
  

  قائم مقامي مستخدم متوفي در دعاوي استخدامي

  2مونا بنازاده -  1مرتضي نجابتخواه

  26/09/1393:  دريافت

  12/11/1393:  پذيرش

  : چكيده

اگرچه . گردداساس قوانين و مقررات از انواع حقوق استخدامي برخوردار ميمستخدم عمومي، بر

گيرد، لكن اي از اين حقوق در زمان حيات وي شكل مياستحقاق مستخدم نسبت به دسته

ممكن است كه با فوت مستخدم امكان استفاده از آنها در زمان حيات او فراهم نشود و لذا به نظر 

اي ديگر از همچنين پاره. باشندانتقال به قائم مقام قانوني وي ميرسد كه اين حقوق قابل مي

اند و از زمان فوت حقوق هستند كه اساساً براي شخصي غير از مستخدم در نظر گرفته شده

مستخدم، به موجب قوانين و مقررات استخدامي كه مستخدم مشمول آنها بوده است، براي قائم 

به اهميت تبيين دقيق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفي در  با توجه. شوندمقام وي برقرار مي

دعاوي استخدامي، اين مقاله بر اساس قوانين و مقررات حقوقي و همچنين رويه قضايي موجود 

  . درصدد آن است تا به تبيين اين مفهوم در ديوان عدالت اداري بپردازد

تخدامي كه متعلق به مستخدم مطالعه اخير بيانگر آن است كه در مورد آن دسته از حقوق اس

بوده و در زمان حيات وي مستقر و تثبيت شده است، قائم مقام همان ورثه قانوني موضوع قانون 

مدني خواهند بود مگر آنكه قانونگذار حكم خاصي را مقرر داشته باشد؛ لكن در مورد آن دسته از 

گردد، قائم مقام قانوني يحقوق مالي كه به تبع فوت مستخدم براي بازماندگان وي برقرار م

  .اشخاصي خواهند بود كه در قوانين و مقررات استخدامي به آنها اشاره شده است

  .قائم مقام، حقوق استخدامي، حقوق وظيفه، وراث قانوني، ديوان عدالت اداري :واژگان كليدي

                                                 
  ) نويسنده مسئول(استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران  .1

m.nejabatkhah@gmail.com 

  دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز  .2

mona.banazadeh@gmial.com 
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 6  سال دوم، شماره،  )پژوهشي  –علمي (ه حقوق اداري فصلنام   118

  : مقدمه

يدگي به شكايات رس«قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري،  10ماده ) 3(بند 

قضات و مشموالن قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور 

و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم ) 1(در بند 

 هاي ديوانرا به عنوان يكي از صالحيت» از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

بر اين اساس چنانچه هريك از مستخدمان لشكري و كشوري . عدالت اداري قلمداد نموده است

مدعي اين باشند كه حقوق استخدامي آنها كه به موجب قوانين و مقررات شكل گرفته است، 

توانند دعواي خود را از طريق تقديم دادخواست در ربط تضييع شده است، مي توسط دستگاه ذي

حقوق استخدامي عبارت است از كليه حقوق اعم از . لت اداري پيگيري نمايندشعب ديوان عدا

بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم «مادي و غيرمادي كه با پذيرفته شدن شخص 

بر اين اساس، . شودبراي وي برقرار مي» دار در يك دستگاه اجرائيو يا قرارداد مقام صالحيت

  : زحقوق استخدامي اعم است ا

حقوق و مزايايي كه به اتكاي قواعد آمره متعلق حق ثابت مستخدم و يا متضمن منافع «. الف

و مصالح كلي نظام اداري و اجتماعي بوده و عدول و تخطي از آن حتي با توافق طرفين فاقد 

  ».وجهه قانوني است

يت شغل مورد حقوق و مزاياي مالي كه در نتيجه اشتغال به كار و يا به سبب نوع و ماه«. ب

تصدي يا سابقه و يا محل خدمت و نظاير آن در اجراي قواعد آمره يا اعمال اختيارات قهراً به 

گيرد و تعدي نسبت به آنها جايز نيست؛ اما انصراف مستخدم از دريافت  مستخدم دولت تعلق مي

  )371: 1372صدرالحفاظي، (» .به علّت عدم نقض قواعد آمره خالي از اشكال است... آنها 

استفاده از يك «از اين رو با توجه به رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به طور مثال، 

هاي مربوط حق مسلم مستخدم رسمي  العاده ماه مرخصي در هر سال با دريافت حقوق و فوق

1شود مي» شناخته
آثار  يانتقال مستخدم رسمي دولت به واحدهاي دولتي ديگر موجب انتفا«و  

                                                 
 .28/7/87 مورخ 489 و 488 شماره هيرو وحدت يرأ .1
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  119    قائم مقامي مستخدم متوفي در دعاوي استخدامي     

هاي مدت مرخصي  العاده بر حق مكتسب قانوني مستخدم دولت در استفاده از حقوق و فوق مترتب

   1».استحقاقي ذخيره شده با رعايت مقررات مربوط نيست

البته در اينجا بايد اين نكته را متذكر شد كه طرح دعوي در رابطه با تضييع حقوق استخدامي، 

قانون  10ماده ) 3(در بند » مستخدم«قيد عنوان منوط به بقا و فعليت رابطه استخدامي نيست و 

لزوم بقا و فعليت رابطه استخدامي و عنوان مستخدم «تشكيالت و آيين دادرسي ديوان مفيد 

مضافاً اينكه حقوق استخدامي كارمندان بازنشسته تنها . باشد دولت در تاريخ طرح شكايت نمي

توانند به اعتبار  صل از خدمت نيز ميمختص دوران خدمت آنان نيست و افراد مستعفي يا منف

بقاي رابطه استخدامي به حيث مستخدم دولت بودن در زمان تضييع حقوق استخدامي مبادرت به 

  )374: 1372صدرالحفاظي، (» .طرح دعوي استخدامي كنند

در اين باره در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به آراي متعددي كه حاكي از بقاي  

توان اشاره باشد، ميمه دعوا راجع به تضييع حقوق استخدامي كارمندان بازنشسته ميحق بر اقا

حسب محتويات «: داردكه اشعار مي) 8/11/87( 793شماره وحدت رويه به طور مثال، رأي . نمود

الذكر وزارت آموزش و پرورش با احراز خدمات شايسته شاكيان بر اساس امتيازات  هاي فوق پرونده

) حق برجستگي(العاده ويژه  فوق 22/1/1383مورخ  2/710در اجراي بخشنامه شماره مربوط و 

العاده مذكور در زمره حقوق مكتسبه قانوني آنان قرار گرفته است و  درباره آنان برقرار كرده و فوق

  ».مجرد بازنشستگي شاكيان نافي حق مكتسب قانوني مذكور نيست

ن رابطه استخدامي شخص، حقوق استخدامي جديدي كه البته اين بدان معنا نيست كه با پايا

گيرد براي شخصي كه بازنشسته  هاي اجرايي مورد شناسايي قرار مي براي مستخدمين دستگاه

شود، بلكه حاكي از آن است كه چنانچه حقوقي به چنين شخصي در زمان  شده هم برقرار مي

-قوقي را مطالبه ننموده بود، ميبرقراري رابطه خدمت وي تعلق يافته بود، لكن شخص چنين ح

از اين رو، هيأت عمومي ديوان، . تواند پس از پايان رابطه استخدامي همچنان آنها را مطالبه كند

در برخي آراي خود از آنجا كه برخي حقوق را متعلّق به وجود حالت اشتغال به خدمت دانسته، 

طور مثال، در رأي وحدت  است؛ به شمول آن نسبت به بازنشستگان را فاقد جواز قانوني دانسته
                                                 

 .28/7/87 مورخ 491 هشمار هيرو وحدت يرأ .1
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 6  سال دوم، شماره،  )پژوهشي  –علمي (ه حقوق اداري فصلنام   120

قانون نظام هماهنگ  6حكم مقرر در ماده «: مقرر داشته است) 17/9/87( 626رويه شماره 

العاده ويژه به منظور جذب  در باب برقراري و پرداخت فوق 1370پرداخت كاركنان دولت مصوب 

العاده  داخت فوقو نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، مفيد جواز پر

مذكور به مستخدمين واجد شرايط در مدت اشتغال به خدمت آنان است و پرداخت آن توسط 

حق به دريافت حقوق  وزارتخانه يا سازمان متبوع مستخدم از تاريخ بازنشستگي او كه منحصراً ذي

  » .بازنشستگي است، مجوزي ندارد

ومي نيز رابطه استخدامي وي با دستگاه عالوه بر بازنشستگي و استعفاء، با فوت مستخدم عم

شود كه اگر مستخدم متوفي در زمان در چنين حالتي اين سؤال مطرح مي. پذيردمتبوع پايان مي

حياتش مطالباتي از دستگاه متبوع داشته باشد و به داليلي آنها را دريافت ننموده باشد، وضعيت 

كساني قائم مقام قانوني شخص براي حقوقي اين دسته از مطالبات شخص چه خواهد بود؟ چه 

توانند از حقوقي كه به تبع فوت  دريافت اين مطالبات خواهند بود؟ همچنين چه كساني مي

  شود، برخوردار شوند؟شخص مستخدم برقرار مي

با توجه به سؤاالت مذكور، در ادامه به روشي توصيفي و تحليلي و با استفاده از قوانين و 

هاي حقوقي موجود ابتدائاً به اشكال مختلف حقوق و ايي و دكترينمقررات و نيز رويه قض

گاه به تبيين رويكرد  مطالبات مستخدمين متوفي و قائم مقام قانوني آنها خواهيم پرداخت؛ آن

قانونگذار در قوانين عام و خاص استخدامي به قائم مقامي مستخدمين متوفي و سرانجام به  

  .خواهيم پرداخت) اين مقولهبه (رويكرد ديوان عدالت اداري 

 اشكال مختلف حقوق و مطالبات مستخدمان متوفي و قائم مقام قانوني آنها. 1

حقوق و مطالباتي كه اصالتاً از آن مستخدم متوفي بوده و به تبع فوت به قائم . 1 -1

  .شوند مقام وي منتقل مي

قانون مقرر گرديده، هايي براي مستخدمان عمومي به موجب  تكاليف و مسئوليتهمچنان كه 

حقوق و مزايايي هم براي آنها معين و برقرار شده است تا مستخدمان مزبور بتوانند با اطمينان 

در واقع، حقوق و مزاياي كارمندان . خاطر و آسودگي خيال، به درستي وظايف خود را انجام دهند
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گيرد بر عهده مي) ركارگ(در قبال كارمند ) دولت(تكاليف قانوني متقابلي است كه كارفرما 

  ). 83و  84: 1392رستمي، (

شود، به تمام اموالي كه در معني اعم ملك مورث به هنگام موت او محسوب مياز آنجا كه 

گردد و تعريف مذكور اعم است از اموال موضوع عنوان تركه، با فوت او، به وراث وي منتقل مي

باشد به استثناي حقوقي ي آثار مالي نيز ميمطالبات متوفي و هرگونه حق غيرمالي كه بعضاً دارا

لذا آن دسته از مطالبات مالي كه بر ). 63: 1387شهيدي، (كه وابسته به شخص مورث بوده است 

اساس قوانين و مقررات طبق اسناد و مدارك موجود، اساس استحقاق مستخدم به دريافت آنها 

مانند فقدان اعتبار در دستگاه اجرايي و  مورد تأييد قرار گرفته است؛ اما به علل و جهاتي ديگر

باشد همانند آن، به مستخدم پرداخت نگرديده است، قابل انتقال به قائم مقام مستخدم متوفي مي

به طور مثال، چنانچه مستخدم دستگاه اجرايي مبلغي را از بابت ). 375: 1372صدرالحفاظي، (

شد، حال مستخدم مزبور چه طرح شكايت با حقوق و مزاياي خود از دستگاه اجرايي طلب داشته با

موضوع خواسته مطالبه حقوق و مزاياي معوقه در مرجع صالح يعني ديوان عدالت اداري كرده 

باشد و يا اقدام به طرح چنين شكايتي نكرده باشد، براي قائم مقام صالح قانوني وي چنين حقي 

دادرسي در ديوان عدالت اداري، وجود  در طرح شكايت مبني بر مطالبه حقوق مزبور يا ادامه روند

رسد حقوق مزبور از جمله حقوق استخدامي بوده كه به دليل استقرار  چرا كه به نظر مي. دارد

  . باشداساس استحقاق مستخدم به آن، قابل انتقال به قائم مقام قانوني متوفي مي

پس از فوت وي  اما برخي از اين حقوق استخدامي كه تنها براي شخص مستخدم بوده و  

روند، به جهت آن كه به شخص حقيقي خاصي تعلق گرفته، قابليت انتقال اين حقوق از بين مي

لذا اقامه دعوي در اين قبيل امور از طرف قائم مقام مستخدم . به غير در مورد آنها منتفي است

ي سالبه به نفع دعو متوفي معني و مفهومي ندارد و شكايت در اين امور به دليل فوت تنها ذي

 ).همان(انتفاي موضوع خواهد بود 

در رابطه با آن دسته از حقوق مستخدم هم كه وي در زمان حيات خود آنها را مطالبه ننموده 

و لذا استحقاق وي در زمان حيات مورد تأييد قرار نگرفته است، گفته شده كه برخي معتقدند به 

اق مورث و به عبارت ديگر به علت موجود دليل عدم اثبات و احراز و مشخص نبودن اصل استحق
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نبودن آن، اين دسته از حقوق قابل انتقال نيست و عدم اقامه دعوي از سوي مستخدم در زمان 

حيات نسبت به مطالبه حقوق مزبور مبين اعتقاد او به صحت اقدامات معمول و عدم تضييع 

تر دانست كه عدم اقامه دعوي ويتر و قاما بايد اين نظر را صحيح. باشدحقوق استخدامي وي مي

از سوي مورث به منزله تصديق صحت اقدامات واحد دولتي و رعايت حقوق استخدامي او و يا 

پوشي از آن نيست و غفلت يا امتناع از طرح شكايت و اساساً عدم شمول آن در دعاوي چشم

تواند در اين امور مي استخدامي، سلب كننده حق مزبور نبوده و قائم مقام قانوني مستخدم متوفي

نيز مستقيماً به طرح شكايت بپردازد يا شكايت مطروحه نيمه تمام از سوي مستخدم متوفي را 

  ).376همان، ص (گيري نمايد پي

حقوق و مطالباتي كه به سبب فوت مستخدم براي قائم مقام قانوني وي برقرار . 1 -2

  .شوندمي

متوفي بوده و به تبع فوت وي به قائم مقام وي منتقل جداي از حقوقي كه اصالتاً از آن مستخدم 

اند كه فوت مستخدم سبب برقراري  بيني شده گردد، حقوقي نيز به موجب قوانين و مقررات پيش مي

يعني مستمري ثابتي كه در » حقوق وظيفه وراث«. گردد آنها براي وراث يا قائم مقام قانوني وي مي

شود و حقوق ناشي از قانون تأمين اجتماعي، ي پرداخت ميصورت فوت مستخدم به وراث قانوني و

) حقوق وظيفه(مستمري بازماندگان كاركنان دولت . آيدمصداق بارز اين دسته از حقوق به شمار مي

گردد و تابع  ، جزء تركه متوفي محسوب نمي)مستمري فوت(و حقوق ناشي از قانون تأمين اجتماعي 

  . مطابق مقررات خاص خود خواهد بوداحكام ارث نيست و تقسيم آن نيز 

حقوق وظيفه بازماندگان كاركنان دولت حقي است كه به منظور تأمين زندگي بازماندگان 

بنابراين ديون . شود و در واقع منشأ مستقيم آن قانون است نه ارثمستخدمين دولتي پرداخت مي

 1همچنين طبق بند . نيستمتوفي و نيز ثلث مورد وصيت او از محل اين مستمري قابل پرداخت 

حقوق ناشي از قانون . گيردهاي مستقيم، ماليات بر ارث بر آن تعلق نميقانون ماليات 24ماده 

شده متوفي نيز جزئي از ميراث متوفي نيست و مطابق  تأمين اجتماعي نسبت به بازماندگان بيمه

ص خود بين خويشاوندان شود بلكه طبق مقررات خامقررات ارث بين بازماندگان او تقسيم نمي
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ميزان اين حقوق هم بر حسب ). 63و  64: 1387شهيدي، (گردد درجه اول از طبقه اول او توزيع مي

اي ناشي از كار فوت كند اين كه كارمند به شرايط عادي و معمولي فوت كند و يا اينكه در اثر حادثه

  ). 128: 1393بابايي مهر، ( و يا اينكه به حد بازنشستگي رسيده باشد يا خير، متفاوت است

شدگان مشمول قانون تأمين اجتماعي يا مستمري فوت نيز طبق  مستمري بازماندگان بيمه

وجهي كه «: عبارت است از 1354قانون تأمين اجتماعي مصوب  2ماده  16تعريف مذكور در بند 

شان پرداخت شده به اي طبق شرايط مقرر در اين قانون براي تأمين معيشت بازماندگان بيمه

هاي اجتماعي اي در بيمهدر حقيقت مستمري بازماندگان يكي از نهادهاي حمايتي بيمه» .شود مي

شده را تحت عنوان بازماندگان وي، در چهارچوب  است كه افرادي غير از خود شخص بيمه

ضوابط و شرايط مقرر، در مقابل وضعيت نامطلوب اقتصادي ناشي از فقدان سرپرست و كفيل 

  ).331: 1392نعيمي و ديگران، (دهد  مورد حمايت قرار مي) شده بيمه(ان ايش

  رويكرد قوانين عام و خاص استخدامي به قائم مقامي در دعاوي استخدامي. 2

  دعاوي ناشي از حقوق استيفاء نشده مربوط به زمان حيات مستخدم. 2 -1

فا نشده است؛ به عنوان حقوق استخدامي اشخاص كه در حين حيات آنها مستقر شده لكن استي

شود و از آنجا كه ارث به ورثه قانوني آنها طبق قانون مدني منتقل شده و بين آنها تقسيم مي

باشد، قوانين استخدامي عام يعني قوانين مبناي انتقال اين حقوق به ورثه، قانون مدني مي

امي متعرض استخدام كشوري و مديريت خدمات كشوري و همچنين اكثر قوانين خاص استخد

در چنين مواردي اشخاصي كه طبق قانون مدني ورثه قانوني مستخدم متوفي به . اندآنها نشده

توانند حقوق استخدامي مورث خود را مطالبه و پيگيري نمايند؛ همچنان كه در آيند ميشمار مي

رداخت به طرفيت سازمان بازنشستگي كشوري مبني بر الزام خوانده به پ) ا.ف(پي شكايت خانم 

مورخ  9209970901000440مطالبات معوقه پدر مرحومش، شعبه دهم ديوان طي دادنامه شماره 

با توجه به اينكه طبق سند انحصار وراثت، وراث بازنشسته «: چنين مقرر داشته است 29/2/1392

قانون استخدام كشوري قرار نيست،  86متوفي فعالً موجودند و مطالبات به ورثه موضوع ماده 
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رأي به ورود شكايت و ... داخت شود بلكه به وراث واقعي بازنشسته بايد پرداخت شود؛ لذا پر

  ».گردداجابت خواسته صادر و اعالم مي

در صورتي « قانون استخدام كشوري مبني بر اين كه 130ماده با اين حال حكم مذكور در 

ر ماه حقوق او بابت كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چها

قانون  169و همچنين حكم ماده » .وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد  مرخصي استحقاقي به

قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي  187ارتش جمهوري اسالمي ايران، ماده 

ل تمام قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي در خصوص پرداخت معاد 195و ماده 

مدت مرخصي استحقاقي استفاده نشده بر اساس آخرين حقوق و مزاياي كاركناني كه شهيد يا 

توان موردي استثنايي و مبتني بر اين فرض تلقي بگيران آنها را مي شوند به مستمريفوت مي

ده، ازاي حقي غيرمالي را كه توسط خود مستخدم استفاده نش نمود كه قانونگذار برخورداري از مابه

نوعي حمايت خاص قلمداد نموده كه در نتيجه اين حمايت خاص به موجب حكم قانونگذار براي 

  . بگيران مستخدم متوفي درنظر گرفته شده است مستمري

دعاوي مربوط به حقوق و مطالباتي كه به تبع فوت مستخدم عمومي برقرار . 2 -2

  .شوند مي

مالي آن منوط به فوت شخص مستخدم است همچنين آن دسته از حقوق مالي كه هرچند آثار 

 365ولي متعلق حق او در زمان حيات نيست، مانند بيمه عمر، همان طور كه در دادنامه شماره 

در زمره «هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد اشاره قرار گرفته است،  23/5/1386مورخ 

. حكام قانون مدني باشدبين وراث تابع ا شود تا از جهت تقسيم ماترك متوفي محسوب نمي

طور مساوي در صورت فقدان شرط خالف آن از  بنابراين تقسيم آن بين وراث قانوني متوفي به

   ».طرف بيمه شده مغايرتي با قانون ندارد

حقوق وظيفه هم به عنوان يكي از مصاديق آن دسته از حقوق مالي كه به تبع فوت  

اداره  19/7/1348مورخ  326ر نظريه شماره شوند، همچنان كه دمستخدم عمومي برقرار مي

بدين جهت به همه وراث «شود و حقوقي وزارت دادگستري آمده است، تركه ميت محسوب نمي
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گيرد كه حائز شرايط مقرر در قانون گيرد، بلكه به وراثي تعلق ميمذكور در قانون مدني تعلق نمي

رث، به طور تساوي بين وراث تقسيم استخدام باشند و برخالف مقررات قانون مدني در باب ا

شود و بعد از برقراري آن هر يك از وراث كه فاقد شرايط مذكور در قانون استخدام شوند، مي

گردد؛ مثالً در صورتي كه عيال متوفي شوهر كند و يا فرزندان و حقوق وظيفه آنها قطع مي

  ».شد نوادگان به سن معين قانوني برسند، حقوق وظيفه آنها قطع خواهد

مورخ  104در رابطه با اين دسته از حقوق مالي همچنان كه در رأي وحدت رويه شماره 

هدف قانونگذار از تثبيت حقوق «: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر شده است 24/5/1377

مستمري و اختصاص آن به وراث قانوني متوفي جلوگيري از استيصال و عسر و حرج آنان در امر 

؛ لذا قانونگذار حق دارد تا خود مشخص نمايد كه چه »ش و تأمين معيشت آنان استامرار معا

  . توانند از اين حقوق مالي برخوردار شوندكساني مي

  قوانين عام استخدامي. 1-2-2

  :قانون استخدام كشوري مقرر شد كه 86با توجه به آنچه كه گفته شد، در ماده 

فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه : تند ازوراث قانوني از لحاظ اين قانون عبار «

كفالت مستخدم متوفي  فوت شده و در  اند همچنين نوادگاني كه پدرشان در كفالت متوفي بوده

  :اند با دارا بودن شرايط زير بوده

فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك  .الف 

رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين   ها يا مؤسسات آموزشي ه در يكي از دانشگاهمثبت

  .صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد

فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب  .ب

رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و   ها يا مؤسسات آموزشي همدارك مثبته در يكي از دانشگا

  .شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد

  .مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر .پ
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  1.عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد .ت

  .ز كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشدشوهر در صورتي كه عليل و ا .ث

العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند  فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص .ج

  ».العمر مادام

عالوه بر اين كه برخورداري از حقوق مذكور براي  86شود در ماده همچنان كه مشاهده مي

نداشتن شوهر، تحت كفالت بودن، قادر به : شرايطي همچوناشخاص موضوع اين ماده منوط به 

انجام كار نبودن و يا مشغول تحصيل بودن شده است، نوادگان مستخدم متوفي نيز با شرايط 

  . اندخاصي در كنار اوالد مشمول حقوق وظيفه برشمرده شده

به منظور « ،111ماده ) 2(اين در حالي است كه در قانون مديريت خدمات كشوري طبق بند 

هاي بازنشستگي هاي قانوني مشتركين كليه صندوقسازي ساير حمايت يكنواختي و هماهنگ

كه ورثه  فرزندان اناث مشروط بر آن«مقرر گرديد كه » هاي اجرائي مشمول اين قانون دستگاه

كه ورثه قانوني  قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن

سالگي از    سالگي و در صورت اشتغال به تحصيالت دانشگاهي تا بيست و پنج  ند تا بيستباش

  ».گردندكمك هزينه اوالد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي

 82و  81شود نيز در مواد در رابطه با مستمري فوت كه توسط تأمين اجتماعي پرداخت مي

رايط متفاوتي را براي برخورداري از مستمري مذكور قائل شده قانون تأمين اجتماعي، قانونگذار ش

است و بر خالف احكام ارث، نحوه توزيع متفاوتي را براي اين مستمري قائل شده است كه از آن 

گردد؛ به طوري كه ميزان مستمري همسر جنبه حمايتي اين مستمري به خوبي آشكار مي

شده و ميزان مستمري هر فرزند  ستحقاقي بيمهشده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري ا بيمه

  . باشدشده مي شده متوفي معادل بيست و پنج درصد مستمري استحقاقي بيمه بيمه

                                                 
 كاركنان ريسا و ها خانواده شاغل، بانوان ،يبازنشستگ حقوق به مربوط مقررات از يا پاره اصالح قانون 4 ماده موجب به .1

 .شد حذف »يمتوف يدائم اليع« از بعد عبارت ،1379 مصوب
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  قوانين خاص استخدامي. 2-2-2

با توجه به جنبه حمايتي مستمري فوت، قوانين استخدامي نيروهاي مسلح قلمرو اين حمايت را 

قانون  164اند؛ همچنان كه مطابق با ماده بيشتري دادهنسبت به مستخدمين متوفي خود توسعه 

قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران  182استخدام ارتش جمهوري اسالمي ايران و ماده 

قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  191و با اندكي تفاوت، ماده (انقالب اسالمي 

  :ارتند ازبگيران مشمول اين قانون عب مستمري«): ايران

همسر دائم جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده يا شاغل باشد و شوهر در صورتي كه . الف

  .نموده است همسرش مخارج وي را تأمين مي

سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيل باشند تا ) 20(فرزندان ذكور غيرشاغل تا سن . ب

  .سال تمام) 25(پايان تحصيل حداكثر تا 

  .جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند اوالد اناث. ج

  .اندپدر و مادري كه در كفالت متوفي بوده. د

  .برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره امور خود نباشد. هـ

سال تمام و در صورت تحصيل تا سن  19برادر صغيري كه در كفالت متوفي بوده تا سن . و

  .شروط به اينكه شاغل نباشدسال تمام م 23

  .خواهري كه در كفالت متوفي باشد جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد. ز

سال و در صورت تحصيل تا سن  19اند، پسر تا سن هايي كه تحت كفالت متوفي بودهنوه. ح

  .سال تمام و دختر جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند 23

بگيران چنانچه به بيماري غيرقابل عالج و يا نقص عضو مبتال  مستمريهريك از  -1تبصره 

گردند به طوري كه برابر تشخيص كميسيون عالي پزشكي براي هميشه قادر به تأمين معاش 

  . خود نباشند، مستمري آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد

مري برخوردار بگيران در طول خدمت دوره ضرورت نيز از حقوق مست مستمري -2تبصره 

  ».خواهند شد
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درخصوص  25/4/1374قانون استخدامي وزارت اطالعات مصوب   95همچنين ماده 

توانند قائم مقام مستخدم متوفي در دريافت مستمري فوت قرار بگيرند، با اشخاصي كه مي

  :بگيران مشمول اين قانون عبارتند از  مستمري«: حمايت بيشتري چنين مقرر داشته است

همسر جز در صورتي كه شوهر اختيار كرده و شوهر در صورتي كه عليل يا ازكارافتاده و . الف 

  .نمايد مي  تحت كفالت بوده و همسر وي مخارجش را تأمين

اوالد ذكور غيرشاغل تا سن بيست سال تمام و در صورتي كه مشغول تحصيالت عالي . ب

  .تمام باشند تا خاتمه تحصيل حداكثر تا بيست و پنج سال 

  .اوالد اناث جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشند. ج

  .اند پدر و جدي كه در كفالت متوفي بوده. د 

  .اند اي كه شوهر نداشته باشند و در كفالت متوفي بوده مادر و جده. ه

برادر محجور يا بيمار كه در كفالت متوفي بوده و قادر به اداره خود نباشد و برادر صغيري . و 

  .»ب«ر كفالت متوفي است، مطابق بند كه د

  .خواهري كه در كفالت متوفي باشد، جز در صورتي كه شوهر داشته يا شاغل باشد. ز 

  .»ب و ج«مطابق بندهاي  -حسب مورد  -اند  نوادگاني كه تحت كفالت متوفي بوده. ح

به كار و العضو تحت تكفل متوفي كه قادر  فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص -1تبصره    

  .شود پرداخت مي  تأمين معاش خود نباشند، مستمري آنان تا پايان عمر،

بگيران كه فاقد شرايط باال شوند، در صورتي كه دوباره واجد  هر يك از مستمري - 2تبصره  

  » .نمايند  توانند از حقوق مستمري استفاده شرايط مزبور شوند، مي

افتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و قانون برقراري حقوق وظيفه ازكار 6ماده 

شهداي انقالب اسالمي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ 

در صورتي كه مستخدم «دارد كه مقرر مي 25/11/1361تحميلي و انقالب اسالمي مصوب 

ي برقرار شده به عائله اي كه براي وازكارافتاده موضوع اين قانون فوت شود، تمام حقوق وظيفه

قانون مزبور كه عائله تحت تكفل مستخدم  7و ماده » .تحت تكفل وي پرداخت خواهد شد

برادر و خواهر . ب«شامل » قانون استخدام كشوري 86افراد موضوع ماده «متوفي را عالوه بر 
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نباشد عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه در كفالت متوفي بوده و قادر به انجام كار 

 20و برادري كه در كفالت متوفي بوده تا پايان ) به شرط نداشتن شوهر(خواهر . ج«و » العمر مادام

ها يا مؤسسات آموزشي عالي سالگي مگر اينكه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه

دانسته است، رويكرد حمايتي » سالگي 25مشغول تحصيل باشند و در اين صورت تا پايان سن 

  .سازدانونگذار در رابطه با برقراري حقوق وظيفه را بيشتر آشكار ميق

رويكرد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با موضوع قائم مقام . 3

  مستخدمين متوفي

در رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه خاصي كه به موضوع قائم مقام مستخدم 

شود؛ با اين حال، هيأت نشده وي بپردازد، مشاهده نمي متوفي در مورد حقوق مالي استفاده

بر  20/12/1370مورخ  164عمومي ديوان در آراي متعددي و از جمله رأي وحدت رويه شماره 

نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاكيان نبوده و حقوق ثابته «اين مطلب تأكيد نموده است كه 

ر رابطه با اين دسته از حقوق مالي مستخدمين از توان د؛ لذا مي»برد مستخدمين را از بين نمي

رويه هيأت عمومي ديوان چنين استنباط كرد كه در دعاوي مربوط به تضييع حقوق استخدامي در 

مواردي كه اساس استحقاق مستخدمين به دريافت حقوقي ثابت شده باشد، مستفاد از رأي مذكور 

تواند به هر طالبه آن برآيد و دستگاه اجرايي نميتواند در مقام مقائم مقام مستخدم متوفي نيز مي

  .اي از جمله ادعاي نداشتن اعتبار از پرداخت اين حقوق شانه خالي كندبهانه

اما در رابطه با آن دسته از حقوق حمايتي كه به تبع فوت مستخدم براي وراث قانوني وي 

هيأت  24/5/1377مورخ  104شود، با توجه به اين كه در رأي وحدت رويه شماره برقرار مي

هدف قانونگذار از تثبيت حقوق مستمري و «: عمومي ديوان عدالت اداري مقرر شده است

اختصاص آن به وراث قانوني متوفي جلوگيري از استيصال و عسر و حرج آنان در امر امرار معاش 

حظه از رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري توجه به مال» .و تأمين معيشت آنان است

بگيران و در نتيجه ارائه تفسيري موسع از  قانونگذار نسبت به حمايتي بودن مطالبات مستمري

به طور مثال، هيأت عمومي ديوان . شودبرخورداران از اين حقوق حمايتي به روشني استنباط مي
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، با 2/3/13902مورخ  105و رأي وحدت رويه شماره 27/9/13791مورخ  274در دادنامه شماره 

مصوب  ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفيجه به تو

مادر و پدري كه مستخدم امكان برخورداري از دو حقوق وظيفه را در مواردي كه  ،3/11/1355

فرزندان فوت نمايند براي ها باشند،  هاي دولتي يا شهرداري شركت ها يا مؤسسات يا وزارتخانه

مورخ  361قائل شده است و يا در دادنامه شماره مربوط  ايط قانونيآنان با رعايت شر

به داشتن  پدر و مادر مستخدم متوفيالكفاله بودن  احراز تحت، منحصر نمودن 26/7/13833

و نفي اعتبار ساير اسناد و مدارك  دفترچه بيمه خدمات درماني مأخوذه توسط مستخدم متوفي

 13/7/13824مورخ  260همچنين در دادنامه شماره . معتبر در اين خصوص را نپذيرفته است

                                                 
 صورت در ـ واحده ماده 1355,11,3 بمصو متوفي مستخدمين فرزندان به وظيفه حقوق پرداخت قانون واحده ماده طبق «. 1

 با توانند مي آنان فرزندان باشند، ها شهرداري يا دولتي هاي شركت يا مؤسسات يا ها وزارتخانه مستخدم  كه پدري و مادر فوت

. نمايند استفاده شود مي برقرار مادر يا پدر فوت علت به مقررات طبق كه اي وظيفه  حقوق دو هر از مربوط قانوني شرايط رعايت

 در الذكر فوق واحده ماده در مذكور مستمري حقوق دو  هر از استفاده امكان عدم باب در اعتراض مورد بخشنامه مفاد بنابراين

 ».است قانون مغاير الزم شرايط احراز صورت

 در 3/11/1355 مصوب يمتوف نيمستخدم فرزندان به فهيوظ حقوق پرداخت قانون واحده ماده مطابق نكهيا به نظر« . 2

 آنان فرزندان باشند، ها شهرداري اي يدولت يها شركت اي مؤسسات اي ها وزارتخانه مستخدم كه يپدر و مادر فوت صورت

 شود، برقرار مادر اي و پدر فوت علت به مقررات طبق كه يا فهيوظ حقوق دو هر از مربوط يقانون طيشرا تيرعا با توانند مي

 استخدام قانون 191 ماده) ج( بند و 1/7/1366 مصوب رانيا ياسالم يجمهور ارتش قانون 164 ماده) ج( بند و ندينما استفاده

 قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح قانون واحده ماده) ب( بند و 20/12/1382 مصوب رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين

 اناث نوادگان و فرزندان مورد در فهيوظ قحقو يبرقرار و 1338 مصوب كارمندان وراث يمستمر و فهيوظ پرداخت اجازه

 احراز با مربوطه يها صندوق از فهيوظ حقوق و يمستمر پرداخت زيتجو مقام در 13/2/1379 ياصالح و 2/10/1363 مصوب

 در 14/11/1388 مورخ 2503 دادنامه شماره به يادار عدالت وانيد ششم شعبه يرأ نيبنابرا ؛باشد يم نفعيذ به يقانون طيشرا

 ».شود مي داده صيتشخ يقانون نيمواز و اصول موافق ،است يمعن نيا متضمن كه يدح

 متوفي مستخدم الكفاله تحت مادر و پدر استحقاق كشوري استخدام قانوني اليحه 86 ماده شرحه ب قانونگذار اينكه به نظر«. 3

 مذكور اشخاص بودن الكفاله تحت احراز اينكه به عنايت با و است داده قرار تأكيد مورد ماهانه وظيفه حقوق از استفاده به را

 5231/1 شماره بخشنامه 5 بند بنابراين ؛نيست متوفي مستخدم توسط مأخوذه درماني خدمات بيمه دفترچه داشتن به منحصر

 ينوالد بودن الكفاله تحت احراز مفهم بخشنامه آن عبارات سياق به توجه با كه كشوري بازنشستگي سازمان 6/2/82 مورخ

 در معتبر مدارك و اسناد اعتبار نافي نتيجتاً و آنان درماني خدمات بيمه دفترچه تصوير ارائه طريق از منحصراً متوفي مستخدم

 قسمت تجويز به و شود مي داده تشخيص دولتي مقررات وضع در مذكور سازمان اختيارات حدود از خارج است مورد خصوص

 ».گردد مي ابطال يادار عدالت ديوان قانون 25 ماده دوم

 حقوق بـرقراري و كارمنـدان وراث مستمـري و وظيفـه پرداخت اجازه قانون 2 تبصره اصالح واحده ماده به عنايت با«. 4

ه ب االطالق علي شوهر نداشتن شرط جمله از كه اسالمي شوراي مجلس 1363 مصوب اناث نوادگان و فرزندان مورد در وظيفه

 يا وظيفه حقوق مذكور واحده ماده اجرائي نامه آيين 9 ماده در و است گرفته قرار تأكيد مورد هوظيف حقوق برقراري منظور
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صرفاً به شرط فرزندان يا نوادگان اناث محدود و مقيد نمودن برقراري حقوق وظيفه يا مستمري 

دانسته و در  مخالف عموم و اطالق حكـم قانونگذاررا احراز نداشتن شوهر در زمان فوت مورث 

، 15/12/13902مورخ  572وحدت رويه شماره  و رأي 14/11/13861مورخ  1336دادنامه شماره 

هرگونه تقييد غيرقانوني در برخورداري از حقوق وظيفه را برنتابيده و افزودن هرگونه شرطي به 

شرايط قانونگذار را در اين رابطه خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن تشخيص داده 

صادر  63و به شماره  6/3/1394اريخ در رأي اخيري هم كه هيأت عمومي ديوان به ت. است

شده  دايره شمول بيمهشدگان متوفي محدود و مقيد شدن در رابطه با بازماندگان بيمه 3نمود

                                                                                                                   
 احـراز را الزم شرايط ديگر بـار و باشد گرديده قطع يا نشده برقرار نفقه تأمين علته ب جمله از كه وراث از يك هر مستمري

 نداشتن لحاظه ب جملـه از نفقه تأمين عـدم احراز بر ظهور نيز رام اين كه شده اعالم پرداخت قابل تقاضـا تاريخ از نمايند

 نداشتن احراز شرط به صرفاً مستمري يا وظيفه حقوق برقراري نمودن مقيد و محدود بنابراين. دارد تقاضا زمان در شوهـر

 شماره دادنامه نتيجه رد رسد مي نظره ب مورد از منصرف و قانونگذار حكـم اطالق و عموم مخالف مورث فوت زمان در شوهر

 اين متضمن كه حدي در بدوي دادنامه ييدأت مقـام در اداري عدالت ديوان تجديدنظـر هشتم شعبه 5/12/1381 مورخ 680

 ».شود مي داده تشخيص قانونـي موازين و اصـول موافق باشد مي معني

 مصوب كارمندان وراث مستمري و وظيفه پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح قانون) ب( بند مطابق«. 1

 و فرزندان به وظيفه حقوق پرداخت است، رسيده اسالمي شوراي مجلس تصويب به 2/10/1363 تاريخ در كه 28/9/1338

 به كه است بوده شغل و حرفه و شوهر نداشتن به مشروط بند آن در مذكور دولتي واحدهاي مستخدمين كليه اناث نوادگان

 كاركنان ساير و ها خانواده شاغل، بانوان بازنشستگي، حقوق به مربوط مقررات از اي پاره اصالح قانون 5 ادهم يك بند صراحت

 به وظيفه حقوق پرداخت نتيجتاً و شده حذف االشعار فوق قانون) ب( بند متن از »حرفه« كلمه منحصراً 1379 مصوب

 اجرائي نامه آيين 5 ماده در) حرف( و) حرفه( كلمات قيد نابراينب. است گرديده محدود شغل و شوهر نداشتن به مزبور مشمولين

 حقوق برقراري و 1338 سال مصوب كارمندان وراث مستمري و وظيفه پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح قانون

 وزيران هيأت ياراتاخت حدود از خارج و مقنن صريح حكم خالف 1363 سال مصوب اناث نوادگان و فرزندان مورد در وظيفه

 ».است دولتي مقررات وضع در

 است شيخو متبوع سازمان با مستخدم ياستخدام تيوضع انيب مقام در يكشور استخدام قانون 124 ماده كه نيا به نظر« .2

 ماده 2 تبصره اصالح قانون مطابق ييسو از و كرد يتلق شغل عنوان به را يبازنشستگ بتوان تا ندارد شغل فيتعر بر يداللت و

 و فرزندان مورد در فهيوظ حقوق يبرقرار و 1338 سال مصوب كارمندان وراث يمستمر و فهيوظ پرداخت اجازه قانون واحده

 بانوان ،يبازنشستگ حقوق به مربوط مقررات از يا پاره اصالح قانون و 5 ماده كي بند و 2/10/1363 مصوب اناث نوادگان

 شوهر نداشتن به خود مورث فهيوظ حقوق از اناث فرزندان يبرخوردار ،13/2/1379 صوبم كاركنان ريسا و ها خانواده شاغل،

 وانيد دنظريتجد نهم شعبه يرأ هستند شغل و شوهر فاقد شكات كه نيا و مذكور مراتب به بنا است، شده مشروط شغل و

 حقوق افتيدر به محق را يشاك و هشد صادر تيشكا دانستن وارد بر كه 12/12/1383-1980 دادنامه شماره به يادار عدالت

 ».شود يم صيتشخ مقررات موافق و حيصح است دانسته شيخو مورث فهيوظ

 و ياجتماع يها مهيب سازمان قانون ـنيا ياجـرا خيتـار از 3/4/1354 مصوب ياجتماع نيمأت قانون 10 مـاده موجب بـه« .3

 و مطالبات و ونيد و تعهدات و فيوظا هيكل و شوند يم ادغام يماعاجت نيمأت سازمان در انييروستا ياجتماع يها مهيب سازمان
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را خالف هدف مقنن قلمداد كرده و اقدام به  مين اجتماعيأسيس سازمان تأمتوفي به سال ت

  .نموده است يمين اجتماعأسازمان ت 3/24بخشنامه شماره  1توضيح ذيل بند ابطال 

مورخ  335نكته ديگري كه در آراي هيأت عمومي ديوان از جمله رأي وحدت رويه شماره 

مورد اشاره قرار گرفته و توجه به جنبه  13/8/13922مورخ  538و دادنامه شماره  7/5/13861

                                                                                                                   
 موضوع نامه نييآ ياجرا و بيتصو خيتار تا كه خود ياستخدام يايمزا و سوابق و حقوق حفظ با آنها كاركنان و ييدارا و بودجه

 3 بنـد 3 تبصره اصالح قانون ـدهواح مـاده 1 بنـد مطابق. گردند يم منتقل سازمان به بود خواهد معتبر قانون نيا 13 ماده

 سابقه سال 20 تا 10 نيب كه يا شده مهيب فوت صورت در« است شده مقرر 1386 سال مصوب ياجتماع نيمأت قانون 80 ماده

 قانون) 111( ماده تيرعا به الزام بدون مهيب حق پرداخت سنوات نسبت به يو بازماندگان به باشد داشته مهيب حق پرداخت

 قانون 10 ماده از مستنبط» .گردد يم پرداخت يمستمر قانون همان) 83( ماده در مقرر سهام نسبت به و ياعاجتم نيمأت

 مصوب ياجتماع نيمأت قانون 80 ماده 3 بند 3 تبصره اصالح قانون واحده ماده كي بند و 1354 سال مصوب ياجتماع نيمأت

 سازمان و ياجتماع يها مهيب سازمان مقررات نيمشمول جمله از شده فوت شدگان مهيب يتمام كه است نيا 1386 سال

 مزبور يايمزا از توانند يم آنان بازماندگان دارند، مهيب حق پرداخت سابقه سال 20 تا 10 نيب كه انييروستا ياجتماع يها مهيب

 سال به را يمتوف شده مهيب شمول رهيدا عنه معترض بخشنامه صدور با ياجتماع نيمأت سازمان كه نيا به نظر. گردند مند بهره

 مذكور قانون 1 بند ريمغا و مقنن هدف خالف اقدام نيا كرده ديمق و محدود) 10/5/1354( ياجتماع نيمأت سازمان سيسأت

 88 ماده و 12 ماده 1 بند استناد به ياجتماع نيمأت سازمان 3/24 شماره بخشنامه 1 بند ليذ حيتوض جهت نيهم به و است

 ».شود يم ابطال ،1392 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ و التيتشك قانون

 آن بر منوط مربوطه مقررات تيرعا با مسلح يروهاين يمتوفا پرسنل و افراد مادر و پدر به يمستمر پرداخت نكهيا به نظر«. 1

 فوت خيتار از مزبور يستمرم وصف نيا با و باشند بوده او الكفاله تحت خود مورث فوت زمان در مذكور بازماندگان كه است

 دادنامه كه دنظريتجد سوم شعبه 14/2/1384 مورخ 205 شماره دادنامه نيبنابرا ؛است پرداخت قابل الكفاله تحت افراد مورث

 قانون موافق و حيصح است كرده صادر فرزند فوت خيتار از يمستمر افتيدر به يشاك استحقاق به حكم و فسخ را يبدو

 ».شود يم داده صيتشخ

 مصوب كارمندان وراث يمستمر و فهيوظ پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح قانون واحده ماده) ب( بند در« .2

 يمستمر و فهيوظ حقوق پرداخت ،1363 سال مصوب اناث نوادگان و فرزندان مورد در فهيوظ حقوق يبرقرار و 28/9/1338

 1 بند رياخ قسمت در كه نيا به نظر. است شده منوط شغل و شوهر نداشتن به طالقاال يعل اناث، نوادگان و فرزندان به نسبت

 از يمند بهره ،ياجتماع نيمأت سازمان رعامليمد و رهيمد أتيه سيرئ 5/5/1384 -38764/5030 شماره يادار دستور

 و يكل كارافتاده از بازنشسته، رانيبگ يمستمر شدگان، مهيب اناث فرزندان يبرا ياجتماع نيمأت قانون در مصرح يها تيحما

 تقاضا خيتار از باشند، شده خارج فيرد از اي و نگرفته قرار پوشش تحت افراد فيرد در اشتغال و ازدواج ليدل به كه يمتوف

 يادار عدالت وانيد يعموم أتيه زين نيا از شيپ و است قانون در مندرج اطالق ريمغا ديق نيا و است شده اعالم ريپذ امكان

 مشموالن به نسبت يمستمر و فهيوظ حقوق پرداخت ،12/9/1385 -643 و 4/11/1389 -489 - 490 شماره يآرا موجب به

 اجتماع و استحقاق خيتار از متصوره حقوق پرداخت بر و است داده صيتشخ قانون ريمغا تقاضا خيتار از را الذكر فوق قانون

 و التيتشك قانون 88 و 13 مواد و 12 ماده 1 بند استناد به نيابرابن ؛است داده قرار حكم مورد نفع يذ اشخاص در طيشرا

 -5030/ 38764 شماره يادار دستور 1 بند رياخ قسمت ابطال به حكم ،1392 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس نييآ

 خيتار از را كورمذ حقوق از يبرخوردار كه يقسمت در ياجتماع نيمأت سازمان رعامليمد و رهيمد أتيه سيرئ 5/5/1384

 در اشتغال و ازدواج ليدل به كه يمتوف و يكل افتاده كار از بازنشسته، رانيبگ يمستمر شدگان، مهيب اناث فرزندان يبرا تقاضا
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سازد، مبنا قرار دادن تاريخ استحقاق جهت  بگيران را آشكار مي حمايتي مطالبات مستمري

  . باشد رداري از حقوق وظيفه و نه تاريخ تقاضا ميبرخو

با اين حال، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رويه خود رعايت و تأمين شرايط قانوني 

الزم جهت برخورداري از حقوق وظيفه را مورد تأكيد قرار داده و از جمله در رأي وحدت رويه 

مورخ  41مداد نموده و در دادنامه شماره قل» ضرورت«آن را يك  12/9/13851مورخ  643شماره 

قانون استخدام كشوري  86اد از ماده فنظر به اين كه مست «تصريح نموده است كه  30/10/1364

بودن   الكفاله اين است كه استقرار حقوق وظيفه درباره ابوين مستخدم متوفي به شرط احراز تحت

رتي كه پس از برقراري حقوق وظيفه هذا در صو علي. باشد آنان در زمان حيات مستخدم مي

تحقيقات انجام شده از طرف مراجع   درباره هر يك از ورثه قانوني مستخدم متوفي بر اساس

مربوط به طريقي معلوم گردد كه از ابتدا واجد شرايط قانوني مقرر براي دريافت آن نبوده و يا بعداً 

ن خالف مقررات قانوني مجوز برقراري حقوق مزبور از وي سلب گرديده قطع آ شرايط استفاده از

  ».باشد حقوق وظيفه نمي
  

   :گيري  نتيجه

قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به امكان اقامه  10ماده ) 3(اگرچه در بند 

دعوي به منظور احقاق حق مستخدمين كشوري و لشكري در موارد تضييع حقوق استخدامي آنها 

از آنجا كه طرح دعوي در رابطه با تضييع حقوق استخدامي، منوط به بقاء و اشاره شده است؛ اما 

قانون تشكيالت و  10ماده ) 3(در بند » مستخدم«فعليت رابطه استخدامي نيست و قيد عنوان 

آيين دادرسي ديوان مفيد لزوم بقاء و فعليت رابطه استخدامي و عنوان مستخدم دولت در تاريخ 

                                                                                                                   
) 5/5/1384( آن بيتصو خيتار از است، كرده ذكر اعمال قابل اند شده خارج فيرد از اي و نگرفته قرار پوشش تحت افراد فيرد

 ».شود يم اعالم و صادر

 و 1338 مصوب كارمندان وراث مستمري و وظيفه پرداخت اجازه قانون واحده ماده 2 تبصره اصالح قانون به عنايت با«. 1

 برخورداري شرايط باب در آن اجرائي نامه آيين و 2/10/1363 مصوب اناث نوادگان و فرزندان مورد در وظيفه حقوق برقراري

 بازنشستگي سازمان توسط الزم قانوني شرايط احراز ضرورت و مربوط قانوني مريمست از متوفي رسمي مستخدم وراث

 كه حدي در بدوي سوم شعبه 19/10/1381 مورخ 1865 شماره دادنامه شرايط، واجد ورثه يا وراث تقاضاي اساس بر كشوري

 ».باشد مي قانوني موازين و اصول موافق است معني اين متضمن
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ذيرفتني است كه در مواردي كه مستخدم دولت بازنشسته يا بازخريد طرح شكايت نيست؛ لذا پ

شود، همچنان بتواند حقوق و مطالبات شود يا به هر طريقي از خدمت دولت منتزع ميمي

جداي از اين بايد . استخدامي خود را از طريق طرح دعوي در ديوان عدالت اداري پيگيري نمايد

ت مستخدم نبايد به صرف فوت وي از بين برود؛ چراكه اين را هم پذيرفت كه حقوق و مطالبا

حقوقي كه در زمان حيات مستخدم اساس استحقاق آنها ثابت شده و به هر دليل مانند عدم 

تأمين اعتبار به وي پرداخت نشده است و يا حقوقي كه مستخدم در تاريخ فوت از شرايط الزم 

قبل از تقاضا يا مسلم شدن استحقاق وي نسبت قانوني براي برخورداري از آن برخوردار بوده ولي 

رود و بايد به قائم مقام به آنها با توجه به فوت از وي سلب شده است، با فوت شخص از بين نمي

اي به برخورداري وراث قانوني در اين باره قانونگذار در موارد عديده. قانوني وي منتقل شود

البته به . استفاده نشده او اشاره نموده استمستخدم متوفي از معادل مدت مرخصي استحقاقي 

رسد جز در رابطه با مواردي مانند برخورداري از معادل مدت مرخصي استحقاقي استفاده نظر مي

نشده كه قانونگذار در خصوص آن حكم صريحي را بيان نموده و مقرر داشته است كه بايد به 

قانون استخدام كشوري اين مبلغ پرداخت  86وراث قانوني موضوع قوانين استخدامي مانند ماده 

رسد مطالبه و طرح دعوي راجع به آن در ديوان عدالت اداري محدود به گردد و لذا به نظر مي

شود؛ در ساير موارد كه اين دسته از اشخاص به عنوان قائم مقام قانوني مستخدم متوفي مي

رداخت نشده است، بايد به حقوقي براي مستخدم متوفي در زمان حيات وي محقق شده ولي پ

  .وراث موضوع قانون مدني پرداخت شود

گيرد، لكن اما حقوقي كه اگرچه به واسطه وجود رابطه استخدامي مستخدم متوفي شكل مي

متعلق حق او در زمان حيات نيست و بلكه متعلق به بازماندگان مستخدم به تبع فوت وي 

بين وراث تابع احكام  از جهت تقسيم و لذا شود در زمره ماترك متوفي محسوب نميباشد،  مي

نيست و از آنجا كه استقرار و تثبيت آن با هدف جلوگيري از استيصال و عسر و حرج قانون مدني 

بازماندگان مستخدم متوفي در امر امرار معاش و تأمين معيشت آنان است، قانونگذار اين حقوق 

وه خاصي از بازماندگان متوفي نموده است كه حمايتي را تابع شرايط خاصي قرار داده و شامل گر

البته در اين مقاله شرايط قانونگذار براي برخورداري از اين حقوق و همچنين اشخاص موضوع 
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تواند جداگانه مورد ارزيابي و بررسي اند و اين موضوع خود ميگذاري نشدهها ارزشاين حمايت

برخي موارد با توجه به وضعيت مستخدم مانند البته اين حقوق حمايتي در . تري قرار گيرددقيق

اشتغال در نيروهاي مسلح يا اشتغال در حالت ايثارگري توسعه بيشتري نيز يافته است و در 

هاي اجرايي تضييع شود از طريق طرح دعوي توسط آن دسته از وراث  صورتي كه توسط دستگاه

ها اشاره شده است، قابل مطالبه و قانوني كه در قوانين و مقررات عام و خاص استخدامي به آن

پيگيري خواهد بود؛ با اين توضيح كه وضعيت اين حقوق حمايتي متفاوت از آن دسته از حقوق 

  .شوداست كه اصالتاً متعلق به مستخدم بوده و به ورثه وي منتقل مي استخدامي
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