخش هــای عمومــی، دولتــی و خصوصــی، نظامــی خــاص محســوب می گــردد. ب

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

1.2. نظام تأمین اجتماعی
ــرض پیش بینــی شــده اســت.  ــد در دو ف ــن اجتماعــی، بازنشســتگی پیــش از موع ــون تأمی در قان
فــرض اول مربــوط بــه بازنشســتگی پیــش از موعــد زنــان در صــورت داشــتن شــراط قانونــی می باشــد. 
ــا  ــان آور )تنه ــد شــاغلین در مشــاغل ســخت و زی ــش از موع ــه بازنشســتگی پی ــوط ب ــرض دوم مرب ف

ــر اســت: ــا( در صــورت داشــتن شــرایط زی ــر و دارای کارفرم ــزد بگی ــاری م بیمه شــدگان اجب
ــای  ــتغال در کاره ــاوب اش ــال متن ــت و پنج س ــا بیس ــی ی ــال متوال ــل بیست س ــتن حداق 1ـ داش
ســخت و زیــان آور و پرداخــت حــق بیمــه مــدت مزبــور بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی. هــر ســال ســابقه 

پرداخــت حــق بیمــه در کارهــای ســخت و زیــان آور یک و نیــم ســال محاســبه خواهــد شــد.
ــا  ــان آور ب ــگام جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال ســخت و زی ۲ـ در صــورت فرســایش زود هن
ــابقه  ــزان س ــر می ــا ه ــی ب ــن اجتماع ــون تأمی ــاده ۹1 قان ــوع م ــکی موض ــیون های پزش ــد کمیس تأیی
خدمــت )بندهــای 1و۲ قســمت ب مــاده واحــده قانــون موســوم بــه مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 

.)1380/7/1۴
همچنیــن کارهــای ســخت و زیــان آور در ق.ت ا. در بنــد »الــف« تبصــره ۲ الحاقــی تعریــف شــده 
ــرایط  ــمولین، ش ــد، مش ــش از موع ــتگی پی ــه بازنشس ــی تاریخچ ــه بررس ــه ب ــن در ادام ــت؛ بنابرای اس

ــود. ــه می ش ــون پرداخت ــن قان ــرر در ای ــای مق بازنشســتگی و مزای

1.1.2. تاریخچه بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور
شــرایط و ضوابــط بازنشســتگی پیــش از موعــد در کارهــای ســخت و زیــان آور در ســه دوره تاریخــی 
ــاره  ــه آن اش ــر ب ــدم و تأخ ــب تق ــًا حس ــه  ذی ــت ک ــده اس ــی گردی ــول و دگرگون ــت خوش تح دس

می شــود:

ـ تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354
بــه موجــب تبصــره مزبــور، بــرای افــرادی کــه حداقــل مــدت بیســت ســال متوالــی یــا بیســت وپنج 
ســال متنــاوب در مناطــق بــد آب و هــوا کار کرده انــد و یــا آنکــه بــه کارهــای ســخت و مخــل ســامتی 
ــن  ــود. در ای ــد ب ــام خواه ــال تم ــج س ــتگی پنجاه وپن ــن بازنشس ــته اند، س ــتغال داش ــان آور( اش )زی
تبصــره بــرای تعییــن مناطــق بــد آب و هــوا و کارهــای زیــان آور بــه آیین نامــه مصــوب هیئت وزیــران 
ارجــاع داده شــده اســت. برخــی از اســتادان حقــوق بــه اســتناد قســمت )الــف( بنــد 3 بخشــنامه 13 
مســتمری های ســازمان و توســل بــه »ظاهــر« تبصــره، شــرط پرداخــت حــق بیمــه را بــرای مشــموالن 

تبصــره در زمــان حکومــت آن منتفــی اعــام کرده انــد.
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ــه طــور عــام پرداخــت  ــه صــدر مــاده کــه ب ــا عنایــت ب ــور ب ــه نظــر می رســد کــه اســتظهار مزب ب
حداقــل ده ســال حــق بیمــه را قبــل از تاریــخ تقاضــای بازنشســتگی شــرط دانســته، وجیــه بــه نظــر 
ــی  ــرایط کل ــان ش ــام بی ــی در مق ــن اجتماع ــون تأمی ــاده 76 قان ــدر م ــه ص ــح آنک ــد؛ توضی نمی رس
ــته و  ــدگان الزم دانس ــی بیمه ش ــرای تمام ــه را ب ــق بیم ــال ح ــل ده س ــت حداق ــتگی، پرداخ بازنشس
ــه تخصیــص حکــم عــام در مــورد شــاغان در  تبصــره ذیــل آن در مقــام بیــان اســتثناء عــام، تنهــا ب
کارهــای ســخت و زیــان آور و مناطــق بــد آب و هــوا از حیــث شــرط ســنی پرداختــه اســت؛ لــذا عمــوم 

ــاره پرداخــت حداقــل ده ســال حــق بیمــه بــه قــوت خــود باقــی اســت. مــاده درب
بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده بــه طــور عمــوم در مــاده 76 ق.ت.ا. اجتمــاع دو شــرط را جهــت 
ــد از: 1ـ حداقــل ســابقه پرداخــت حــق  اســتفاده از مســتمری بازنشســتگی الزم دانســته کــه عبارت ان
ــام رســیده  ــج ســال تم ــه پنجاه وپن ــه شــصت ســال و ســن زن ب ــرد ب ــون ۲ـ ســن م ــق قان ــه وف بیم
باشــد. قانونگــذار بــا بیانــی عــام ســن بازنشســتگی در قانــون تأمیــن اجتماعــی را بیــان داشــته و ســایر 

ــام می باشــد )انصــاری، 1386 : ۴78(. ــر ع ــون اســتثناء ب ــن قان ــای ای ــور در تبصره ه ــوارد مذک م

ـ تبصره 2 ماده 76 بعد از اصالحات سال 1371
بــه موجــب ایــن اصاحــات دو تغییــر در شــرایط بازنشســتگی پیــش از موعــد حاصــل شــد کــه بــه 

نظــر می رســد می تــوان تغییــرات مزبــور را بــه شــرح زیــر خاصــه کــرد:
الــف ـ حداقــل مــدت پرداخــت حــق بیمــه ، از ده ســال بــه ۲0 ســال متوالــی یــا ۲5 ســال متنــاوب 

افزایــش پیــدا کــرد.
ب ـ ســن بازنشســتگی کــه قبــًا بــه طــور یکســان بــرای مــردان و زنــان 55 ســال در نظــر گرفتــه 
شــده بــود ، تقلیــل یافــت و ســن بازنشســتگی بــرای مــردان 50 ســال و بــرای زنــان ۴5 ســال 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 به نظــر می¬رســد گرچــه حداقــل مــدت الزم در مــورد 
پرداخــت حــق بیمــه افزایــش یافتــه، لکــن قانونگــذار جهــت تقلیــل شــرط ســنی ســهل گیری بیشــتری 

روا داشــته اســت.

ـ تبصره 2 اصالحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی )اصالحی سال 1380(
نکتــه مهــم درخــور توجــه در اصاحــات ســال 1380 اینکــه تبصــره ۲ مصــوب ســال 1371 دربــاره 

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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دو موضــوع یعنــی بیمه شــدگان شــاغل در کارهــای ســخت و زیــان آور و مناطــق بــد آب و هــوا احکامــی 
را بیــان کــرده بــود. حــال آنکــه، آنچــه در اصاحــات ســال 1380 مــد نظــر قانونگــذار بــوده، صرفــًا افــراد 
شــاغل در کارهــای ســخت و زیــان آور هســتند و از افــراد شــاغل در مناطــق بــد آب و هــوا ذکــری بــه 
میــان نیامــده اســت؛ لــذا اصاحــات ســال 1380 صرفــًا مخصــص احــکام مربــوط بــه شــاغان مشــاغل 
ســخت و زیــان آور اســت و افــرادی کــه در مناطــق بــد آب و هــوا کار می کننــد، تحــت شــمول مقــررات 
ــورد  ــان آور م ــخت و زی ــای س ــماره 1 کاره ــنامه ش ــب در بخش ــن مطل ــود. ای ــد ب ــال 1371 خواهن س
تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. بــا وجــود مطالــب بــاال معلــوم نیســت کــه چــرا همیــن بخشــنامه از تاریــخ 
1380/۹/۲، بیمه شــدگان شــاغل در مناطــق بــد آب و هــوا را را از شــمول تبصــره ۲ اصاحــی مــاده 76 
قانــون تأمیــن اجتماعــی مصــوب 1380 خــارج دانســته و شــرایط بازنشســتگی آنــان را هماننــد ســایر 
ــای 1، 3 و ۴  ــاده 76 و تبصره ه ــرر در م ــرایط مق ــع ش ــادی و تاب ــای ع ــاغل در کاره ــدگان ش بیمه ش
ــد آب و هــوا از مقــررات تبصــره ۲  آن دانســته اســت؛ درحالی کــه علی االصــول شــاغلین در مناطــق ب
مصــوب 1380خــروج تخصصــی دارنــد و اصاحــات مذکــور بــه معنــی نســخ تبصــره ۲ ســال 71 نیســت؛ 

زیــرا خــاص الحــق مخصــص عــام ســابق اســت نــه ناســخ کل آن.
بــه ایــن ترتیــب، شــاغلین در کارهــای ســخت و زیــان آور بــه موجــب تبصــره ۲ اصاحــی 1380، از 
شــرط ســنی معــاف هســتند؛ امــا شــاغلین در مناطــق بــد آب و هــوا بــا داشــتن ســابقه کار و پرداخــت 
حــق بیمــه ۲0 ســال متوالــی یــا ۲5 متنــاوب، درصورتی کــه ســن مــردان 50 و ســن زنــان ۴5 ســال 

تمــام باشــد، می تواننــد تقاضــای مســتمری بازنشســتگی کننــد.

2.1.2. مشمولین
ســوال مهــم در اجــرای قانــون مــورد بحــث ایــن اســت کــه مشــمولین ایــن قانــون چــه کســانی 
هســتند؟ اهمیــت ایــن ســوال به ویــژه بــا توجــه بــه تعــدد قوانیــن حاکــم در قلمــرو مشــاغل ســخت و 
ــاره مشــاغل ســخت  زیــان آور و تفــاوت احــکام قانونــی، بیشــتر می شــود. همان طورکــه بیــان شــد درب
ــی عــام مواجــه هســتیم. در همیــن رابطــه جــزء الــف بخشــنامه ۴۹  ــا دو نظــام قانون ــان آور مــا ب و زی
ــاده 76 ق.ت.ا.  ــی م ــره ۲ الحاق ــاح تبص ــون اص ــی قان ــه اجرای ــرای آیین نام ــام اج ــتمری ها در مق مس

ــور مســتثنی می باشــند: ــه مزب ــل از شــمول آیین نام ــن ذی ــه مشــمولین قوانی ــی دارد ک ــرر م مق
ــاب  ــازان انق ــتگی جانب ــوه بازنشس ــون »نح ــوع قان ــان آور موض ــخت و زی ــاغل س ــاغلین مش 1ـ ش

ــدی آن« ــات بع ــوب 1367 و اصاح ــی... مص ــگ تحمیل ــران و جن ــامی ای اس

2ـ مشمولین قانون »حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368«.
بــه ایــن ترتیــب می تــوان گفــت کــه بــا عنایــت بــه بنــد 1 جــزء الــف تبصــره ۲ و بنــد 1 جــزء ب 
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آن مشــموالن قانــون اصــاح تبصــره ۲ الحاقــی مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی از جهــت برخــورداری 
ــد از:  ــا عبارت ان ــا و حمایت ه از مزای

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(.
ــتیبانی و  ــاع و پش ــان آور وزارت دف ــخت و زی ــاغل س ــاغل در مش ــت ش ــد خدم ــان خری ۲ـ کارکن
ــراد  ــن اف ــاره ای ــه درب ــر اســت ک ــه ذک ــه آن. الزم ب ــای مســلح و شــرکت ها و ســازمان های تابع نیروه
هرچنــد مشــمول مقــررات بازنشســتگی پیــش از موعــد در مشــاغل ســخت و زیــان آور قانــون تأمیــن 
اجتماعــی هســتند، امــا بــه موجــب مــاده 16 آیین نامــه جدیــد )1385( مشــمول ضوابــط و مقــررات 

نیروهــای مســلح هســتند کــه بــا هماهنگــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی اعمــال خواهــد شــد.
ــاره  ــی درب ــن اجتماع ــون تأمی ــکام قان ــورخ 1387/1۲/18، اح ــماره 865 م ــه ش ــدت روی رأی وح
ــان آور  ــخت و زی ــاغل س ــایر مش ــد و س ــران می دان ــه کارگ ــر ب ــان آور را منحص ــخت و زی ــاغل س مش
)مشــاغل کارمنــدی( را منصــرف از آن اعــام می کنــد: »مطابــق تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون نحــوه 
بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل 
ســخت و زیــان آور مصــوب 1367، »شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور کــه وظایــف مربــوط بــه شــغل 
ــل بیســت  ــا داشــتن حداق ــد ب ــروز ناراحتی هــای جســمی و روحــی می گــردد، می توانن ــان باعــث ب آن
ــا حداکثــر پنــج ســال ارفــاق بازنشســته  ــر اســاس درخواســت کتبــی خــود ب ســال ســابقه خدمــت ب
ــه  ــر عــدم شــمول مقــررات آن ب ــون فوق الذکــر مبنــی ب ــه صراحــت مــاده واحــده قان شــوند.« نظــر ب
کارگــران مشــمول قانــون کار و اینکــه تشــخیص و تأییــد کمیتــه اســتانی ناظــر بــه مشــاغل ســخت و 
زیــان آور کارگــری بــوده و منصــرف از ســایر مشــاغل ســخت و زیــان آور می باشــد و شــغل شــاکیان بــه 
عنــوان پرســتار از جملــه مشــاغل ســخت و زیــان آور اعــام گردیــده اســت و نتیجتــًا در اجــرای تبصــره 
3 مــاده واحــده مزبــور ذیحــق بــه اســتفاده از حداکثــر پنــج ســال خدمــت ارفاقــی بوده انــد؛ بنابرایــن 
دادنامــه شــماره 671 مــورخ 1387/3/۲7 شــعبه ۲۲ دیــوان در حــدی کــه مبیــن ایــن معنــی اســت، 

ــی می باشــد.« ــن قانون ــق اصــول و موازی مواف
ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا براســاس قانــون، بخشــی از کارمنــدان ماننــد کارکنــان پیمانــی 
ــراد از نظــر  ــن اف ــون تأمیــن اجتماعــی هســتند،  و ای ــع قان ــراردادی از نظــر تأمیــن اجتماعــی تاب و ق
ــت.  ــی اس ــخ منف ــد؟ پاس ــره می برن ــر به ــون اخیرالذک ــان آور از قان ــخت و زی ــاغل س ــتگی مش بازنشس
ــد  ــش از موع ــتگی پی ــون بازنشس ــورخ 13۹6/7/۲5 قان ــی 6۹5 م ــماره 6۹۹ ال ــه ش ــاس دادنام براس
مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1380 صرفــًا دربــاره کارگــران اعمــال می¬گــردد و صــرف پرداخــت 

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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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 زیــان آور بــودن مشــاغل تابــع قانــون تأمیــن اجتماعــی، براســاس 
ســوابق و شــرایط محیــط کار، برعهــده کمیتــه بــدوی کارشناســان موضــوع مــاده ۲ آیین نامــه اجرایــی 
ــن  ــدوی در کمیتــه اســتانی موضــوع مــاده 8 ای ــه کمیتــه ب مذکــور اســت. تجدیدنظرخواهــی از نظری
آیین نامــه و تجدیدنظــر از نظرهــای ایــن دو کمیتــه  قابــل شــکایت در دیــوان عدالــت اداری می باشــد. 
ــکل ها، وزارت  ــا، تش ــر، کارفرم ــت کارگ ــب درخواس ــد: »حس ــان می کن ــه بی ــن آیین نام ــاده ۲ ای م
بهداشــت و وزارت کار در هــر کارگاه بــا بررســی ســوابق، انجــام بازدیــد و بررســی شــرایط کار توســط 
کارشناســان بهداشــت حرفــه ای و بازرســان کار و تأییــد کمیتــه بــدوی و تجدیدنظــر اســتانی مشــاغل 
ســخت و زیــان آور آن کارگاه تعییــن می¬شــود«. نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه اظهارنظــر ایــن کمیته هــا 
ــل اســتناد توســط ســایر کارگــران و کارگاه هــا  ــه همــان کارگاه اعمــال می شــود و قاب ــْا نســبت ب صرف

نیســت.
رأی وحــدت رویــه شــماره 65۲ مــورخ 1387/10/8 بــر صاحیــت کمیته هــای تشــخیص مشــاغل 
ســخت و زیــان آور قانــون تأمیــن اجتماعــی و صاحیــت رســیدگی دیــوان تأکیــد نمــوده اســت: »نظــر 
بــه اینکــه تشــخیص مشــاغل ســخت و زیــان آور بــه عهــده کمیتــه اســتانی مقــرر در مــاده 18 آیین نامــه 
کارهــای ســخت و زیــان آور موضــوع تبصــره ۲ مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی محــول شــده اســت و 
تأثیــر یــا عــدم تأثیــر ایــام مرخصــی در توالــی یــا تنــاوب مــدت اشــتغال بــه کارهــای ســخت و زیــان آور 
از وظایــف و مســئولیت های قانونــی آن کمیتــه نیســت؛ بنابرایــن دادنامه هــای شــماره 1۲76 و 1۲80 
ــدور  ــدوی و ص ــای ب ــخ دادنامه ه ــر فس ــی ب ــوان مبن ــر دی ــد نظ ــعبه دوم تجدی ــورخ 1386/5/7 ش م
رأی در ماهیــت شــکایت شــاکیان کــه مبیــن لــزوم رســیدگی بــه موضــوع در کمیتــه اســتانی و مؤیــد 
صاحیــت دیــوان در رســیدگی بــه شــکایت بــه کیفیــت مطروحــه اســت در ایــن حــد صحیــح و موافــق 

ــون تشــخیص داده می شــود«. موازیــن قان

3.1.2. حمایت ها و مزایا
ــخت و  ــاغل س ــدگان مش ــورت از بیمه ش ــه دو ص ــذار ب ــه قانونگ ــت ک ــوان گف ــی می ت به طورکل

ــرده اســت: ــت ک ــان آور حمای زی
1ـ تأمیــن ایمنــی و بهداشــت محیــط کار بــا ایجــاد تکلیــف مقــرر در جــزء الــف تبصــره ۲؛ 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 شــاغان در ایــن مشــاغل 
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گام برداشــته اســت.
۲ـ بازنشســتگی پیــش از موعــد در صــورت احــراز شــرایط )۲5 ســال متنــاوب یــا ۲0 ســال متوالــی( 
یــا در صــورت فرســایش جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال در کارهــای ســخت و زیــان آور؛ بــه عبارتــی 
ــه  ــه از گزین ــت ک ــازه داده اس ــان آور اج ــخت و زی ــاغل س ــاغان مش ــه ش ــورت ب ــذار در دو ص قانونگ
ــی  ــراد حداقــل ۲0 ســال متوال بازنشســتگی پیــش از موعــد اســتفاده نماینــد:1ـ درصورتی کــه ایــن اف
یــا ۲5 ســال متنــاوب در کارهــای ســخت و زیــان آور )مخــل ســامت( اشــتغال داشــته باشــند و در هــر 
مــورد حــق بیمــه مــدت مزبــور را بــه ســازمان پرداختــه باشــند. ۲ـ درصورتی کــه بیمه شــدگان مزبــور 
قبــل از رســیدن بــه ســابقه مقــرر در قانــون، دچــار فرســایش جســمی و روحــی ناشــی از اشــتغال در 
کارهــای ســخت و زیــان آور گردنــد و ایــن مطلــب بــه تأییــد کمیســیون های پزشــکی مذکــور در مــاده 

۹1 قانــون تأمیــن اجتماعــی برســد.
ــت  ــی توســط خــود دول ــًا به تنهای ــن اجتماعــی عمدت ــل اینکــه سیاســت های تأمی ــل تأم ــه قاب نکت
و بــدون مشــارکت مســتقیم یــا مؤثــر ســازمان های تأمیــن اجتماعــی و بیمــه اجتماعــی کــه عهــده دار 
اجــرای ایــن سیاســت ها می باشــند اتخــاذ می شــود. بــه عنــوان نمونــه می تــوان از قوانیــن بازنشســتگی 
ــی  ــت مال ــر وضعی ــوء ب ــرات س ــه اث ــواردی ک ــر م ــتگی و دیگ ــن بازنشس ــش س ــد، کاه ــش از موع پی

ــاد کــرد )کرباســیان 138۴: 173(. ــد ی صنــدوق دارن
۲.۲. نظــام حقوقــی قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی 

و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1367/۹/1

1.2.2. سابقه قانون
ــوص  ــی درخص ــهیات قانون ــاد تس ــدف ایج ــا ه ــازان و... ب ــتگی جانب ــوه بازنشس ــون نح ــده قان ــاده واح م
ــی  ــی، یعن ــد ســه دســته از شــاغلین در دســتگاه ها، مؤسســات و شــرکت های دولت بازنشســتگی پیــش از موع
ــخ ۹/1/ 1367  ــان آور، در تاری ــازان جنــگ تحمیلــی، معلولیــن عــادی و شــاغلین در مشــاغل ســخت و زی جانب
بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید؛ امــا بــا عنایــت بــه احصــاء دســتگاه های 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 دســتگاه ها و مؤسســات دولتــی و غیردولتــی غیرمشــمول قانــون کار گردیــد. آیین نامــه 
اجرایــی قانــون یادشــده نیــز در تاریــخ 1368/5/30 تدویــن یافــت و بدیــن صــورت، مشــمولین قانــون کار کــه از 
حمایت هــای قانونگــذار در ایــن زمینــه محــروم بودنــد آن را خائــی در نظــام تأمیــن اجتماعــی می¬پنداشــتند 
ــا حــدودی از ایــن  ــون نحــوه بازنشســتگی... در تاریــخ 1383/۲/۲1 ت ــون اصــاح قان ــا تصویــب قان ــا اینکــه ب ت
نگرانــی کاســته شــد. در هــر صــورت ایــن قانــون را بایــد قانــون اصلــی در زمینــه بازنشســتگی مشــاغل ســخت و 
زیــان آور مســتخدمین دولتــی دانســت. بــا تصویــب قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در ســال 1386 و تعییــن 

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

تکلیــف در زمینــه بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور در تبصــره 1 مــاده 103 آن بنظــر مــی رســد قانــون 
فــوق الذکــر را در زمینــه ســابقه و ســن شــاغان مشــاغل ســخت و زیــان آور بــرای بازنشســتگی اصــاح نمــوده 
ــر  اســت.1 در آخریــن تحــول دادنامــه شــماره 8۴8 هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری مــورخ 13۹8/5/1 ب
ایــن اصــاح تاکیــد نمــوده و حداقــل ســابقه جهــت بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور را بیســت وپنج 

ســال دانســته اســت. ۲
2.2.2. تعریــف مشــاغل ســخت و زیــان آور در قانــون نحــوۀ بازنشســتگی جانبــازان انقالب 

اســالمی ایــران و... )مصــوب 67، اصالحــی1383/2/21 ( و نحــوه احراز آن
در تبصــره 3 مــاده 3 قانــون مذکــور آمده:»شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور کــه وظایــف مربــوط 
بــه شــغل آنــان باعــث بــروز ناراحتــی جســمی و روحــی می گــردد، می تواننــد بــا داشــتن حداقــل ۲0 
ســال ســابقه خدمــت براســاس درخواســت کتبــی خــود، بــا حداکثــر 5 ســال ارفــاق بازنشســته شــوند«. 
بــه موجــب ایــن تعریــف، شــغل ســخت و زیــان آور شــغلی اســت کــه در آن وظیفــه مربــوط بــه شــغل 
باعــث بــروز ناراحتــی جســمی و روحــی می گــردد. ایــن تعریــف بــه دلیــل گســتردگی مفهــوم واژگان 
و قابلیــت تفســیر موســع و معلــوم نبــودن حدودوثغــور ناراحتی هــای جســمی و روحــی در مقــام عمــل 
به هیچ وجــه مناســب نیســت و بــه همیــن دلیــل قانونگــذار در مــاده 5 آیین نامــه اجرایــی قانــون فــوق 
ــن  ــی را بدی ــمی و روح ــای جس ــود از ناراحتی ه ــراد خ ــی و م ــط اجرای ــوب 1368/5/۲8(، ضواب )مص
صــورت بیــان نمــوده: »مشــاغل ســخت و زیــان آور و درجــات مربــوط بــه پســت ســازمانی کــه عمدتــًا 

1. ماده 103ـ »دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الــف( حداقــل ســی ســال ســابقه خدمــت بــرای مشــاغل غیرتخصصــی و ســی و پنج ســال بــرای مشــاغل تخصصــی 

بــا تحصیــات دانشــگاهی کارشناســی ارشــد و باالتــر بــا درخواســت کارمنــد بــرای ســنوات باالتــر از 30 ســال .
ب( حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصــره 1- ســابقه مذکــور در بنــد )الــف( و همچنیــن شــرط ســنی مزبــور در بنــد »ب« بــرای متصدیــان مشــاغل 
ســخت و زیــان آور و جانبــازان و معلــوالن تــا پنج ســال کمتر مــی باشــد و شــرط ســنی بــرای زنــان منظــور نمــی 

گردد.«
۲. »مطابــق تبصــره 3 مــاده 3 قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و 
معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب ســال 1367 کــه مقــرر شــده اســت: »شــاغلین 
ــروز ناراحتی هــای جســمی و روحــی  ــان باعــث ب ــه شــغل آن ــوط ب ــف مرب ــان آور کــه وظای مشــاغل ســخت و زی
ــی خــود  ــر اســاس درخواســت کتب ــت و ب ــل بیســت ســال ســابقه خدم ــا داشــتن حداق ــد ب ــردد، می توانن می گ
بــا حداکثــر پنــج ســال ارفــاق بازنشســته شــوند.« و در تبصــره 1 مــاده 103 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
مصــوب ســال 1386 نیــز مقــرر شــده اســت: »ســابقه مذکــور در بنــد الــف و همچنیــن شــرط ســنی مـــزبور در بند 
)ب( بــرای متصدیــان مشــاغل ســخت و زیــان آور و جانبــازان و معلــوالن تــا پنــج ســال کمتــر می باشــد و شــرط 
ــان منظــور نمی گــردد.« ایــن حکــم بــه مفهــوم آن اســت کــه ســن شــاغلین مشــاغل ســخت و  ــرای زن ســنی ب
زیــان آور مشــمول بازنشســتگی بنــد )الــف( مــاده 103: »حداقــل 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 30 ســال.« پنــج ســال خدمتــی کاهــش می یابــد...«
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در شــرایط محیطــی نامســاعد، از قبیــل وجــود گازهــای شــیمیایی، کار بــا مــواد رادیــو اکتیــو و پرتوهای 
ــره انجــام  ــا معلولیــن ذهنــی و جســمی و غی ــت زا، کار در اعمــاق، انفجــار، کار ب مضــره، محیــط عفون
ــروز ناراحتی هــای جســمی و روحــی شــدید گــردد، بنــا  ــه شــغل موجــب ب ــوط ب شــود و وظایــف مرب
بــه پیشــنهاد هریــک از دســتگاه های مشــمول ایــن قانــون و تأییــد شــورای امــور اداری و اســتخدامی 
ــا  ــه ایــن ترتیــب قانونگــذار در ایــن آیین نامــه، ب کشــور بــه تصویــب هیئت وزیــران خواهــد رســید«. ب
ذکــر چنــد مثــال  تاحــدودی مفهــوم ناراحتی هــای جســمی و روحــی مذکــور در مــاده 3 قانــون نحــوه 
ــان کــرده اســت؛ همچنیــن  ــران و... )مصــوب 1367( را بی ــازان انقــاب اســامی ای بازنشســتگی جانب
مرجــِع تأییــد و تصویــب مشــاغل مشــتمل بــر ایــن ناراحتی هــا را نیــز مشــخص کــرده، لکــن در اینجــا 
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 زیــان آور موضــوع بخشــنامه شــماره 1/15/5۲1۴/ 
مــورخ 1378/1۲/8 ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور، در مــاده 1 تعریفــی از مشــاغل ســخت و 
زیــان آور ارائــه و در مــاده ۲ مشــاغل ســخت و زیــان آور احصــاء شــده و در مــاده 5 همیــن دســتورالعمل 
نحــوه محاســبه و اعطــای ســنوات خدمــت ارفاقــی بــه متصدیــان موضــوع دســتورالعمل بیــان گردیــده 

. ست ا
ــون  ــن قان ــع ای ــان آور تاب ــخت و زی ــاغل س ــایی مش ــۀ شناس ــددی درزمین ــات متع ــون مصوب تاکن
ــه »اســتفاده  ــر مصوب ــی ب ــه، مبتن ــوان نمون ــه عن ــب رســیده اســت. ب ــه تصوی ــران ب توســط هیئت وزی
پرســتاران و بهیــاران از مزایــای مقــرر در تبصــره 3 مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان 
انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی مشــاغل ســخت و زیــان آور، هیئت وزیــران 
ــت،  ــورخ 68/7/16 وزارت بهداش ــماره 5۲83 م ــنهاد ش ــه پیش ــا ب ــورخ 1368/10/17 بن ــه م در جلس
ــه اســتناد تبصــره  ــور اداری و اســتخدامی کشــور و ب ــد ســازمان ام ــوزش پزشــکی و تأیی ــان و آم درم
ــی و معلولیــن  ــازان انقــاب اســامی و جنــگ تحمیل ــون نحــوه بازنشســتگی جانب ــاده واحــده قان 3 م
ــوع  ــور )موض ــون مزب ــی قان ــه اجرای ــد 5 آیین نام ــان آور و بن ــخت و زی ــاغل س ــاغلین مش ــادی و ش ع
ــاری از مشــاغل ســخت و  ــورخ 1368/5/30(، پرســتاری و بهی ــه شــماره ۴566۴ ت 65۲ م تصویب نام
زیــان آور بــوده و مشــاغل حــرف مذکــور می تواننــد از مزایــای مقــرر در تبصــره 3 مــاده واحــده قانــون 
نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و جنــگ تحمیلــی و علولیــن عــادی و شــاغلین 
ــی آن  ــه اجرای ــامی و آیین نام ــورای اس ــس ش ــوب 1367/۹/1 مجل ــان آور مص ــخت و زی ــاغل س مش
اســتفاده نماینــد. همچنیــن تصویب نامــه »درخصــوص تعییــن مشــاغل ســخت و زیــان آور و درجــه آنهــا 
ــازان  ــون نحــوه بازنشســتگی جانب ــی مشــمول قان ــز بهداشــتی و درمان ــایر مراک ــتان ها و س در بیمارس
انقــاب اســامی و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

1367« هیئت وزیــران در جلســه 13۹5/8/۹بــه پیشــنهاد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
و تأییــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور و بــه اســتناد اصــل 138 قانــون اساســی جمهــوری 
ــاب  ــازان انق ــون نحــوه بازنشســتگی جانب ــی قان ــه اجرای ــد 5 آیین نام ــران و در اجــرای بن اســامی ای
اســامی و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور موضــوع تصویــب 
ــاده  ــد دو م ــتناد بن ــه اس ــب شــده اســت. ب ــورخ 1368/5/30 تصوی ــه شــماره ۴566۴ /ت 65۲ م نام
ــه  ــاده ۴ آیین نام ــز م ــوب 1388 و نی ــامت مص ــام س ــان نظ ــره وری کارکن ــاء به ــون ارتق ــده قان واح
ــای  ــاغل در بخش ه ــتاری ش ــام پرس ــازمان نظ ــون س ــاده )16( قان ــوع م ــمولین موض ــی آن مش اجرای

ــان آور محســوب می شــوند. ــه مشــاغل ســخت و زی ــی ازجمل ــی و غیردولت دولت
ــوای  ــورخ 1387/8/5 دع ــماره 515 م ــه ش ــدت روی ــت اداری، رأی وح ــوان عدال ــه دی ــا در روی ام
ــان آور  ــخت و زی ــاغل س ــتگی مش ــته بازنشس ــه خواس ــوری ب ــتخدام کش ــون اس ــمول قان ــد مش کارمن
براســاس مقــررات خــاص قانــون کار را وارد ندانســته: »احــکام اســتخدامی کلیــه شــاکیان کــه در بــاب 
افزایــش ســنواتی و تعییــن ضریــب جــدول حقــوق موضــوع مــاده 33 الیحــه قانونــی اســتخدام کشــوری 
ــان  ــون نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکن ــون اســتخدام کشــوری و قان صــادر شــده مبیــن شــمول قان
دولــت در امــور اســتخدامی آنــان اســت و مجــرد پرداخــت حــق بیمــه بازنشســتگی بــه ســازمان تأمیــن 
ــه  ــوط ب اجتماعــی الزامــًا مقیــد تبعیــت پرداخت کننــده حــق بیمــه مذکــور از قوانیــن و مقــررات مرب
کارگــران نیســت. نظــر بــه اینکــه ســیاق عبــارت تبصــره ۲ اصاحــی مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی 
مصــوب 1380 بــا اســتفاده از واژه هــای کارگــر و کارفرمــا و کارگاه مبیــن حصــری تســری حکــم مقنــن 
ــم  ــورخ 1386/5/۲7 شــعبه هفده ــماره ۹10م ــه ش ــن دادنام ــون کار اســت، بنابرای ــه مشــمولین قان ب
ــای ســخت و  ــه کاره ــای اشــتغال ب ــه ادع ــه خواســته بازنشســتگی ب ــر رد شــکایت ب ــی ب ــوان مبن دی
ــخیص داده  ــون تش ــق قان ــح و مواف ــون کار صحی ــمولین قان ــاص مش ــررات خ ــاس مق ــان آور براس زی

می شــود.«
ــه صنــدوق  ــه صــرف پرداخــت حــق بیمــه ب ــل برداشــت اســت: 1ـ ب ــن رأی قاب چنــد نکتــه از ای
تأمیــن اجتماعــی محملــی بــرای اجــرای قواعــد مربــوط بــه بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور 
ــی محســوب  ــن اجتماع ــدوق تأمی ــه عضــو صن ــی ک ــر کارمندان ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه وجــود نمی آی ب
ــدوق بازنشســتگی کشــوری از نظــر بازنشســتگی پیــش  ــدان عضــو صن ــد کارمن ــز به مانن می شــوند نی
از موعــد مشــاغل ســخت و زیــان آور تابــع قانــون تأمیــن اجتماعــی نیســتند. ۲ـ بازنشســتگی مشــاغل 
ــون  ــا مشــمولین قان ــه صــورت حصــری، کارگــران ی ــون تأمیــن اجتماعــی ب ــان آور در قان ســخت و زی
ــون اســتخدام  ــون مدیریــت خدمــات کشــوری و نســخ قان ــا تصویــب قان ــد. 3ـ ب ــر می گیری کار را در ب
ــند.  ــازان و.... می باش ــتگی جانب ــوه بازنشس ــون نح ــمول قان ــی مش ــدان دولت ــاکان کارمن ــوری کم کش
ــت.  ــون اس ــن قان ــودن ای ــد جاری ب ــت اداری مؤی ــوان عدال ــه دی ــررات و روی ــرر در مق ــتنادات مک اس

157



ــت اداری نیــز تبصــره ۲ مــاده  ــوان عدال دادنامــه شــماره ۹۴5 مــورخ 13۹۲/1۲/5 هیــأت عمومــی دی
76 قانــون تأمیــن اجتماعــی را حصــِر تســری حکــم مقنــن بــه مشــمولین قانــون کار می دانــد و ایــن 
مزیــت را مربــوط بــه کارگــران مشــمول قانــون کار شــاغل در مشــاغل ســخت و زیــان آور می دانــد کــه 
ارتباطــی بــا ســایر مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی نــدارد. ۴ـ همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه 
شــد تبصــره 1 مــاده 103 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از نظر ســابقه و ســن بازنشســتگی مشــاغل 

ســخت و زیــان آور، قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و.... را اصــاح نمــوده اســت.
ــه  ــه »ب ــت ک ــده اس ــرر ش ــورخ 13۹6/5/3 مق ــماره ۴17-۴18 م ــه ش ــدت روی ــق رأی وح مطاب
داللــت مــاده ۴ قانــون اســتخدام کشــوری و مــاده 1۲۴ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری کارکنــان 
ــور  ــازمان ام ــه س ــده از ناحی ــری اعام ش ــاغل کارگ ــه در مش ــًا درصورتی ک ــی صرف ــتگاه های اجرای دس
اداری و اســتخدامی کشــور مشــغول خدمــت باشــند مشــمول قانــون کار خواهنــد بــود«؛ لــذا بــا عنایــت 
ــون  ــاده 76 قان ــره ۲ م ــرای تبص ــدم اج ــع ع ــاکی و به تب ــه ش ــبت ب ــون کار نس ــمول قان ــدم ش ــه ع ب
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــتانی، صاحی ــای اس ــعار، کمیته ه ــتدالالت فوق االش ــاس اس ــی براس ــن اجتماع تأمی
ســخت و زیــان آور بــودن شــغل کارمنــد دولــت را نخواهــد داشــت و در صــورت ادعــای نامبــرده  بــر 
ســخت و زیــان آور بــودن شــغل، مطابــق تبصــره 3 مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان، 
ــان  ــی هم ــه اجرای ــاده 1 آیین نام ــره ۲ م ــان آور و تبص ــخت و زی ــاغل س ــاغلین مش ــن و ش معلولی
ــذا درخصــوص برخــورداری  ــون، تشــخیص برعهــدۀ شــورای امــور اداری و اســتخدامی می باشــد؛ ل قان
از مزایــای اشــتغال در مشــاغل ســخت و زیــان آور کارمنــدان دولــت )غیرکارگــران( وفــق مــاده قانــون 
ــاغلین در  ــادی و ش ــن ع ــی و معلولی ــگ تحمیل ــامی و جن ــاب اس ــازان انق ــتگی جانب ــوه بازنشس نح
مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب ســال 1367 اصاحــی 1383 و بنــد 5 آیین نامــه اجرایــی قانــون 
مذکــور، بهره منــدی از مزایــای اشــتغال در مشــاغل ســخت و زیــان آور دولتــی منــوط بــه اواًل پیشــنهاد 
ــًا  ــور و ثالث ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــورای ام ــد ش ــًا تأیی ــر، ثانی ــمول فوق الذک ــتگاه های مش دس

ــورخ 13۹6/7/۲5(. ــماره 6۹۹-6۹5 م ــه ش ــد )دادنام ــران می باش ــب هیئت وزی تصوی
رأی وحــدت رویــه شــماره 6۹5- 6۹۹ مــورخ 13۹6/7/۲5 رســیدگی بــه شــکایت کارکنــان 
ــتگی در  ــای بازنشس ــورداری از مزای ــر برخ ــی مبنی ب ــتگاه های اجرای ــون کار در دس ــمول قان غیرمش
مشــاغل ســخت و زیــان آور را طبــق قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و... می دانــد: »مطابــق مــواد 
7، 8 و 13 آیین نامــه اجرایــی بنــد 5 جــزء ب مــاده واحــده قانــون اصــاح تبصــره ۲ الحاقــی بــه مــاده 
76 قانــون اصــاح مــواد 7۲ و 77 و تبصــره مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی مصــوب 1380/1۲/۲۲ 
ــوب  ــان آور مص ــخت و زی ــاغل س ــازان و مش ــتگی جانب ــون بازنشس ــده قان ــاده واح ــران و م هیئت وزی
ــخت و  ــاغل س ــق مش ــخیص و تطبی ــه تش ــه 1383/۲/۲1 و 1387/۲/15، کمیت 1367/۹/1 و اصاحی
ــه بازنشســتگی  ــه ذی حــق ب ــون کار ک ــراد تحــت شــمول قان ــه شــکایت اف ــًا نســبت ب ــان آور صرف زی
ــیدگی دارد و  ــت رس ــوده صاحی ــازات آن ب ــوردار از امتی ــه و برخ ــاص مربوط ــررات خ ــاس مق ــر اس ب

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
سخت و زیـــان آور در دانشگاه هـــا با نگاهــی به آراء دیـــوان عدالت اداری
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فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســال اول / شمــــاره اول / زمستـــان 1398

افــرادی کــه بــا مشــخصات شــغلی آنــان در حکــم کارگزینــی بــه عنــوان کارمنــد دولــت باشــند کارگــر 
ــودن شــغل آنهــا در شــورای اداری  ــان در صــورت ســخت و زیــان آور ب تلقــی نمی شــوند و شــکایت آن
و اســتخدامی قابلیــت طــرح و رســیدگی دارد. درنتیجــه آراء شــعب 1۲ و 16 دیــوان عدالــت اداری بــه 
شــرح منــدرج در گــردش کار مبنی بــر رد شــکایت درحدی کــه متضمــن ایــن معنــا اســت، صحیــح و 

ــود.« ــخیص می ش ــررات تش ــق مق مواف
همچنیــن در رأی شــماره 80۴ مــورخ 88/11/1۲ هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بیــان شــده 
ــران و  ــامی ای ــاب اس ــازان انق ــتگی جانب ــوه بازنشس ــون نح ــده قان ــاده واح ــه م ــه با توجه ب ــت ک اس
جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1367 کــه تمامــی 
وزارتخانه هــا، شــرکت ها، مؤسســات دولتــی، شــهرداری ها، بانک هــا و مؤسســات و شــرکت ها و 
ــاغلین  ــد، ش ــاز گردیده ان ــت مج ــام اس ــر ن ــتلزم ذک ــا مس ــر آنه ــون ب ــمول قان ــه ش ــازمان هایی ک س
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 فوق االشــعار مصــوب 1383 و بــه صراحــت بنــد یــک 
مــاده واحــده قانــون اخیرالذکــر عبــارت »بــه جــز کارگــران مشــمول قانــون کار« از متــن مــاده واحــده 
مصــوب 1367 حــذف گردیــده اســت و اینکــه بنــد الــف بخشــنامه ۴۹ مســتمری های ســازمان تأمیــن 
ــر  ــده فوق الذک ــاده واح ــتای م ــت، درراس ــوده اس ــال آن را نم ــت ابط ــاکی درخواس ــه ش ــی ک اجتماع
ــوده و  ــز نب ــارات نی ــارج از حــدود اختی ــون نداشــته و خ ــا قان ــی ب ــذا مغایرت ــده اســت؛ ل صــادر گردی
ــه حــذف  ــا توجــه ب ــه ب ــر اســت ک ــل ذک ــه قاب ــن نکت ــه ای ــرای ابطــال آن نمی باشــد. البت ــی ب موجب
ــن  ــدا چنی ــون ســال 67، درابت ــن واحــده قان ــون کار« از مت ــران مشــمول قان ــه جــز کارگ ــارت »ب عب
اســتنباط می شــود کــه مــراد و مقصــود قانونگــذار، تســری و تعمیــم آن قانــون )مقدم الذکــر( بــه کلیــه 
مشــمولین آن )جانبــازان، معلولیــن عــادی و شــاغلین در مشــاغل ســخت و زیــان آور( کــه در مشــاغل 
کارگــری اعــم از دولتــی، غیردولتــی یــا بخــش خصوصــی، اشــتغال بــه کار دارنــد، می باشــد کــه البتــه 

بــا اندکــی توجــه بــه تبصــره یــک مــاده ۲ ایــن قانــون می تــوان خــاف ایــن مفهــوم را دریافــت.

3. بازنشستگی کارکنان متصدی مشاغل سخت و زیان آور در دانشگاه ها
ــا هــدف  صاحیــت وضــع مقــرره توســط دانشــگاه ها از ابتــدای تأســیس ایــن نهــاد در کشــور و ب
ــه صــورت جــدی در  ــراوان ب ــراز و نشــیب های ف ــس از گــذر از ف ــوده اســت. پ اســتقال آن مطــرح ب
بنــد الــف مــاده ۴۹ قانــون برنامــه چهــارم توســعه، بنــد ب مــاده ۲0 قانــون برنامــه پنجــم توســعه و 
درنهایــت در مــاده 1 قانــون احــکام دائمــی توســعه کشــور ایــن اختیــار بــرای هیئت امنــای دانشــگاه ها 
ــاوری  ــات و فن ــوم تحقیق ــای عل ــوز از وزارتخانه ه ــگاه های دارای مج ــاس دانش ــد. براین اس ــجل ش مس
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و بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی از شــمول قوانیــن و مقــررات عمومــی حاکــم بــر دســتگاه های 
دولتــی ماننــد قانــون محاســبات عمومــی، قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و... مســتثنی هســتند و در 
ــه تأییــد وزیــر  چهارچــوب مصوبــات و آیین نامه هــای مصــوب هیئت امنــای خــود کــه حســب مــورد ب

مربوطــه می رســد عمــل خواهنــد نمــود.
ــاغل  ــتگی مش ــه بازنشس ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــه قوانی ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــن س ــک ای این
ســخت و زیــان آور از قواعــد عمومــی حاکــم بــر دســتگاه های دولتــی هســتند کــه بــا توجــه بــه آنهــا 
ــن  ــگاه ها در ای ــان دانش ــتخدامی کارکن ــای اس ــوند؟ آیین نامه ه ــاف ش ــا مع ــت آنه ــگاه ها از رعای دانش
زمینــه چــه حکمــی دارنــد؟ در ایــن صــورت کارکنــان دانشــگاه ها درزمینــۀ مشــاغل ســخت و زیــان آور 

تابــع چــه قواعــدی هســتند؟
بــه اســتناد مــاده واحــده قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی و معلولیــن عــادی 
ــون کارمنــدان تمامــی وزارتخانه هــا،  ــن قان ــان آور مصــوب 1367 مشــموالن ای و مشــاغل ســخت و زی
شــرکت ها، مؤسســه های دولتــی، شــهرداری ها، بانک هــا، مؤسســات و شــرکت ها و ســازمان هایی 
کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت و همچنیــن بنیــاد شــهید و ایثارگــران می باشــند. 
ــازان انقــاب اســامی و جنــگ  ــون نحــوه بازنشســتگی جانب ــی قان ــه اجرای ــاده 1 آیین نام براســاس م
ــان آور مصــوب 1368/5/۲8 کلیــه وزارتخانه هــا و  تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین ســخت و زی
ــازمان هایی  ــرکت ها و س ــات و ش ــا و مؤسس ــهرداری ها، بانک ه ــی و ش ــه های دولت ــرکت ها و مؤسس ش
کــه شــمول قانــون بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت می تواننــد 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 قابل قبــول ازلحــاظ بازنشســتگی و ســایر 
ــته  ــور بازنشس ــتخدامی کش ــور اداری و اس ــورای ام ــب ش ــه و تصوی ــن آیین نام ــدرج در ای ــرایط من ش
ــر  ــم ب ــی حاک ــن عموم ــد از »قوانی ــون را بای ــن قان ــد ای ــمول، بی تردی ــتره ش ــن گس ــا ای ــد. ب نماین
ــن  ــون تأمی ــن قان ــت. همچنی ــتثنا دانس ــگاه ها را از آن مس ــمرد و دانش ــر ش ــی« ب ــتگاه های دولت دس
اجتماعــی نیــز از قوانیــن عمومــی کشــور اســت کــه بــر بخشــی از دســتگاه ها و کارکنــان دولتــی حاکــم 
اســت؛ لــذا دانشــگاه ها درزمینــۀ مشــاغل ســخت و زیــان آور ملــزم بــه آن نیســتند؛ امــا بــرای یافتــن 
نظــام حقوقــی ایــن مســئله بایــد بــه آیین نامــه اســتخدامی مصــوب هیئت امنــای دانشــگاه های وزارت 

علــوم و وزارت بهداشــت مراجعــه نمــود:

1.3. اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم
ــه  ــوب 13۹1 ک ــوم مص ــگاه های وزارت عل ــی دانش ــاء غیرهیئت علم ــتخدامی اعض ــه اس آیین نام
ــن  ــیده، در ای ــوط رس ــر مرب ــد وزی ــه تأیی ــب و ب ــه تصوی ــگاه های تابع ــای دانش ــط هیئت  امناءه توس
ــا عنــوان »پایــان خدمــت« کارکنــان، در مــاده  زمینــه حاکــم اســت. در فصــل نهــم ایــن آیین نامــه ب

تحلیل نظام حقوقی حاکم بر بازنشستگی اعضاء غیرهیئت علمی متصدی مشاغل 
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ــان شــده و براســاس تبصــره 3 آن، تســهیات درنظــر  ــاری بی ــاری و اختی ــواع بازنشســتگی اجب 7۲ ان
ــان آور  ــان مشــاغل ســخت و زی ــرای بازنشســتگی متصدی ــوط ب ــررات مرب ــن و مق گرفته شــده در قوانی
بــرای اعضــاء غیرهیئت علمــی دانشــگاه الزم االجــرا اســت؛ بنابرایــن هیئت امنــاء بــا توجــه بــه صاحیــت 
مقررات گــذاری خــود، ایــن دســته از کارکنــان را تابــع قواعــد عمومــی مربــوط بــه بازنشســتگی مشــاغل 
ســخت و زیــان آور نمــوده اســت. نکتــه قابــل توجــه اینکــه قواعــد مشــاغل ســخت و زیــان آور بــدون 

هیــچ تغییــری و بــه صــورت کامــل پذیرفتــه شــده اســت.
همان طورکــه قبــا گذشــت براســاس قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و... و آراء متعــدد هیئــت 
ــا  ــی ی ــن اجتماع ــدوق تأمی ــم از مشــمولین صن ــدان اع ــی کارمن ــت اداری، تمام ــوان عدال ــی دی عموم
ــون نحــوه بازنشســتگی  ــع قان ــان آور تاب ــدوق بازنشســتگی کشــوری از نظــر مشــاغل ســخت و زی صن
ــز از شــمول  ــان غیرهیئت علمــی دانشــگاه نی ــه کارکن ــررات آن می باشــند. ازآنجاک ــازان و.... و مق جانب
ــد محســوب  ــوان کارمن ــه عن ــی ب ــارج می باشــند و در احــکام کارگزین ــر خ ــوان کارگ ــون کار و عن قان
ــس، از نظــر بازنشســتگی  ــه(، پ ــاده 3 آیین نام ــد )بندهــای 11،1۲،1۴،15و 16 و تبصــره 3 م می گردن
ــن  ــن رو ســازمان تأمی ــد. از ای ــن اجتماعــی تبعیــت نمی کنن ــون تأمی ــان آور از قان مشــاغل ســخت و زی
ــه اعضــاء غیرهیئت علمــی دانشــگاه های وزارت علــوم کــه مشــترک ایــن صنــدوق  اجتماعــی نســبت ب
ــل  ــه آن عم ــوط ب ــررات و آراء مرب ــازان و... و مق ــون نحــوه بازنشســتگی جانب می باشــند، براســاس قان
می کنــد. اعضــای مشــترک صنــدوق بازنشســتگی کشــوری نیــز تابــع قانــون اخیرالذکــر خواهنــد بــود.

2.3. اعضاء غیرهیئت علمی دانشگاه های وزارت بهداشت
ــا  ــوب 13۹1 ب ــکی مص ــوم پزش ــگاه های عل ــی دانش ــای غیرهیئت علم ــتخدامی اعض ــه اس آیین نام
ــه  ــی اعضــاء پرداخت ــن اجتماع ــه موضــوع بازنشســتگی و تأمی ــم ب ــدی در فصــل یازده ــات بع اصاح
ــه  ــوط ب ــی مرب ــد عموم ــرده و قواع ــر ک ــاری را ذک ــاری و اختی ــتگی اجب ــوارد بازنشس ــاده ۹7، م و م
بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زیــان آور را پذیرفتــه اســت. در تبصــره 1 ایــن مــاده هماننــد تبصــره 1 
ــرای بازنشســتگی مشــاغل ســخت و  قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری حداقــل ســن و ســابقه الزم ب
زیــان آور را پنــج ســال کســر نمــوده اســت؛ همچنیــن در ادامــه تأکیــد می¬کنــد ســایر مقــررات مــورد 
ــا مشــاغل ســخت و زیــان آور در صندوق هــای بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی در  عمــل در ارتبــاط ب
ــررات  ــرای مق ــه اج ــز ب ــه نی ــن آیین نام ــاده 110 ای ــت. م ــز قابل اجراس ــگاه نی ــدان دانش ــورد کارمن م
عمومــی مربــوط بــه مشــاغل ســخت و زیــان آور در ایــن مؤسســه ها اشــاره نمــوده اســت؛ بنابرایــن هــردو 
صنــدوق، نســبت بــه اعضــاء ایــن مؤسســه ها براســاس قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان و... عمــل 

خواهــد نمــود.
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نتیجه
ــان آور در  ــخت و زی ــاغل س ــدی مش ــی متص ــاء غیرهیئت علم ــتگی اعض ــه، بازنشس ــن مقال در ای
دانشــگاه ها بــا ابتنــاء بــر آراء دیــوان عدالــت اداری مــورد بررســی و تحلیــل حقوقــی قــرار گرفتــه اســت. 
ســن بازنشســتگی در کارهــای ســخت و زیــان آور کــه مــورد تأکیــد اســناد بیــن  المللــی اســت، همیشــه 
در مقــررات داخلــی مــورد توجــه بــوده و رعایــت شــده اســت. در ســال های اخیــر، همان طورکــه بیــان 
ــه تصویــب رســیده  ــوع کارهــا، مقــررات خاصــی ب شــد درراســتای حمایــت از افــراد شــاغل در ایــن ن
ــخت و  ــای س ــه کاره ــدود ب ــی، مح ــررات داخل ــد در مق ــش از موع ــتگی پی ــق بازنشس ــت. مصادی اس
ــوع  ــای ایــن ن ــان آور نیســت و قانون گــذار، گروه هــای دیگــری از بیمه شــدگان را نیــز مشــمول مزای زی
بازنشســتگی کــرده اســت. در نظــام حقوقــی کشــور مــا، دو نظــام عمــده درزمینــۀ بازنشســتگی مشــاغل 
ســخت و زیــان آور وجــود دارد. اولیــن، قواعــد حقوقــی مربــوط بــه قانــون تأمیــن اجتماعــی اســت کــه 
ــون و آراء  ــن قان ــارات ای ــیاق عب ــتفاد از س ــت. مس ــوده اس ــث ب ــن بح ــی در ای ــت ِخوِش تحوالت دس
متعــدد دیــوان عدالــت اداری، ضوابــط آن صرفــْا نســبت بــه مشــاغل ســخت و زیــان آور مشــمول قانــون 
کار اعمــال می¬شــود. در دیگــر ســو، قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی، معلولیــن 
عــادی و شــاغان مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1367 بــه عنــوان دومیــن نظــام مطــرح اســت 
ــی  ــدان و مســتخدمین دولت ــال کارمن ــت اداری منحصــرا در قب ــوان عدال ــه دی ــه براســاس آن و روی ک
ــوان  ــی دی ــأت عموم ــدد هی ــی و آراء متع ــن اجتماع ــون تأمی ــاده 76 قان ــردد. تبصــره ۲ م ــرا می گ اج
عدالــت اداری داللــت دارد کــه فقــط مشــمولین قانــون کار از مشــترکین صنــدوق تأمیــن اجتماعــی، 
مشــمول مقــررات بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و زیــان آور موضــوع تبصــره ۲ مــاده 76 قانــون تأمین 
ــررات  ــن و مق ــایر قوانی ــا س ــتخدام کشــوری ی ــون اس ــذا اشــخاص مشــمول قان ــی هســتند؛ ل اجتماع
خــاص اســتخدامی بــه جهــت عــدم شــمول قانــون کار بــر ایشــان نمی تواننــد از مزایــای بازنشســتگی 
در مشــاغل ســخت و زیــان آور بــه اعتبــار تبصــره ۲ مــاده 76 قانــون تأمیــن اجتماعــی بهره منــد شــوند 
و حکــم ایــن افــراد بــه موجــِب قوانیــن مربــوط بــه خودشــان اســت. حســب تبصــره مــاده 1 آیین نامــه 
مشــاغل ســخت و زیــان آور مشــمولین »قانــون نحــوه بازنشســتگی جانبــازان انقــاب اســامی ایــران و 
جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین مشــاغل ســخت و زیــان آور« مصــوب 1367 و  همچنیــن 
مشــمولین قانــون »حفاظــت در برابــر اشــعه« مصــوب 1368 تابــع قوانیــن و مقــررات مربوطــه خواهنــد 
ــند،  ــی باش ــن اجتماع ــون تأمی ــمول قان ــی مش ــتگاه های دولت ــان دس ــد کارکن ــن، هرچن ــود؛ بنابرای ب
ــون تأمیــن  ــر آنهــا، نمی تواننــد براســاس تبصــره ۲ مــاده 76 قان ــه دلیــل عــدم شــمول قانــون کار ب ب
ــازان انقــاب  ــون نحــوه بازنشســتگی جانب ــع قان ــا تاب ــد و بازنشســتگی آنه ــی بازنشســته گردن اجتماع
اســامی و مشــاغل ســخت و زیــان آور مصــوب 1367 و بــا تصویــب شــورای امــور اداری و اســتخدامی 
میســر اســت؛ البتــه کارگــران شــاغل در دســتگاه های دولتــی مشــمول مقــررات تبصــره ۲ مــاده 76 
ــاده 1  ــاس م ــت براس ــوم و بهداش ــن عل ــع وزارتی ــگاه های تاب ــتند. دانش ــی هس ــن اجتماع ــون تأمی قان
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ــی  ــن عموم ــتند و از قوانی ــده هس ــع قاع ــت وض ــور دارای صاحی ــعه کش ــی توس ــکام دائم ــون اح قان
ــگاه ها  ــن دانش ــان ای ــان آور کارکن ــخت و زی ــاغل س ــه مش ــذا در زمین ــد؛ ل ــت نمی کنن ــور تبعی کش
ــرار داد. آیین نامــه اســتخدامی اعضــاء  می بایســت آیین نامه هــای اســتخدامی آنهــا را مــورد بررســی ق
ــان آور  ــوم، قواعــد عمومــی بازنشســتگی مشــاغل ســخت و زی غیرهیئت علمــی دانشــگاه های وزارت عل
ــه اســتخدامی  ــه اســت. آیین نام ــازان و... اســت را پذیرفت ــون نحــوه بازنشســتگی جانب کــه همــان قان
اعضــای غیرهیئت علمــی دانشــگاه های وزارت بهداشــت نیــز بازنشســتگی در مشــاغل ســخت و 
زیــان آور ایــن قانــون را اجــرا می کنــد. بــه عنــوان نکتــه آخــر بایــد اذعــان داشــت ابهــام و تعــدد در 
ــف  ــاط ضع ــف از نق ــتگاه های مختل ــان دس ــان کارکن ــاوت آن می ــه و تف ــن زمین ــوط در ای ــد مرب قواع
ــه رو می کنــد. ــا چالــش روب ــران در ایــن زمینــه اســت کــه عدالــت اســتخدامی را ب نظــام حقوقــی ای
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workers and the mere payment of premiums to the Social Security Fund will 
not make the payer subject to the Social Security Act. Therefore, in spite of 
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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