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آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعالی حقوق
سال سوم/ شماره ی 12/ مرداد و شهریور 1390

صفحات 175 تا 184

پرداخت مجدد مس�تمری به همسران بيمه ش�دگان متوفي، در صورت 
فوت شوهر دوم1

رأي شماره ی 200 هيأت عمومی - 1390/5/10
مطاب��ق م��اده ی 10 قانون تامين اجتماع��ي از تاريخ اجراي قانون، س��ازمان 
بيمه هاي اجتماعي و س��ازمان بيمه اجتماعي روس��تائيان در سازمان تامين اجتماعي 
ادغ��ام ش��ده اند و كليه ی وظايف و تعه��دات و ديون و مطالب��ات و بودجه و دارايي و 
كاركنان آن ها با حفظ حقوق و س��وابق و مزاياي اس��تخدامي خود به س��ازمان تامين 
اجتماعي منتقل ش��ده است و به موجب حكم مقرر در قانون الحاق يك تبصره به بند 
يك ماده ی 81 قانون تامين اجتماعي، همس��ران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار 
كرده اند، در صورت فوت ش��وهر دوم، توسط تامين اجتماعي مجدداً به آن ها مستمري 
پرداخت خواهد ش��د. بنابراين با توجه به اين كه همس��ر بيمه شده ی متوفي به اعتبار 
همسر سابق از بيمه هاي اجتماعي برخوردار بوده و تكليف سازمان بيمه هاي اجتماعي 
در قبال بيمه ش��ده و همس��ر او به س��ازمان تامين اجتماعي منتقل ش��ده است و به 
موجب تبصره ی الحاقي فوق الذكر، در صورت فوت شوهر دوم، تامين اجتماعي مكلف 
به برقراري مس��تمري براي همسر بيمه ش��ده ی متوفي بوده است، بخشنامه ی 20/1 
مس��تمري هاي س��ازمان تامين اجتماعي كه حكمي مخالف قوانين فوق الذكر دارد، با 

استناد به بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19366 - 1390/6/6.
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ابطال آيين نامه ی نحوه ی ارائه ی خدمات بهداش�ت حرفه اي در صنايع 
باالي بيست و پنج نفر شاغل1

 
رأي شماره ی 206 هيأت عمومي - 1390/5/17

نظر به اين كه مطابق ماده ی 93 قانون كار، به منظور نظارت بر حسن اجراي 
مقررات حفاظتي و بهداش��تي در محيط كار و پيش��گيري از ح��وادث و بيماري ها در 
كارگاه هايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
تش��خيص دهند، كميته ی حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل مي شود و تبصره هاي 
ذيل م��اده ی مذكور، تركيب كميت��ه ی موصوف را بيان و نحوه ی تش��كيل و تركيب 
اعضای كميته را بر اس��اس دس��تورالعمل هاي قيد شده توسط وزارت خانه هاي مذكور 
اعالم داشته است و در ماده ی 106 همين قانون تصريح شده است كه دستورالعمل ها 
و آيين نامه هاي اجرايي مربوط به اين فصل، به پيش��نهاد مش��ترك وزارت كار و امور 
اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران 
خواهد رس��يد و آيين نامه ی مربوط نيز به شرح مواد فوق تهيه و تص�ويب شده است، 
بنابراين، آيين نامه ی نحوه ی ارائه ی خ�دمات بهداشت حرف�ه اي توسط دانش آموختگان 
بهداشت حرفه اي در صنايع باالي بيست و پنج نفر شاغل مصوب وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي كه بدون رعايت ترتيبات مقرر در مواد فوق الذكر و خارج از حدود 
اختيارات صادر ش��ده است، به اس��تناد بند يك ماده ی 19 و ماده ی 42 قانون ديوان 

عدالت اداري ابطال مي شود.

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19366 - 1390/6/6.


