ماده : 1
کلیه کارفرمایان  ،کارگران  ،موسسات تولیدی  ،صنعتی  ،خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند
ماده : 97
بکار گماردن افراد کمتر از  51سال تمام ممنوع است .
ماده  58قانون كار
برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هائی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی(جهت جلوگیری از بیماریهای حرفهای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار ) تدوین میشود ،برای کلیه
کارگاهها ،کارفرمایان ،کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره  :کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده ومکلف به رعایت اصول ایمنی و بهداشتکار میباشد.
ماده:79
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فردی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند باید مشخصاتوسایل را حسب مورد همراه با
نمونههای آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزشپزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت یا وارد کردن این و
سایل اقدام نمایند.
ماده  71قا نون كار :
کارفرماومسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده  51این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سالمت
وبهداشت کارگران درمحیط کار  ،وسائل و امکانات الزم را تهیه ودر اختیار آنا ن قرار داده و چگونگی کار برد وسایل فوق الذکر را به انان بیا موزند
ودر خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند افراد مذکور نیز ملزم به استفاده ونگهداری از وسایل حفاظتی وبهداشتی فردی
واجرای دستورالعملهای مربوط کارگاه می باشند .
ماده  79قا نون كار :
کلیه واحدهای موضوع ماده  51قانون شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار درمعرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد
مذکور پرونده پزشکی تکشیل دهند وحداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه وآزمایشهای الزم را بعمل آورند ونتیجه را در
پرونده مربوطه ضبط نمایند تبصره :
چنانچه باتشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتالی درمعرض ابتال باشد کارفرما و مسئولین مربوطه
مکلفند کار اورا براساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قمست مناسب دیگر ی تعیین نمایند .
تبصره  : 2درصورت مشاهده چنین بیمارانی وزارت کار وامور اجتماعی مکلف به بازدید وتائید مجدد شرایط فنی وبهداشت وایمنی محیط کار
خواهد بود
ماده  79قانون كار :

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها،در
کارگاههائی که وزارت کار وامور اجتماعی و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
تشکیل خواهد شد.
ماده  79قا نون كار :
در مواردکیه یك یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضع ماده  51این قا نون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه
واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی وبهداشت کار اطالع دهند واین امر نیز
بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتر ی که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد .
تبصره
چنانچه کارفرمای یا مسئول واحد وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است دراسرع وقت موضوع را همراه با دالیل ونظرات
خود به نزدیکترین اداره کار وامور اجتماعی محل اعالم نمایند  .اداره کار وامور اجتماعی مذکور موظف است دراسرع وقت توسط بازرسین کار به
موضوع رسیدگی واقدام الزم را معمول نماید .
ماده  78قا نون كار :
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار بر عهده کارفرمایا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده درماده  51این قا نون خواهد بود
هر گاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کار فرمایا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کار فرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و
حقوقی ونیز مجازتهای مندرج دراین قا نون مسئول است .
ماده  75قا نون كار :
بازرس کار و کارشناس بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی درهر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده  51این
قا نون وارد شده وبه بازرسی بپردازند ونیز می توانند به دفاتر ومدارك مربوطه در موسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت
تحصیل نمایند
تبصره  :ورود بازرس کار به کارگاههای خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود
ماده  77قا نون كار
بازرس کار وکارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطالع از ترکیبات موادی که کارگران با انها درتماس می باشند ویا درانجام کار مورد
ا ستفاده قرار می گیرند به اندازه هایی که برای آزمایش الزم است درمقابل رسید نمونه بگیرند وبه روسای خود تسلیم نمایند .
تبصره  :سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار حسب
مورد به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی ووزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید .
ماده  : 199کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ،دارای کارت ویژه حسب مورد با امضاء وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود.

ماده  : 191گزارش بازرسان کاروکارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف واخیتاراتشان در حکم گزارش ضابطین داد گستری
خواهد بود
تبصره  : 5بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند درتصمیم گیری مراجع حل اختالف نسبت به پرونده هاییکه قبالٌ به عنوان بازرس
درمورد آنها اظهار نظر کرده اند شرکت نمایند .
تبصره  : 2بازرس کار وکارشناس بهداشت کار نمی توانند در کار گاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم ویا
یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم درآن ذینفع باشند .
ماده  : 199بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه
سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
ماده  :199بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطالعات را که به
مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشمخاصی را که به آنان اطالعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ،فاش نمایند.
تبصره – متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.
ماده:199
کارفرمایان و نیز کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن
اطالعات و مدارك به آنان خودداری نمایند ،حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده:198
هر گاه در حین بازرسی ،به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفهای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطردر کارگاه داده شود  ،بازرس کار یا
کارشناس بهداشت حرفهای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند.
تبصره:5

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،حسب مورد گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفهای از دادسرای عمومی
ازكارگاه را صادر نماید دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس

ياقسمتي

ومهرتمام

والك

تعطيل

محل تقاضا خواهند کرد  ،فورا قرار
از ابالغ قابل اجرا است  .دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس یا کارشناس بهداشتحرفهای و یا کارشناسان ذیربط
دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

فصل ششم ـ تشکلهای کارگری و کارفرمایی
ماده 031ـ بهمنظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسالمی و دفاع از دستاوردهای انقالب اسالمی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی

جمهوری اسالمی ایران کارگران واحدهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی و صنفی میتوانند نسبت به تأسیس انجمنهای اسالمی اقدام نمایند.

تبصره 5ـ انجمنهای اسالمی میتوانند بهمنظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوههای تبلیغی ،نسبت به تأسیس کانونهای هماهنگی انجمنهای
اسالمی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهای اسالمی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2ـ آئیننامه چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسالمی موضوع این ماده باید توسط وزارتین
کشور ،کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده 030ـ در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بهمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع

اقتصادی کارگران و کارفرمایان ،که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد ،کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یك حرفه یا صنعت میتوانند
مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.
تبصره 5ـ بهمنظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهای صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و
کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2ـ کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن
در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند.
تبصره 3ـ کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورایعالی کار ،شورایعالی تأمین اجتماعی ،شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کار ،کنفرانس
بینالمللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ،در صورت تشکیل ،انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور
اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره4ـ کارگران یك واحد ،فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسالمی کار  ،انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره 5ـ آئیننامه چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه ،حداکثر ظرف مدت

یكماه از تاریخ تصویب این قانون ،توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 6ـ آئیننامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره  3این ماده ظرف یكماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور

اجتماعی خواهد رسید.
ماده 031ـ بهمنظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و همچنین براساس مفاد
فصل ه  
مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی ،صنفی ،صنعتی ،خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ،میتوانند
نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند.
تبصرهـ شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان میتوانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران استان اقدام

نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران کشور
(اتحادیه مرکزی تعاونیهای مسکن کارگرانـاسکان) اقدام نمایند.
وزارتخانههای کار و امور اجتماعی ،مسکن و شهر سازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه
شرکتهای مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده 033ـ بهمنظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،کارگران واحدهای تولیدی ،صنفی ،صنعتی ،خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ،میتوانند نسبت به ایجاد
شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.
تبصرهـ شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران میتوانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام

نمایند و کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگران
«اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران ـ امکان» اقدام نمایند.
وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانههای صنعتی موظف هستند تا همکاریهای الزم را با اتحادیه امکان بهعمل
آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
ماده 034ـ بهمنظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکالت صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی

که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهرهمندی از خدمات بهداشتی ،درمانی و مراقبتهای پزشکی میباشد ،کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند
بهطور مجزا نسبت به تأسیس کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.
تبصره 0ـ کانونهای کارگران و مدیران بازنشسته استانها میتوانند نسبت به تأسیس کانونهای عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام

نمایند.
تبصره 1ـ وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و بهداشت ،درمان آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظف به همکاری با کانونهای

عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند.
شتم ـ خدمات رفاهی کارگران
ماده041ـ دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده 041ـ کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی ،نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام

نمایند.
ماده 041ـ کارفرمایان مکلفند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانههای

شخصی مناسب همکاری الزم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محل
مناسب دیگر میباشند.
تبصره 0ـ دولت موظف است با استفاده از تسهیالت بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ،شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط

همکاری الزم را بنماید.
تبصره 1ـ نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ،کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق

آئیننامهای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویت هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 035ـ بهمنظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ،شوراهای اسالمی کار

میتوانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسالمی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصرهـ آئیننامه چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهای شوراهای اسالمی کار موضوع این ماده باید توسط

وزارتین کشور و کار وامور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسالمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.
ماده 036ـ کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسالمی ایران در سازمان جهانی کار ،هیأتهای تشخیص ،هیأتهای حل اختالف،

شورایعالی تأمین اجتماعی ،شورایعالی حفاظت فنی ونظایر آن ،حسب مورد،توسط کانون عالی شوراهای اسالمی کار ،کانون عالی انجمنهای صنفی
کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
تبصره0ـ آئیننامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1ـ در صورتیکه تشکلهای عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ،وزیر کار و امور اجتماعی میتواند نسبت

به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ،شوراها و هیأتهای عالی اقدام نماید.
ماده 031ـ بهمنظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ،تشکلهای کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون میتوانند بهطور

مجزا نسبت به ایجاد تشکیالت مرکزی اقدام نمایند.
تبصرهـ آئیننامههای انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشکیالت مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ،جداگانه توسط کمیسیونی

مرکب از نمایندگان شورایعالی کار ،وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده031ـ مقام والیتفقیه در صورت مصلحت میتوانند در هر یك از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند.

ده 051ـ کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند ،در کارگاه ،محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارك
ما 
رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزهداران ،باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسالمی و شورای اسالمی کار و یا سایر
نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد .همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف
افطار یا سحری ،اختصاص دهند.
ماده 050ـ در کارگاههایی که برای مدت محدود بهمنظور انجام کاری معین (راهسازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد میشوند،

کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه ،نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند ،که حداقل یك وعده آن باید
غذای گرم باشد .در این قبیل کارگاهها به اقتضای فصل ،محل و مدت کار ،باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.
ماده 051ـ در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ،صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه

مناسب در اختیار آنان قرار دهد.
ماده 053ـ کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود ،تسهیالت الزم را از قبیل محل ،وسایل کار و

امثال اینها فراهم نمایند.
تبصرهـ دستورالعملهای مربوط بهنحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 054ـ کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ،محل مناسب برای استفاده کارگران

در رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند.
تبصرهـ آئیننامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف

تمرین ،توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 055ـ کلیه کارگاهها موظفند برحسب اعالم وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمانهای مسؤول در امر

سوادآموزی بزرگساالن ،به ایجاد کالسهای سوادآموزی بپردازند .ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ،چگونگی تشکیل کالس ،شرکت کارگران در
کالس ،انتخاب آموزشیاران و سایر موارد آن مشترکاًتوسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
تبصرهـ شرط ورود کارگران به دورههای مراکز کارآموزی ،حداقل داشتن گواهینامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده 056ـ دستورالعملهای مربوط به تأسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ،حمام و دستشویی برابر آئیننامهای خواهد

بود که توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجراء درخواهد آمد
فصل یازدهم ـ جرائم و مجازاتها
ماده 010ـ متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ،حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات

حبس یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهند شد.
در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثهای گردد که منجر به عوارضی مانند نقصعضو و یا فوت کارگر شود ،دادگاه
مکلف است عالوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل ،نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
كاراجباري  با توجه به ماده  6این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف عالوه بر پرداخت اجرتالمثل کار انجامیافته و

ماده 011ـ 

جبران خسارت ،با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از  15روز تا یكسال و یا جریمه نقدی معادل  15تا  255برابر حداقل مزد
روزانه محکوم خواهد شد .هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یك موسسه ،شخصی را بهکار اجباری بگمارند هر یك از متخلفان به مجازاتهای فوق
محکوم و مشترکاً مسؤول اجرتالمثل خواهند بود .مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد ،که در این صورت مسبب شخصاً مسوول است.
تبصرهـ چنانچه چند نفر بهطور جمعی بهکار اجباری گمارده شوند ،متخلف یا متخلفین عالوه بر پرداخت اجرتالمثل ،با توجه به شرایط و

امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.
ماده 013ـ متخلفان از هر یك از موارد مذکور در مواد 541ـ 515ـ 512ـ 513ـ 514ـ 511ـ و قسمت دوم ماده  ،85عالوه بر رفع تخلف ،در

مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزرات کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ،با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ،در کارگاههای
کمتر از  555نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یك کارگر در تاریخ صدور
حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه 55 ،برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.
ماده 014ـ متخلفان از هر یك از موارد مذکور در مواد 35ـ 41ـ 11ـ و تبصره ماده  ،45برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع تخلف
یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ،به ازای هر کارگر به
ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
5ـ برای تا  55نفر 25 ،تا  15برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
2ـ برای تا  555نفر نسبت به مازاد  55نفر 1 ،تا  55برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
3ـ برای باالتر از  555نفر نسبت به مازاد  555نفر 2 ،تا 1برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
ماده 015ـ متخلفان از هر یك از موارد مذکور در مواد ( 85قسمت اول) 55ـ 55ـ  52و  12برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع

تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ،به ازای هر کارگر
به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

5ـ برای تا  55نفر 35 ،تا  555برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
2ـ برای تا  555نفر نسبت به مازاد  55نفر 55 ،تا  35برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
3ـ برای باالتر از  555نفر نسبت به مازاد  555نفر 1 ،تا  55برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر.
در صورت تکرار تخلف ،متخلفان مذکور به  5/5تا  5/1برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از  15روز تا  525روز محکوم خواهند شد.
ماده 016ـ متخلفان از هر یك از موارد مذکور در مواد 12ـ 65ـ 81ـ 88ـ 81ـ 53ـ  54و  15برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع

تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ،به ازای هر کارگر به
ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
5ـ برای تا  55نفر 255 ،تا  155برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
2ـ برای تا  555نفر نسبت به مازاد  55نفر 25 ،تا  15برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
3ـ برای باالتر از  555نفر نسبت به مازاد  555نفر 55 ،تا  25برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر .در صورت تکرار تخلف ،متخلفان مذکور به
حبس از  15روز تا  555روز محکوم خواهند شد.

ماده 011ـ متخلفان از هر یك از موارد مذکور در مواد 58ـ 51ـ (قسمت اول ماده) و  15برای هر مورد تخلف حسب مورد عالوه بر رفع

تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ،به حبس از  15تا
 525روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
5ـ در کارگاهها تا  55نفر 355 ،تا  655برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
2ـ در کارگاههای  55تا  555نفر 155 ،تا  5555برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
3ـ در کارگاههای  555نفر به باال 555 ،تا  5155برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر
در صورت تکرار تخلف ،متخلفان به حبس از  525روز تا  555روز محکوم خواهند شد.
ماده 011ـ هر کس ،شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید ،یا مانع از

عضویت آنها در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ،با توجه به شرایط و
امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از  25تا  555برابر حداقل مزد روزانه یك کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از  15تا  525روز و یا
هر دو محکوم خواهد شد.
ماده 011ـ کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند یا از

دادن اطالعات و مدارك الزم به ایشان خودداری کنند ،در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از  555تا  355برابر
حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از  15تا  525روز محکوم خواهند شد.
ماده 011ـ کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده  511این قانون از اجرای بموقع آراء قطعی و الزماالجرای مراجع حل اختالف این قانون

خودداری نمایند ،عالوه بر اجرای آراء مذکور ،با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از  25تا  255برابر حداقل مزد روزانه کارگر
محکوم خواهند شد.
ماده 010ـ کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است بهکار گمارند و یا اتباع

بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد
مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعالم ننمایند ،با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از  15روز تا  555روز
محکوم خواهند شد.

ماده 011ـ کارفرمایانی که برخالف مفاد ماده  512این قانون از تسلیم آمار و اطالعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند،

عالوه بر الزام به ارائه آمار و اطالعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ،در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه
نقدی از  15تا  215برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.
ماده 013ـ کارفرمایانی که بر خالف مفاد ماده  545این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند ،عالوه بر تأدیه کلیه حقوق

متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم
خواهند شد.
ماده 014ـ در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد ،اجرتالمثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص

حقوقی پرداخت شود ،ولی مسؤولیت جزایی اعم از حبس ،جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی است
که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسؤولین مذکور اجراء خواهد شد.
ماده 015ـ رسیدگی به جرایم مذکور در مواد  585تا  554در صالحیت دادگاههای کیفری دادگستری است ،رسیدگی مذکور در دادسرا و

دادگاه خارج از نوبت بهعمل خواهد آمد.
ماده 016ـ جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانك واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی

بهموجب آئیننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد ،جهت امور رفاهی ،آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید

