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تاریخ تصویب : 1384/11/23

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها سازمان تأمین اجتماعی
 

 

  ابطال قسمتی از بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها سازمان

تأمین اجتماعی

تاریخ: 23/11/84 شماره دادنامه: 728 کالسه پرونده: 81/418

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداري.

شاکی: آقاي اسداهللا رضائی خرم آبادي.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها

سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، آنچه در ماده 47 قانون تأمین

اجتماعی در تعیین مسئولیت و اختیارات بازرس و چگونگی انجام بازرسی توسط بازرس آمده

گویاي آن است که چگونگی انجام بازرسی و رجوع به کدام یک از افراد در کارگاه براي

کسب اطالعات بستگی به نوع تشخیص و صالحدید خود بازرس دارد و در این مورد بازرس از

استقالل و اختیارات کافی برخوردار است و ضمناً بازرس مسئولیتی در مسائل فرهنگی یعنی

ارائه توضیحات ندارد و اعالم نتیجه بازرسی به کارفرما ظرف یک ماه و طبیعتاً توسط

بخشی غیر از بخش بازرسی باید انجام شود. لیکن در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از

کارگاهها مقرر گردیده که بازرس باید با مراجعه به کارگاه توضیحات الزم را به

کارفرما و بیمه شدگان شاغل در کارگاه ارائه دهند و سپس گزارش بازرسی را در دو نسخه

تهیه کند و پس از امضاء گزارش بازرسی از سوي کارفرما یا نماینده وي یک نسخه از

گزارش تکمیل شده را به کارفرما تحویل دهند. مفاد بخشنامه مذکور براساس این فرض

تنظیم گردیده که کلیه کارگران شاغل در کلیه کارگاهها امکان خواهند داشت که با ورود

بازرس به کارگاه ابراز وجود نمایند و جلوي بازرس حاضر شوند و خود را کارگر کارگاه

معرف

ي کنند و کارفرما نیز به آسانی این وضعیت را تحمل خواهد کرد، در قانون به بازرس

اختیار کافی در خصوص بازرسی داده شده است و این قسمت از بخشنامه با متن و روح ماده

47 قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوي سازمان تأمین

اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3581/ ق/7100 مورخ 23/11/1384 اعالم

داشته اند، بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها ناظر به آن دسته از کارگاههایی



8/19/2019 مرکز پژوھشھا - ابطال قسمتی از بخشنامھ شماره یک جدید بازرسی از کارگاھھا سازمان تأمین اجتماعی

https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/102823 2/3

است که فاقد فعالیت، تعطیل و یا بدون کارگر می باشند و ارتباطی به آن دسته از

کارگاههاي داراي کارگر بوده و فعال هستند نداشته و هیچگونه مغایرتی با وظایف

سازمان در خصوص ماده 47 قانون تأمین اجتماعی ندارد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت

اداري در تـاریخ فوق بـا حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر

تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به

صدور رأي می نماید.

رأي هیأت عمومی

مطابق ماده 47 قانون تأمین اجتماعی «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاي

بیمـه شدگان همچنین دفاتر و مدارك الزم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار

او بگذارند. بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارك مذکور

رونوشت یا عکس تهیه و براي کسب اطالعات الزم به هر یک از رؤسا و کارمندان و

کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههاي

مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و داراي همان اختیارات و مسئولیتهاي مذکور

در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف

سازمان به کارفرما اعالم خواهد شد.» نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن وضع

قاعده آمره اي در جهت افزایش یا تحدید حدود وظایف و اختیارات بازرسان سازمان مزبور

در انجام وظایف محوله نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

علی رازینی
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