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مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم شھال حسین زاده به موجب دادخواستی ابطال تفاھم نامه مورخ 1/12/1384 و نامه

شماره 93532-9/11/1390 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه

 
اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعالم کرده است که:

" احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ 29/4/1391 از سوی کارفرما اخراج و اداره کار آمل اخراج

مرا به علت اتمام قرارداد با استناد به بند د ماده 21 قانون کار موجه اعالم کرده است ولی متأسفانه

سازمان تأمین اجتماعی آمل با استناد به بند 1 تفاھم نامه مورخ 1/12/1384 و نامه شماره 93532-

9/11/1390 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل این که در آخرین کارگاه به مدت یک سال سابقه کار و

بیمه مستمر نداشته ام از شمول بیمه بیکاری خارج کرده این در حالی است که با استناد به ماده 7 از قانون

بیمه بیکاری که صراحتاً اعالم کرده است حداقل سابقه پرداخت بیمه جھت برخورداری از مزایای بیمه

بیکاری برای مشموالن تأمین اجتماعی از 6 ماه تا 24 ماه برای مجروحین 6 ماه و برای متأھلین 12 ماه

 
اعالم کرده است.

لذا از آنجا که اینجانب به مدت 16 ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی که در آخرین

کارگاه به مدت 10 ماه حق بیمه را پرداخت کرده ام با توجه به این تصمیم سازمان تأمین اجتماعی آمل بر



1/22/2018 دیوان عدالت اداری :: آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

https://divan-edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id=9736 2/3

اساس تفاھم نامه که با قانون بیمه بیکاری در تضاد کامل است متضرر شده و ھم اکنون که اخراج شده و

 
بیکار می باشم به ناحق از شمول بیمه بیکاری خارج شده ام.

لذا از آن مقام استدعا دارد اوالًَ: جلوی اجرای این گونه بخشنامه ھا و تفاھم نامه ھای غیر قانونی گرفته

شود. ثانیاً: ترتیبی اتخاذ تا حقی از جامعه مظلوم کارگری که در روزھای بیکاری می باید از مزایای تأمین

اجتماعی و رفاه نسبی آن برخوردار باشند، ضایع نشود و مجدداً به آن سازمان یادآوری شود که از رسالت

اساسی خویش که امانتداری از صندوق متعلق به بیمه شدگان می باشد شانه خالی نکرده و به وظیفه

اصلی خویش که تأمین معیشت بیمه شدگان در ایام بیکاری بر اساس قانون بیمه بیکاری وفادار باشند. قبالً

 
از تصمیمات حکیمانه آن مقام سپاسگزاری می گردد. "

 
متن تفاھم نامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

" به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه،

جلوگیری از برخوردھای سلیقه ای و اجرای سیاستھای جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نھایتاً

منطقی کردن ھزینه ھای صندوق بیمه بیکاری و نیز تعامالت بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار (

موضوع ماده 60 قانون تأمین اجتماعی و ماده 96 قانون کار)، این تفاھم نامه با ھدف اصالح و تکمیل تفاھم

 
نامه قبلی تنظیم شده و کلیه موارد مغایر آن لغو می شود.

1- در خصوص کارگران شاغل در کارھای با ماھیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد

مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنھا حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنھا در آخرین

کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بھره مند

خواھند شد. بدیھی است افراد شاغل در کارھای فصلی که در پایان فصل بیکار می شوند و یا کارگران

شاغل در کارھای باماھیت غیر دائمی ( نظیر پروژه ھا، فعالیتھای عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار،

 
قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می شوند مشمول بیمه بیکاری نخواھند شد.

2- با توجه به صراحت ماده 4 قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از

مزایای این قانون منتفع خواھد شد. لذا به منظور ھماھنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور

اجتماعی و تأمین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواستھای متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری،

به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط، توسط اداره کار محل جھت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تأمین

 
اجتماعی معرفی خواھند شد.

3- به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاھم نامه مقرر شد، آیین نامه کمیته ھای

 
ھماھنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسؤولین دو دستگاه مجری قرار گیرد.

4- با توجه به این که یکی از مھمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به

برنامه ھای پیشگیرانه می باشد، لذا واحدھای اجرایی دو دستگاه مجری در قالب کمیته ھای موضوع بند

«3» این تفاھم نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسایی کارگاھھای دارای

حبران و بررسی دالیل آن، با ارائه راھکارھای علمی زیر جھت حل این مشکالت برای حفظ اشتغال آنان

 
اقدام خواھند نمود:

الف) تقسیط بدھیھای کارگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه پیشنھادات الزم به مراجع ذی ربط در

 
جھت استمھال یا تقسیط بدھیھای مربوط به بانکھا، ادارات، سازمانھا و ...

ب) ھمکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد ( در قالب
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تبصره «1» ماده «2» قانون بیمه بیکاری). "

متن نامه شماره 93532-9/11/1390 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و

 
رفاه اجتماعی به قرار زیر می باشد:

 
" جناب آقای نیلچیان

 
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران

 
با سالم

احتراماً، عطف به نامه شماره 20533- 26/9/1390 (ثبت دبیرخانه به شماره 93533) در خصوص بیمه بیکاری

کارگران کمتر از یک سال سابقه کار، به استحضار می رساند به استناد بند 1 تفاھم نامه، چنانچه کارگران

مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پیوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت

می توانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری از مزایای این قانون بھره مند گردند. مراتب

 
جھت اطالع و بھره برداری الزم ارسال می گردد.- مدیرکل حمایت از بیکاری مشاغل و بیمه بیکاری " 

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در

 
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ھیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. 

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان

 
تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.

 
رأی ھیأت عمومي

الف- نظر به این که درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاھم نامه مورخ 1/12/1384 منعقده

فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رئیس دیوان عدالت اداری قرار شماره 23

 
مکرر مورخ 17/1/1393 را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد. 

ب- مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای

بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نظر به این

که در نامه شماره 93532- 9/11/1390 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و

رفاه اجتماعی داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعالم

شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خالف قانون

تشخیص و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب

 
سال 1392 ابطال می شود./ 

 
محمدجعفر منتظری

 
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 
این مطلب از سایت دیوان عدالت اداری چاپ شده است.
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