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صورت جلسه  7مصرح در بند "داشتن يك سال سابقه مستمر در آخرين كارگاه "ابطال قيد: موضوع رأي

وسازمان  ]تعاون كار ورفاه اجتماعي[كميته استاني بيمه بيكاري موضوع تفاهم نامه مشترك وزارت كار
  "59893-1389/4/10تامين اجتماعي به شماره 

 
 خانم فرخ زينلي :شاكي

 
 من الرحيمبسم اهللا الرح

 
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: مرجع رسيدگي

خانم فرخ زينلي به موجب دادخواستي ابطال صورت جلسه كميته استاني بيمه بيكاري موضوع : گردش كار
- 59893و سازمان تأمين اجتماعي به شماره  [تعاون، كار و رفاه اجتماعي[تفاهم نامه مشترك وزارت كار 

 :شده و در جهت تبيين خواسته اعالم كرده است كه را خواستار 10/4/1389

تا  1/12/1388احتراماً، به استحضار مي رساند اينجانب فرخ زينلي با مشخصات سطر شاكي از تاريخ  "
كيلومتري شهرستان تايباد كارگر بوده  30در گاوداري كاظم برونوي در روستاي پساوه در 31/1/1390

م اخراج شده ام و تقاضاي بنده براي بازگشت به كار بي نتيجه ماند و از كار31/1/1390ام كه در تاريخ 
آمادگي خود را براي كار نيز ضمن شكايت به واحد كار و امور اجتماعي تايباد اعالم كردم و دادخواستي 
به خواسته بازگشت به كار و بن كارگري و حق اوالد و حق بيمه در نهايت براي مقرري بيكاري كردم كه 

هيأت تشخيص اداره كار تايباد صادر شد كه به همه خواسته  1102شعبه  30/3/1390 -90-15ه دادنام
هايم اشاره نكرده بود و بنده براي استفاده از مقرري بيمه بيكاري نيز معرفي نشدم و هر چه اعتراض 

باد استعالم شد كه كردم رسيدگي نشد، النهايه بعد از صدور دادنامه سابقه كارم از اداره تامين اجتماعي تاي
روز سابقه ام راتأييد  395تأمين اجتماعي تايباد  30/6/1390 - ف/17465ف و /17360طبق نامه شماره 



وزارت كار و تأمين اجتماعي در كميته  10/4/1389-59893كرده ولي به بهانه اين كه طبق تفاهم نامه 
ده كه نسخه اي از كپي تفاهم نامه را استاني خراسان رضوي كه به امضاي مديران كل دو اداره فوق رسي

علي رغم اين كه تقاضاي تصديق كردم برابر اصل نكرده اند و با مشقت گرفتم و تقديم مي كنم در تاريخ 
اداره تامين اجتماعي تايباد به من گفتند شما چون در آخرين كارگاه كمتر از يك سال سابقه  14/7/1390

بگيريد و تقاضاي نظريه مكتوب از ادارات فوق كردم كه گفتند اين رأي بيمه داريد نمي توانيد بيمه بيكاري 
اعالمي است و از دادن نظريه مكتوب امتناع كردند و حتي از پذيرفتن هر نامه اعتراضي و غيره امتناع مي 
كردند و حتي در جواب تقاضاي من كه نسخه اي تفاهم نامه را خواستم فرمودند كه قابليت رسيدگي در 

عدالت اداري را ندارد و گرفتن نسخه اصلي تفاهم نامه از يد من خارج است حال تقاضاي رسيدگي ديوان 
قانون  7به خواسته هايم را برابر سطر خواسته بابت ابطال تفاهم نامه و برقراري بيمه بيكاري طبق ماده 

رم ضمناً در و ساير قوانين جهت احقاق حق دا 1/8/1380 - 131/79 بيمه بيكاري و رأي وحدت رويه
عين اين موضوع در يكي از استانهاي شمالي چاپ شده بود كه ظاهراً قوه  10/7/1390روزنامه خراسان 

قضاييه مشكالت آن استان راحل كرده و فكر مي كنم در همه استانها اين مشكل باشد و اداره كار به جاي 
ت به داد ما كارگران زحمت كش خواهشمند اس. دفاع از حقوق كارگر از تأمين اجتماعي دفاع مي كند

  " .برسيد

 :متن صورت جلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است

با توجه به دستورالعملهاي صادر شده بررسي مبحث بيكاري كارگران قراردادي فقط در كميته هاي   -7" 
ف و در صورت دو نفره و افراد شاغل در كارگاههاي دائمي پس از طرح دادخواست در مراجع حل اختال

ضمناً در صورت صدور آراي . عدم بازگشت به كار وفق قانون بيمه بيكاري در كميته دو نفره مطرح گردد
داشتن يك سال سابقه مستمر در آخرين (تفاهم نامه مشترك بيمه بيكاري  شوراي سازش وفق مقررات

  ".اقدام گردد) كارگاه

قوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب اليحه در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور ح
  :اعالم كرده است كه 8/7/1391 -7691/2649شماره 

و پيرو اعتراض اوليه  924/90/صادر شده در پرونده كالسه هـ ع 13/2/1391عطف به اخطاريه مورخ  "
لسه كميته موضوع دعواي خانم فرخ زينلي به خواسته ابطال صورت ج 6/3/1391  - 777/71006شماره 

استاني خراسان رضوي، موضوع تفاهم نامه مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين 



مستدعي است مقرر فرماييد با عنايت به دفاعيات ذيل نسبت به  ،  10/4/1389 -59893 شمارهاجتماعي به 
   .رد شكايت مذكور در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام الزم مبذول شود

   :شرح شكايت و خواسته شاكي: الف
صورت جلسه كميته استاني  7خواسته شاكي مطابق آنچه كه در شرح شكواييه اعالم كرده است لغو بند 

خراسان رضوي، موضوع تفاهم نامه مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي با 
قانون بيمه بيكاري  6و  7شده برخالف مواد  نامبرده مدعي است كه بند ياد. موضوع بيمه بيكاريمي باشد

در حالي كه ادعا و استنتاج شاكي بنا به داليل ذيل . لذا تقاضاي لغو آن را دارد. بوده و با آن مبانيت دارد
  .فاقد وجاهت قانوني بوده محكوم به رد است

   ايراد شكلي: ب
نامه بين وزارت كار و تأمين اجتماعي نظر به اين كه بند هفتم صورت جلسه معترض عنه در راستاي تفاهم 

تنظيم شده است و تفاهم نامه مزبور نيز قبالً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار 
تفاهم نامه مذكور  25/6/1387 - 494و شماره 20/3/1387 -164گرفته و به موجب دادنامه هاي شماره 

 39از اعتبار قضيه محكوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده بنابراين موضوع . مورد تأييد قرارگرفته است
  .قانون ندارد و از اين حيث خواسته شاكي قابل رد است

  :دفاعيات: ج
بيكار از نظر اين قانون بيمه شده است كه « مقرر داشته  6/6/1369قانون بيمه بيكاري مصوب  2ماده   -1

طبق مفاد ماده مذكور بيمه شده بيكار به كسي اطالق   «...بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد و
بنابراين . مي شود كه بدون ميل و اراده بيكار شده تا مشمول حمايتهاي مقرر در اين قانون قرار گيرد

كارگران داراي قرارداد معين و افراد شاغل در كارهاي با ماهيت غير دائم و فصلي به دليل اين كه در هنگام 
د با علم و اطالع از مدت قرارداد تا انتهاي قرارداد را پيش بيني كرده اند بنابراين آنان از عقد قراردا

در اين راستا . مصاديق بيكاري بدون ميل و اراده تلقي نشده و از موضوع قانون مزبور خارج مي باشند
كامالً مؤيد مطالب  4/3/1382 -97و  16/1/1383 – 8مفاد آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 

   .فوق است
 6/5/1369قانون بيمه بيكاري مصوب  6و  7شاكي مدعي است كه تفاهم نامه معترض عنه مغاير مواد   -2

   :در حالي كه استنباط شاكي از مغايرت مزبور به داليل ذيل صحيح نيست زيرا. تنظيم شده است



اداري و افزايش روز افزون قراردادهاي موقت و  با عنايت به تأييد آراء ياد شده هيأت عمومي ديوان عدالت
اين كه عمالً اكثر قراردادهاي حاكم بر روابط كار را قراردادهاي موقت تشكيل مي دهند و كارفرمايان نيز 

لذا سازمان . در جهت فرار از مقررات حمايتي كار و تأمين اجتماعي تمايل به تنظيم قرارداد موقت دارند
ور حمايت از كارگران موصوف علي رغم قانون مزبور و آراء صادر شده از هيأت تأمين اجتماعي به منظ

عمومي ديوان عدالت اداري ياد شده، موافقت كرد با توجه به محدوديت بيمه بيكاري آن دسته از كارگران 
 شاغل در فعاليتهاي با ماهيت دائم كه قرارداد آنها موقت است در صورت داشتن يك سال سابقه در آخرين

كه اين امر جنبه ارفاقي داشته و در جهت حمايت از . كارگاه از تسهيالت قانون بيمه بيكاري بهره مند گردند
منتهي ) قانون بيمه بيكاري 11ماده ( كارگران موصوف بوده كه به تفاهم نامه بين دو دستگاه مجري قانون 

   .شده است
ه و به منظور تشخيص و شناسايي كار با ماهيت تفاهم نامه معترض عنه با توجه به مراتب ياد شد 7بند 

    .دائم از غيردائم تبيين شده است
با اين توضيح كه در صورت شاغل بودن كارگر در فعاليت با ماهيت دائم چنانچه وي در پايان قرارداد 
مدت معين بيكار شود، علي رغم موقت بودن قرارداد از مقرري بيمه بيكاري بهره مند خواهد شد و اين 

  .قانون بيمه بيكاري نيست 7و  6موضوع نافي مواد 
زيرا داشتن حداقل يك سال سابقه كار يا يك بار تمديد قرارداد موقت، از معيارهاي تشخيص كار با ماهيت 

تا در صورت بيكار شدن كارگران موصوف درپايان قرارداد بتوانند مشمول دريافت مقرري . دائم است
با عنايت به مراتب فوق مشخص مي شود . ار خاصي بر آن مترتب نمي باشدبيكاري قرار گيرند و ديگر آث

با سابقه كار ) ماه سابقه 6( قانون بيمه بيكاري  6كه شرط مدت پرداخت حق بيمه مقرر در بند الف ماده 
با يكديگر متفاوت بوده و ) يك سال صرفاً جهت تشخيص دائمي بودن كار( تفاهم نامه  7مندرج در بند 

تفاهم نامه، سابقه پرداخت حق بيمه مقرره قانوني را افزايش داده متصور  7تي از اين حيث كه بند محدودي
تفاهم نامه صرفاً معياري براي تشخيص نوع كار با ماهيت دائم از  7نبوده و حداقل سابقه كار مقرر در بند 

اضافه مي نمايد چنانچه بيمه  ضمناً. غير دائم مي باشد و از اين حيث ايراد شاكي فاقد وجاهت قانوني است
در اثناء كار اخراج شده و اداره نيز كار آن را تأييد ... شده با هر نوع قراردادي اعم از موقت و فصلي و 

  .نمايد مشمول مقررات بيمه بيكاري قرار مي گيرد



سبب محدود  با عنايت به مراتب فوق، وضع تفاهم نامه توسط دو دستگاه مجري قانون بيمه بيكاري نه تنها
كردن دامنه شمول قانون نشده، بلكه سبب گسترش دايره شمول قانون بيمه بيكاري به كارگراني شده كه 

 8 شمارهو  4/3/1382-97بوده و طبق آراء و حدت رويه شماره ) با ماهيت دائم كار( داراي قرارداد موقت 
و از اين حيث  مزبور نمي باشد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستحق دريافت مقرري  16/1/1383 –

صورت جلسه  7همچنين با عنايت به اين كه بند  .اقدام خالف قانوني از جانب سازمان صورت نگرفته است
كميته استاني خراسان رضوي، بيمه بيكاري موضوع تفاهم نامه مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و 

ارت كار و تأمين اجتماعي تنظيم شده و تفاهم نامه سازمان تأمين اجتماعي در راستاي تفاهم نامه بين وز
مزبور نيز قبالً مورد اعتراض قرار گرفته و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 

لذا تقاضاي رسيدگي و رد . آن را مورد تأييد قرار داده است 25/6/1387 -494 شماره و 20/3/1387 - 164
  ".عاستشكايت مطروح مورد استد

در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي به موجب اليحه شماره 
  :توضيح داده است كه 25/3/1391 -47802

احتراماً، در خصوص شكايت خانم فرخ زينلي به طرفيت اين اداره كل به استحضار مي رساند طبق  "
در گاوداري آقاي كاظم برونوي  2/1/1390تا  1/12/1388يخ سوابق موجود در پرونده مشاراليه از تار

 15/2/1390تقاضاي بيمه كرده و اعالم داشته از تاريخ  7/3/1390وي در تاريخ . مشغول به كار بوده است
طبق بررسي پرونده شكايت نامبرده مدت زمان احراز رابطه كاري با احتساب مرخصي . اخراج شده است

به اثبات رسيده است و نسبت به آن اعتراضي  2/1/1390تا  1/12/1388اريخ دوران بارداري وي از ت
در خصوص درخواست . كار كرده است 15/2/1390نداشته است در صورتي كه خود مدعي بوده تا تاريخ 

بيمه بيكاري موضوع در هيأت بررسي كنندگان بيمه بيكاري مطرح شده به علت اين كه نامبرده داراي 
بيمه بيكاري نبوده و فاقد سابقه الزم بوده با برقراري بيمه بيكاري وي مخالفت شده شرايط برقراري 

  ".لذا مراتب جهت استحضار آن مقام قضايي اعالم مي شود. است

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان 
  .اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند پس از بحث و بررسي، با. تشكيل شد

 
  رأي هيأت عمومي



، شرط استحقاق بيمه شده بيكار براي دريافت 1369قانون بيمه بيكاري مصوب سال  6مطابق بند الف ماده 
نظر . ماه قبل از بيكار شدن تعيين شده است 6مقرري بيمه بيكاري، داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت 

تفاهم نامه مورد اعتراض، داشتن يك سال سابقه مستمر در آخرين كارگاه به عنوان  7به اينكه در بند 
شرط الزم براي استحقاق به دريافت مقرري بيمه بيكاري تعيين شده است، مغاير حكم قانون صدرالذكر 

ن دادرسي ديوان عدالت قانون تشكيالت و آيي 88و  13و مواد  12ماده  1است و قيد مذكور به استناد بند 
   /.از تاريخ تصويب ابطال مي شود 1392اداري مصوب 

 
  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

 
  معاون قضايي ديوان عدالت اداري 

 
  علي مبشري

  
 اداري عدالت ديوان) شهر پارك جنوبي ضلع( بهشت خيابان


