
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.
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، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا  يا توسعه ساختمان كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد -۱ماده  

نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه  و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام تخريب مربوط به ساختمان 

 شوند. مي

كماكان از حيث ،  كارگران شاغل در كارهاي ساختماني تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون -تبصره

صورت احراز  و اصالحات بعدي آن هستند و در ۱۳۵۲خدمات مشمول قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 

 شده برخوردار خواهند شد.شرايط از مزاياي قانون ياد

أمين موارد زير از شمول اين قانون خارج و كماكان تابع قانون ت كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در -۲ماده 

 و اصالحات بعدي آن هستند: ۱۳۵۴اجتماعي مصوب 

ها، ، شهرداري دولتي ومي غير، مؤسسات عم هاي دولتي و وابسته به دولتها، مؤسسات و شركتها، سازمان نهوزارتخا -۱

يمانكار واگذار كه انجام كار را به پي اعم از اينبردار ي پروانه بهرهالمنفعه و نيز كارخانجات دارا ها و مؤسسات عامبانك

 نمايند يا رأساً انجام دهند.

مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار  در -۲

 ( قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد.۳۸)  ماده بر اساسشود حق بيمه كارگران پيمانكار  مي

( موظف است نسبت به فراخوان و آموزش  اي امور اجتماعي )سازمان آموزش فني و حرفهوزارت كار و  -۳ماده 

 كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اقدام و كارت مهارت فني براي آنها صادر نمايد.

، شرايط و ترتيب صدور، تمديد، تعليق و كارت مهارت فني و نحوه شناسايي كارگران شاغل در  زمانبندي -۱تبصره 

اي خواهد بود كه  نامه ، طبق آئين رگاه هاي ساختماني موضوع اين ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار كارتكا

تصويب  ، مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به ، كار و امور اجتماعي هاي رفاه و تأمين اجتماعي مشتركاً توسط وزارتخانه

 هيأت وزيران خواهد رسيد.

نويسي در سازمان تأمين اجتماعي مبتني بر كد  ل داراي كارت مهارت فني معتبر از تاريخ نامكارگران شاغ -۲تبصره 

 مند خواهند شد. ملي مشمول مقررات اين قانون هستند و از تعهدات آن بهره

 صورت احراز شرايط ارائه خواهد شد: شده درن شامل موارد زير است كه به بيمهتعهدات موضوع اين قانو -۴ماده 

 ها.حوادث و بيماري -الف

 غرامت دستمزد. -ب

 . ازكارافتادگي -ج

 . بازنشستگي -د

 . فوت -ه

( قانون ۵۸) ( اين ماده طبق ماده )الف شده جهت برخورداري از خدمات موضوع بندافراد خانواده بيمه -تبصره

 ردند.گ ( قانون ياد شده تعيين مي۸۲) ( و۸۱) مورد بازماندگان طبق مواد در اجتماعي و تأمين

( حق بيمه سهم بيمه شده )از كارگر( و پانزده %۷سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد ) -۵ماده 

%( مجموع عوارض صدور پروانه )از مالك( نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. ۱۵درصد )
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اي كارگران با تصويب هيأت وزيران، افزايش سقف يمهدر صورت عدم تأمين منابع الزم جهت گسترش پوشش ب

 %( بال مانع است.۲۰مجموع عوارض تا بيست درصد )

در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه كارگران  -۱تبصره 

تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم كارفرما در زمان صدور پروانه ساختماني 

تقسيط كند. ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در هر 

باشد. تأخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تأخير حال صدور پايان كار منوط به ارائه مفاصاحساب مي

 شود.ها ميحق بيمه پرداخت ساير

هاي بهداشت و را هر سه ماه يك بار به كميسيون سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد خود -۲ تبصره

 درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.

از پرداخت سهم كارفرما معاف بوده و سهم  هامراكز ديني از قبيل مساجد و تكايا، حسينيه ها و دارالقرآن -۳ تبصره

 شود. ( قانون تأمين مي۵كارفرما از محل ماده )

( قانون تأمين ۳۵اي خواهد بود كه طبق ماده ) دستمزد ماهانه (%۷حق بيمه سهم بيمه شده معادل هفت درصد ) -۶ماده 

 شود. براي كارگران تعيين مي ۱۳۵۴اجتماعي مصوب 

%( مأخذ كسر حق بيمه موضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود ۳ادل سه درصد )دولت مكلف است مع -تبصره

با اعالم سازمان تأمين  ، همه ساله  به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد، همچنين باتوجه به تعداد افراد تحت پوشش

 ي پرداخت نمايد.اجتماعي سهم مشاركت خود را در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين اجتماع

 نمايد پرداخت نمايد. بيمه شده مكلف است حق بيمه خود را به ترتيبي كه سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي -۷ماده 

، سازمان طبق اختيارات مندرج در قانون تأمين اجتماعي  صورت عدم پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون در -تبصره

 براي وصول حق بيمه اقدام خواهد نمود.

 بر اساسمابين صندوق هاي بيمه و بازنشستگي  نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون في -۸ماده 

 شود. قوانين مربوط انجام مي

، مدت و شرايط و ميزان غرامت دستمزد براي حوادث ناشي از كار، تعيين  چگونگي استفاده از خدمات درماني -۹ماده 

نگي تشخيص حوادث ناشي وغيرناشي از كار، شرايط پرداخت غرامت نقص مقطوع و ، چگو درصد ازكارافتادگي

، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغيير درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع مقررات قانون  برقراري مستمري جزئي و كلي

 تأمين اجتماعي خواهد بود.

 توانند درخواست بازنشستگي نمايند: زير مي صورت دارا بودن يكي از شرايط مشموالن اين قانون در -۱۰ماده 

 . سن ون تأمين اجتماعي و شصت سال تمامداشتن حداقل سابقه مقرر در قان -۱

 . داشتن سي و پنج سال كامل سابقه پرداخت حق بيمه -۲

 شود. ميزان مستمري بازنشستگي طبق قانون تأمين اجتماعي تعيين مي -تبصره

، نحوه محاسبه و ميزان آن و تغييرات درجه ازكارافتادگي جزئي و كلي تابع  كلي مستمري از كار افتادگي جزئي و

 مقررات قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.
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، نحوه برقراري مستمري بازماندگان و سهم  ، بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي شرايط بيمه شده متوفي -۱۱ماده 

 اجتماعي خواهد بود. مستمري هر يك از آنان طبق قانون تأمين

كه ثابت شود وقوع حادثه ناشي از كار مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني كارفرما درصورتي -۱۲ ماده

هاي  ( هزينه هاي آن قانون تأمين اجتماعي و تبصره ۶۶باشد، سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات اين قانون )ماده  مي

 نون تأمين اجتماعي از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.( قا۵۰مربوط را طبق ماده )

ها و مؤسسات ، شهرداري ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، نهادها، شركتها، دستگاه انهكليه وزارتخ -۱۳ماده 

پروانه  هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مراجع صدوردولتي و دستگاه نهادهاي عمومي غيرو 

 باشند. ساختمان مكلف به همكاري با مجريان اين قانون مي

و ساير  ۱۳۵۲از تاريخ تصويب اين قانون آن دسته از مواد قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب  -۱۴ماده 

 گردد. قوانيني كه با اين قانون مغاير است لغو مي

هزار و سيصد و هشتاد  ماه يك شنبه مورخ نهم آبان لسه علني روز چهارقانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در ج

 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. ۱۶/۸/۱۳۸۶و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 


