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چکیده
بیــکاری از خطــرات بزرگــی اســت کــه بخصــوص جوامــع در حــال توســعه را تهدیــد میکنــد و مــردم
آنهــا را بــا فقــر و مشــکالت معیشــتی روبـهرو میســازد .بیــکاری اثــرات جبرانناپذیــر اقتصــادی و اجتماعــی
ســوء ،هــم بــر کلیــت جامعــه و هــم بــر زندگــی خصوصــی افــراد دارد ،قطع ـاً بــه همیــن دلیــل اســت کــه
یکــی از عمدهتریــن اهــداف دولتهــا در عصــر کنونــی ایجــاد اشــتغال و مبــارزه بــا بیــکاری اســت .آنچــه در
بررســی حاضــر از اهمیــت برخــوردار اســت حــق مــردم و شــهروندان بــرای داشــتن تأمیناجتماعــی مناســب
و درخــور حیثیــت انســانی آنهــا در مقابــل خطــر از دســت دادن درآمــد و منابــع امــرار معــاش در ایــن زمینــه
اســت .در حقــوق ایــران بــه غیــر از اصــول  28و  29قانــون اساســی کــه بــه ایــن بحــث پرداختهانــد قانــون
بیمــه بیــکاری مصــوب  1369و آییننامــه اجرایــی آن نیــز مقرراتــی در مــورد ایــن معضــل جامعــه دارنــد
کــه در ایــن نوشــتار ابهامــات آنهــا و آرایــی کــه هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری صــادر کــرده اســت
بررســی شــده اســت .از جملــه ابهامــات موجــود مشــمولین قانــون ،شــرایط الزم جهــت برقــراری مقــرری
بیمــه بیــکاری ،مصادیــق بیــکاری بــدون میــل و اراده ،مرجــع تشــخیص بیــکاری و مــدت زمــان اســتفاده از
مقــرری و نحــوه محاســبه آن اســت .بــا بررسـیهای صــورت گرفتــه ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه برخــاف
دایــره وســیع مشــمولین قانــون تأمیناجتماعــی ،تنهــا یــک دســته در قانــون بیمــه بیــکاری مــورد توجــه
قــرار گرفتهانــد .همچنیــن از شــرایط اساســی جهــت برخــورداری از مزایــای قانــون بیمــه بیــکاری ،بیــکاری
بــدون میــل و اراده کارگــر اســت کــه در ارتبــاط بــا مصادیــق آن هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری
تاکنــون آرای متفاوتــی صــادر کــرده اســت .الزم بــه ذکــر اســت صنــدوق بیمــه بیــکاری در اختیــار ســازمان
ت بــه بیــکاران توســط ایــن ســازمان صــورت میگیــرد ایــن در حالــی
تأمیناجتماعــی اســت و ارائــه حمای ـ 
اســت کــه تشــخیص مشــمولین قانــون و تعییــن تاریــخ بیــکاری توســط وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
صــورت میگیــرد ،ایــن امــر بعضـاً باعــث بــروز اختالفاتــی فیمابیــن ایــن دو نهــاد شــده اســت ،دلیــل ســازمان
ایــن اســت کــه واحدهــای فــوق در تشــخیص بیــکاری غیــرارادی ،براســاس پــارهای مصالــح اقــدام مینماینــد
و بــه غیــرارادی بــودن بیــکاری بــا لحــاظ مقــررات قانونــی توجــه ندارنــد .بنابرایــن ضــروری اســت اصالحاتــی
در قانــون مزبــور صــورت پذیــرد.
کلمات کلیدی :بیکاری ،بیمه شده ،مقرری ،حق بیمه ،حمایتها
 .1كارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس ارشد دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمیناجتماعی
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مقدمه
بیمــه بیــکاری یکــی از حمایتهــا و از جملــه تعهــدات کوتــاه مــدت ســازمان تأمیناجتماعــی نســبت بــه
بیمهشــدگان اســت کــه هــدف از برقــراری ایــن نظــام حمایتــی ایــن اســت کــه بــا پرداخــت مقــرری ،بخشــی
از زیانهــای وارده بــه کارگــران کــه ناشــی از بیــکاری غیــرارادی و ناخواســته آنــان اســت ،جبــران گــردد.
در مــاده  3قانــون تأمیناجتماعــی کــه حمایتهــا و تعهــدات ســازمان نامبــرده شــدهاند از ایــن حمایــت
ذکــری بــه میــان نیامــده اســت لیکــن نــص قانونــی راجــع بــه آن ،قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب 1369/6/26

و آییننامــه اجرایــی آن مصــوب  1369/10/12اســت (جعفــری ،پاییــز .)1385
البتـه در اصـول  28و  29قانـون اساسـی 1نیـز بـه تکلیـف دولـت جهـت ایجـاد شـغل و حمایـت از افراد
جامعـه در زمـان بیـکاری تصریـح شـده اسـت .همچنیـن بنـد ( )1مـاده  23اعالمیـه جهانـی حقوق بشـر و
بخـش چهـارم مقاولـه نامـه شـماره  102سـازمان بینالمللـی کار نیـز بـه ایـن بحـث پرداختهانـد.
بهرغــم صراحــت قانــون بیمــه بیــکاری و آییننامــه اجرایــی آن ،بــه لحــاظ اجرایــی در خصــوص مــواد
گوناگــون ایــن قانــون ابهاماتــی وجــود دارد ،از جملــه ایــن ابهامــات راجــع بــه مشــمولین قانــون فــوق اســت
کــه تاکنــون در ایــن خصــوص آرای متفاوتــی از شــعب و هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری صــادر شــده
و حتــی بعضــاً در برخــی مــوارد هیــأت وزیــران اقــدام بــه صــدور آییننامــه کــرده اســت .همچنیــن در
خصــوص شــرایط اســتفاده از مقــرری بیمــه بیــکاری و مــدت زمــان اســتفاده از آن بخصــوص در مــورد افــراد
مســن و ســالمند مباحثــی مطــرح اســت و آرای شــعب و هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری در پــارهای از
مــوارد متعــارض اســت کــه ایــن موضوعهــا در نوشــتار حاضــر بررســی میشــود .نهایت ـاً مشــکالت اجرایــی
کــه ســازمان تأمیناجتماعــی بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن متولیــان اجــرای قانــون مزبــور در کنــار وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا آن مواجــه اســت مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
 -1مشمولین
مطابــق صــدر مــاده ( )1قانــون بیمــه بیــکاری ،افــرادی میتواننــد از مزایــای قانــون مزبــور برخــوردار
گردنــد کــه اوالً؛ مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی و ثانیـاً؛ تابــع قوانیــن کار و کار کشــاورزی باشــند .اگــر چــه
در ایــن مــاده از «قانــون کار کشــاورزی» نــام بــرده شــده ،لیکــن بعضــی از مــواد ایــن قانــون بــا تصویــب قانون
کار ملغــی شــده اســت ،بــه ایــن توضیــح کــه قانــون کار کشــاورزی مصــوب  1353/3/7و قانــون کار مصــوب
ق دیگــران نیسـت
ی و حقــو 
ف اســام و مصالـح عمومـ 
ی را کـ ه بــدان مایـل اسـت و مخالـ 
ق دارد شــغل 
س حـ 
 .1اصـل بیســت و هشــتم« :هــر کـ 
ی را
برگزینــد .دولـت موظـف اسـت بــا رعایـت نیــاز جامعـه بـ ه مشــاغل گوناگــون ،بــرای همـه افــراد امــکان اشــتغال بـه کار و شــرایط مســاو 
ل ایجــاد نمایــد».
بــرای احــراز مشــاغ 
ی از نظــر بازنشســتگی ،بیــکاری ،پیــری ،ازکارافتادگ ـی ،بیسرپرســتی ،در راه ماندگ ـی،
ی از تأمی ـن اجتماع ـ 
ل بیســت و نهــم« :برخــوردار 
اص ـ 
ت همگانـی .دولـت
ت بیمـ ه و غیــره ،حقـی اسـ 
ی بـه صــور 
ی پزشــک 
ی و درمانـی و مراقبــت هــا 
حــوادث و ســوانح ،نیــاز بـه خدمــات بهداشــت 
ت مــردم ،خدمــات و حمایــت هــای مالـی فــوق را
ی حاصـل از مشــارک 
ی و درآمدهــا 
ی عمومـ 
ق قوانیـن از محـل درآمدهــا 
ت طبـ 
موظـف اسـ 
ن کنــد».
ک یـک افــراد کشــور تأمیـ 
ی یـ 
بــرا 
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 1369/8/29میباشــد ،بــه موجــب مــاده  200قانــون کار ،از تاریــخ تصویــب قانــون مزبــور قوانیــن کار و کار
کشــاورزی مغایــر بــا ایــن قانــون ،لغــو شــدهاند ،مضــاف بــر آن بــه موجــب مــاده  189قانــون کار در بخــش
کشــاورزی امــکان معــاف کــردن بعضــی فعالیتهــا از شــمول مقــررات قانــون کار مشــروط بــه پیشــنهاد
شــورای عالــی کار و تصویــب هیــأت وزیــران پیشبینــی شــده اســت .البتــه از آنجــا کــه قانــون بیمــه بیــکاری

مصــوب  1369/6/26اســت یعنــی قبــل از قانــون کار بــه تصویــب رســیده ،لــذا در آن بــه طــور مطلــق از
قانــون کار کشــاورزی نــام بــرده شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت مطابــق تبصــره ( )2مــاده ( )2قانــون بیمــه
بیــکاری مصــوب  1366/3/24امــکان برخــورداری کارگــران کشــاورزی از بیمــه بیــکاری در صــورت موافقــت
هیــأت وزیــران وجــود داشــت .بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه مشــمولین
قانــون بیمــه بیــکاری عبارتنــد از مشــمولین قانــون کار کشــاورزی و مشــمولین قانــون تأمیناجتماعــی کــه
تابــع قانــون کار باشــند .بنابرایــن برخــاف دایــره وســیع مشــمولین قانــون تأمیناجتماعــی ،تنهــا یــک دســته
در شــمول قانــون بیمــه بیــکاری قــرار گرفتهانــد؛ (عراقــی و همــکاران ،1386 ،ص .)270چــرا کــه گســتره
حمایتهــای قانــون بیمــه بیــکاری صرفـاً محــدود بــه مشــمولین قانــون کار اســت.
ابهــام و اختــاف نظــری کــه بیــن حقوقدانــان و عوامــل اجرایــی در خصــوص مشــمولین قانــون بیمــه
بیــکاری وجــود دارد در خصــوص شــمول یــا عــدم شــمول قانــون کار و بــه تبــع شــمول قانــون بیمــه بیــکاری
نســبت بــه کارکنــان شــرکتهایی اســت کــه در اجــرای اصــل  44قانــون اساســی واگــذار میشــود ،مطابــق
مــاده  20قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری
اســامی ایــران و اجــرای سیاســتهای کلــی اصــل  44قانــون اساســی مصــوب  1386مجلــس شــورای
اســامی پــس از تصویــب هیــأت وزیــران مبنــی بــر واگــذاری بنگاههــای مشــمول واگــذاری ،هیــأت واگــذاری
مطابــق یکــی از روشهــای زیــر بــرای واگــذاری بنگاههــا اقــدام میکنــد:
الف :فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی و خارجی.
ب :فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی یا خارجی.
ج :فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.
از دیگــر ســو مطابــق بنــد ( )3مــاده  18قانــون فوقالذکــر «بــه هیــأت واگــذاری اجــازه داده میشــود
در اساســنامه و مقــررات حاکــم بــر شــرکتهای قابــل واگــذاری بــه بخــش غیردولتــی (صرفـاً در مــدت یــک
ســال و قابــل تمدیــد تــا دو ســال) در قالــب قانــون تجــارت در جهــت تســهیل در واگــذاری و اداره شــرکتها
اصالحــات الزم را انجــام دهــد .در دوره زمانــی مذکــور ایــن شــرکتها مشــمول مقــررات حاکم بر شــرکتهای
دولتــی نیســتند ».همــان گونــه کــه مالحظــه میشــود از تاریــخ تصویــب واگــذاری شــرکتهای مشــمول
واگــذاری تــا واگــذاری قطعــی و انتقــال مالکیــت ،مراحــل مختلفــی وجــود دارد کــه در یــک پروســه زمانــی
بــه طــول میانجامــد؛ بــا توجــه بــه ایــن کــه مطابــق قســمت اخیــر تبصــره ( )3مــاده فــوق ایــن شــرکتها
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در برهــه زمانــی واگــذاری مشــمول مقــررات حاکــم بــر شــرکتهای دولتــی نیســتند لــذا بــه موجــب مــاده
 188قانــون کار مقــررات قانــون اخیرالذکــر بــر آنهــا حاکــم اســت و نتیجتـاً مطابــق مــاده ( )1قانــون بیمــه
بیــکاری بایســتی از کارفرمــای آنهــا حــق بیمــه بیــکاری وصــول شــود و در صــورت وجــود شــرایط مقــرر در
قانــون مزبــور و آییننامــه اجرایــی آن ،کارگــران شــرکتهای مزبــور حــق برخــورداری از مقــرری بیمــه

بیــکاری را دارنــد .مؤیــد ایــن امــر صــدر مــاده  16قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه
اقتصــادی ...کــه مقــرر مـیدارد؛ «بــه منظــور حمایــت از نیــروی انســانی ،حفــظ ســطح اشــتغال و اســتمرار
تولیــد در بنگاههــای مشــمول واگــذاری ،هیــأت واگــذاری مکلــف اســت کلیــه کارکنــان هــر شــرکت را پیــش
از واگــذاری ،در برابــر بیــکاری بیمــه نمایــد» و همچنیــن تبصــره مــاده  31کــه مقــرر مـیدارد« :کلیــه قوانیــن
و مقــررات مربــوط بــه کســر حــق بیمــه و اختیــارات ســازمان تأمیناجتماعــی در امــور دریافــت حــق بیمــه و
اخــذ جرائــم ناشــی از دیرکــرد پرداخــت حــق بیمــه از جملــه مــواد  49و  50قانــون تأمیناجتماعــی مصــوب
 1354نســبت بــه افــراد و صندوقهــای فــوق مجــری خواهــد بــود» میباشــد.
دیــدگاه مخالفــی کــه وجــود دارد در خصــوص شــرکتهایی اســت کــه بعــد از واگــذاری اقــدام بــه
تصویــب آییننامــه اســتخدامی خــاص کــرده و کارکنــان خــود را از شــمول قانــون کار خــارج کردهانــد؛ ایــن
عــده معتقدنــد تصویــب آییننامــه حســب مــاده  188قانــون کار باعــث خــروج ایــن شــرکتها از شــمول
قانــون کار میشــود ،لیکــن ایــن دیــدگاه بــه دالیــل ذیــل قابلپذیــرش نیســت؛
یکــی از اهــداف اصلــی قانــون اصــاح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه ...واگــذاری ســهام
شــرکتهای دولتــی بــه بخــش خصوصــی و تعاونــی اســت و از ســوی دیگــر مطابــق تبصــره ( )1مــاده 3
قانــون مذکــور دولــت مکلــف بــه واگــذاری ســهام شــرکتهای گــروه یــک از مــاده ( )2قانــون مزبــور بــه
بخــش خصوصــی و تعاونــی و عمومــی غیردولتــی شــده اســت نتیجت ـاً در صــورت تحقــق واگــذاری ،ایــن
شــرکتها در زمــره اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی هســتند و بــا توجــه بــه اصــل حاکمیــت قانــون کار
نســبت بــه روابــط کاری بایســتی گفــت کارگــران شــرکت مزبــور مشــمول قانــون کار و بــه تبــع آن مشــمول
قانــون بیمــه بیــکاری هســتند .مضــاف بــر آن ســهام ایــن شــرکتها از بخــش دولتــی بــه بخــش خصوصــی
واگــذار شــده لــذا ایــن شــرکتها مشــمول قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری (بــه تعبیــر مــاده  188قانــون
کار قانــون اســتخدام کشــوری) نیســتند و از ســوی دیگــر شــرکتهای مزبــور نمیتواننــد قوانیــن و مقــررات
خــاص اســتخدامی داشــته باشــند .در واقــع غالــب ایــن شــرکتها بــا توجــه بــه میــزان ســهام واگــذار شــده
ماهیــت خصوصــی دارنــد بنابرایــن نمیتواننــد اقــدام بــه تصویــب قانــون کننــد چراکــه مطابــق اصــل 71
قانــون اساســی قانونگــذاری در اختیــار مجلــس شــورای اســامی اســت (اصــل صالحیــت عــام مجلس شــورای
اســامی) .همچنیــن مطابــق اصــول  85و  138قانــون اساســی تصویــب آییننامــه صرفـاً در صالحیــت هیــأت
وزیــران و در مــوارد خــاص کمیســیون مرکــب از چنــد وزیــر اســت کــه آن هــم جهــت الزماالجــرا شــدن
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بایســتی بــه تأییــد رئیسجمهــور برســد.
بـا عنایـت بـه مفـاد قوانیـن و مقـررات فوق ،شـرکتهای مزبور حـق تصویـب آییننامه خاص اسـتخدامی
ندارنـد تـا بتواننـد بـه موجب آن ناقض قوانیـن آمره از جمله مقـررات قانون کار و تأمیناجتماعی باشـند .مضافاً
ایـن کـه آییننامههایـی کـه بـه تصویب این شـرکتها مـی رسـد در واقـع ،ماهیت بخشـنامه یا دسـتورالعمل
دارد کـه صرفـاً بـه جهـت برقـرار کـردن نظـم اداری به تصویب می رسـد و بـه هیچ وجـه نمیتواند بـه تعیین
صنـدوق بیمـهای و همچنیـن مقررات حاکم بـر رابطه اسـتخدامی بپردازد.

 -2استثنائات
در تبصــره مــاده ( )1قانــون بیمــه بیــکاری ،طــی ســه بند ســه دســته از مشــمولین قانــون تأمیناجتماعی
از شــمول قانــون مزبــور مســتثنی شــدهاند؛ بازنشســتگان ،از کارافتــادگان کلــی ،صاحبــان حــرف و مشــاغل
آزاد و بیمهشــدگان اختیــاری ،اتبــاع خارجــی (قاســمی ،بهــار  .)1387البتــه ،بایســتی در نظــر داشــت کــه
صرف ـاً افــراد فوقالذکــر ،مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی نیســتند بلکــه دایــره شــمول آن بســیار وســیعتر
اســت کــه مــاده ( )4قانــون اخیرالذکــر و ســایر قوانیــن مرتبــط بــه بیــان آن میپردازنــد.
 -1-2ممکــن اســت دریافتکننــدگان مســتمریهای بازنشســتگی و ازکارافتادگــی کلــی ســابقاً مشــمول
قانــون کار بــوده کــه بــا لحــاظ شــرایط مقــرر در قانــون تأمیناجتماعــی بازنشســته یــا ازکارافتــاد ه کلــی
شــوند .از آنجــا کــه متعاقــب بازنشســتگی و ازکارافتادگــی ،افــراد از مســتمریهای بازنشســتگی و ازکارافتادگی
برخــوردار میگردنــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه بیمــه بیــکاری بــرای افــراد شــاغلی کــه بیــکار میشــوند برقــرار
میشــود لــذا ایــن قبیــل از مشــمولین قانــون تأمیناجتماعــی از شــمول قانــون بیمــه بیــکاری خــروج
موضوعــی دارنــد و بــه نظــر مــی رســد نیــاز بــه تصریــح قانونگــذار جهــت مســتثنی کــردن آنهــا نبــود.
مطابـق فصـل ششـم قانـون تأمیناجتماعـی دریافتکننـدگان مسـتمری ازکارافتادگـی ممکـن اسـت
ازکارافتـاده کلـی یـا جزیـی باشـند لیکن نظر بـه این که مطابق بنـد ( )1تبصره فـوق صرفاً ازکارافتـادگان کلی
از شـمول قانـون بیمـه بیـکاری خـارج شـدهاند و بـا توجـه بـه تبصـره ( )3مـاده ( )7قانـون مزبـور و همچنین
ماهیـت مسـتمری ازکارافتادگـی جزیی که حسـب بنـد ( )14مـاده  2قانـون تأمیناجتماعی هـدف از برقراری
آن جبـران تقلیـل درآمـد ناشـی از کاهـش توان کاری بیمهشـده اسـت لـذا مقـرری بیمه بیکاری با مسـتمری
ازکارافتادگـی جزیـی مانعـه الجمـع نیسـت و ازکارافتـادگان جزیـی نیـز میتواننـد بعـد از برقراری مسـتمری،
اشـتغال بـه کار داشـته باشـند کـه در صورت بیـکاری از هـر دو حمایـت تأمیناجتماعـی برخـوردار گردند.
 -2-2مطابـق بنـد ( )2تبصـره مـاده ( )1قانون بیمه بیکاری ،صاحبان حرف و مشـاغل آزاد و بیمهشـدگان
اختیـاری نیـز از شـمول قانـون مزبور مسـتثنی شـدهاند ،به طور کلـی در حقوق ایـران ،بیمه بیـکاری اختیاری
1

 .1تبصره  3ماده  7قانون بیمه بیکاری« :دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزیی نمیگردد».
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پیشبینـی نشـده اسـت .از ایـن رو مشـمولین نظـام بیمـه اختیـاری (از قبیـل مشـمولین نظـام بیمـه حرف و
مشـاغل آزاد و نیـز مشـمولین ادامـه بیمـه بـه صـورت اختیـاری) از ایـن حمایـت بیبهرهانـد (نعیمـی و پرتو،
 ،1393ص  .)370بـه نظـر مـی رسـد در خصـوص ایـن عـده از مشـمولین قانـون تأمیناجتماعـی نیـازی بـه
تصریـح در تبصـره فوقالذکـر نبـود ،زیـرا علاوه بـر این کـه در صـدر ماده مزبـور صرفـاً صحبت از مشـمولین

قانـون کار شـده اسـت و همیـن مقرره باعث میشـود که شـمول قانون بیمه بیـکاری بر این عده از مشـمولین،
موضوعـاً منتفـی باشـد ،بیمهشـدگان اختیـاری در مفهـوم عـام ،کارفرمایـی ندارنـد تـا مکلف بـه پرداخت حق
بیمـه بیـکاری باشـند .مضافـاً درخصـوص یـک دسـته از ایـن بیمهشـدگان یعنـی مشـمولین «ادامـه بیمـه به
صـورت اختیـاری» شـرط اشـتغال الزامآور نیسـت تا به تبع بیکار شـدن ،بیمهشـده بیـکار از حمایتهای مقرر
در قانـون مزبـور برخـوردار گـردد (جعفری ،بهـار  ،1386ص .)82

 -3شرایط استحقاق حمایتهای قانون بیمه بیکاری
 -1-3همانگونــه کــه در مــاده ( )1توضیــح داده شــد نخســتین شــرط جهــت برقــراری مقــرری بیمــه
بیــکاری ایــن اســت کــه بیمهشــدگان بیــکار مشــمول قانــون کار یــا کار کشــاورزی باشــند .لــذا ســایر
مشــمولین صنــدوق تأمیناجتماعــی از شــمول قانــون بیمــه بیــکاری خــارج و در نتیجــه ،برقــراری مقــرری
درخصــوص آنهــا ،موضوعــاً منتفــی میشــود.
 -2-3شــرط دوم در مــاده ( )2قانــون فوقالذکــر پیشبینــی شــده اســت؛ مطابــق مــاده مزبــور بیــکار
بیمهشــدهای اســت کــه بــدون میــل و اراده بیــکار شــده و آمــاده کار باشــد .بنابرایــن کلیــه کارگــران مشــمول
قانــون کار کــه بــدون میــل و اراده بیــکار شــوند و تــرک کار نکــرده یــا تقصیــری نداشــته باشــند و البتــه
آمــاده کار نیــز باشــند ،مشــمول دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری خواهنــد بــود (پورعبــاس ،1386 ،ص .)15
البتــه بــا توجــه بــه ســایر مــواد قانــون بیمــه بیــکاری ،شــرایط دیگــری نیــز جهــت اســتحقاق حمایتهــای
مقــرر در قانــون بیمــه بیــکاری وجــود دارد ،از جملــه دارا بــودن حداقــل ســابقه پرداخــت حــق بیمــه ،معرفــی
بیمهشــده بیــکار توســط وزارت کار و امــور اجتماعــی ،الــزام بــه شــرکت در دورههــای کارآمــوزی و ســواد
آمــوزی و الــزام بــه پذیــرش شــغل پیشــنهادی .لیکــن بــدوا ً درخصــوص مصادیــق بیــکاری بــدون میــل و اراده
و متعاقب ـاً در خصــوص هــر یــک از شــروط فوقالذکــر ،توضیحــات الزم ارائــه خواهــد شــد.
مصادیق بیکاری بدون میل و اراده
حســب مطالــب پیشــگفته یکــی از شــرایط الزم جهــت بهرهمنــدی از مزایــای قانــون بیمــه بیــکاری،
غیــرارادی بــودن بیــکاری کارگــر اســت و در صورتــی کــه کارگــر بنــا بــه میــل و اراده خــود کار را رهــا کنــد،
نمیتوانــد از ایــن مزایــا برخــوردار گــردد .عــاوه بــر مــاده فوقالذکــر ،مــاده ( )3آییننامــه اجرایــی قانــون
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مزبــور نیــز مقــرر داشــته« :بیــکار از نظــر ایــن آییننامــه بیمهشــدهای اســت کــه بــدون میــل و اراده بیــکار
شــده و آمــاده کار باشــد » ...بنابرایــن ،یکــی از شــرایط الزم ایــن اســت کــه رابطــه همــکاری کارگــر بــا کارفرما
بهرغــم امــکان بقــاء و اســتمرار آن بــدون میــل و اراده کارگــر قطــع شــود 1.ذیــ ً
ا مصادیقــی از بیــکاری
غیــرارادی توضیــح داده خواهــد شــد.
3ـ2ـ1ـ اخــراج کارگــر :در صورتــی کــه کارفرمــا ،کارگــر را اخــراج کنــد بیــکاری کارگــر غیــرارادی
اســت و کارگــر در صــورت احــراز ســایر شــرایط مشــمول قانــون بیمــه بیــکاری میشــود .مضاف ـاً ،مطابــق
مــاده  20قانــون کار ،در هــر یــک از مــوارد تعلیــق قــرارداد کار از جملــه مرخصــی تحصیلــی کارگــر ،توقیــف
کارگــر یــا انجــام خدمــت نظــام وظیفــه ،پــس از رفــع حالــت تعلیــق ،کارفرمــا مکلــف بــه پذیرفتــن کارگــر
اســت و اگــر از ایــن امــر اســتنکاف ورزد ایــن عمــل در حکــم اخــراج غیرقانونــی اســت .در ایــن حالــت ،بــا
احــراز ســایر شــرایط ،بیــکاری کارگــر غیــرارادی محســوب میشــود.
الزم بـه ذکـر اسـت در صورتـی کـه کارفرما مدعی باشـد که کارگـر در انجـام وظایف محوله قصـور ورزیده
یـا سـایر مـواردی را کـه ً
قبلا بـه او تذکـر کتبی داده شـده رعایـت نکرده اسـت ،میتواند قـرارداد کار را فسـخ
نمایـد و ایـن از مصادیـق اخـراج محسـوب نمیشـود ،لیکـن تحقـق آن منـوط به رعایت شـرایطی اسـت که از
سـوی مقنـن در مـاده  27قانـون کار مقرر شـده اسـت .مطابـق بنـد ( )3دسـتورالعمل شـماره 1000/10428
مـورخ  1379/1/30سـازمان تأمیناجتماعـی و وزارت کار و امـور اجتماعی بیکارانی که وفـق مقررات قانون کار
و حسـب آرای صـادره از مراجـع حـل اختلاف مقـرر در این قانون ،بـه دلیل قصـور در انجام وظایـف محوله یا
نقـض آییننامههـای انضباطـی کارگاه توسـط کارفرمـا اخراج شـدهاند ،مسـتحق دریافت مقرری بیمـه بیکاری
نخواهنـد بـود .دلیـل چنیـن حکمی ،دخالـت اراده کارگر در بیکاری بیان شـده اسـت ،چرا کـه در صورت عدم
تخلـف کارگـر ،هرگـز بیکاری به وقوع نمیپیوسـت (عراقـی و همکاران ،پیشـین ،ص  .)295از آنجـا که مطابق
قانـون کار ،اخـراج ممکـن اسـت قانونی یا غیرقانونی باشـد لـذا صرفاً در اخراجهـای غیرقانونی ،کارگر مشـمول
اسـتفاده از مزایـای قانـون بیمـه بیـکاری میشـود ایـن در حالی اسـت که بـه موجب مـاده  165قانـون کار در
صورتـی کـه هیأتهـای تشـخیص و حل اختلاف کارگـری و کارفرمایـی اخراج کارگـر را غیرموجه تشـخیص
دهنـد حکـم بـه بازگشـت بـه کار وی و اعاده به محـل کار قبلـی او صادر مینماینـد و چنانچه اخـراج کارگر را
موجـه بداننـد کارگـر بـا اخـذ حق سـنوات بیـکار میشـود .با توجه بـه جمیع جهـات و حکم بـه اعـاده به کار
در صـورت اخـراج قانونـی در صورتـی کـه کارگـر بـه اسـتناد مـاده فوقالذکـر از اعاده بـه کار خـودداری نماید
مشـمول قانون بیمه بیکاری نیسـت.
نکتـه قابـل ذکـر ایـن که محـدود کـردن دایـره شـمول حمایتهـای مقـرر در قانون بیمـه بیـکاری صرفاً
 .1غیــرارادی بــودن بیــکاری ،یکــی از شــرایط اساســی برخــورداری از مزایــای قانــون بیمــه بیــکاری اســت و درصورتــی کــه پــس از برقــراری
مقــرری و پرداخــت آن ،اثبــات گــردد کــه بیــکاری کارگــر ،ارادی بــوده کارگــر مکلــف بــه اســترداد کلیــه وجوهــی اســت کــه از صنــدوق بیمــه
بیــکاری دریافــت نمــوده اســت.تبصره ( )1مــاده ( )8قانــون فــوق الذکــر صراحتـاً ایــن موضــوع را پیــش بینــی نمــوده اســت.
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بـه مـوارد اخـراج غیرقانونـی خالـی از ایـراد نیسـت؛ بر همین اسـاس به موجـب بند ( )6دسـتورالعمل شـماره
 1000/10428مـورخ  1379/1/30در صورتـی کـه کارگـر در قراردادهـای موقـت در اثنـاء مدت براسـاس رأی
مراجـع حـل اختلاف مقـرر در قانـون کار اخراج شـود مشـمول قانون بیمـه بیکاری میشـود.
3ـ2ـ2ـ بازخریـدی :موضـوع دیگـری کـه در ایـن مبحث مطرح میشـود مسـئله «بازخریـد کارگران»

اسـت ،آیـا «بازخریـدی» از مصادیـق بیـکاری ارادی محسـوب میشـود یا غیـرارادی؟ در قانون بیمـه بیکاری و
آییننامـه اجرایـی آن و همچنیـن در قانـون کار تصریحـی در ایـن خصـوص وجود نـدارد .به همیـن دلیل ،این
موضـوع بـه موجـب دسـتورالعمل شـماره  1000/10428مشـترک وزارت کار و امور اجتماعی و سـازمان مورخ
 1379/1/30پیشبینـی شـده اسـت .در ایـن زمینـه به موجب دسـتورالعمل مزبـور ،میان دو فـرض ذیلالذکر
بایسـتی قائل به تفکیک شـد؛
3ـ2ـ2ـ1ـ فرضـی کـه بازخریـدی کارگـر ،در نتیجه سـازش و توافق مسـتقیم بـا کارفرما اسـت و کارگر
قبـل از مراجعـه بـه واحدهـای کار و امـور اجتماعـی یـا قبـل از طـرح شـکایت در مراجع حل اختلاف موضوع
فصـل نهـم قانـون کار ،در مـورد مزایـای پایـان قـرارداد کار خـود با کارفرما سـازش کـرده یا بازخرید میشـود.
در ایـن حالـت ،مطابـق بنـد ( )1دسـتورالعمل مـورد بحـث ،از آنجـا که به اسـتناد قانـون بیمه بیـکاری ،صرفاً
بیمهشـدگانی کـه بـه صورت غیـرارادی بیکاری میشـوند ،اسـتحقاق دریافت مقـرری بیمه بیـکاری را خواهند
داشـت ،لـذا مقرری بـرای ایـن قبیل افـراد برقرار نخواهد شـد.
3ـ2ـ2ـ2ـ مطابـق بنـد ( )2دسـتورالعمل مزبـور ،بیمهشـدگانی کـه بیـکاری آنها غیرارادی اسـت لیکن،
متعاقبـاًَ بـه مراجـع حـل اختالف مقـرر در قانون کار مراجعـه کرده و در آنجـا در مورد مزایای پایـان کار و قطع
همـکاری بـا کارفرما سـازش مینمایند ،مسـتحق دریافـت مقرری بیمه بیـکاری خواهند بود ،بـه این توضیح که
ایـن قبیـل بیمهشـدگان ،چون بـدوا ً بیکاری آنـان غیرارادی بوده ،مسـتحق دریافـت مقرری مربوطه میباشـند.
مطابـق مطالـب پیشگفتـه و دسـتورالعمل فوقالذکـر ،صرفـاً بازخریـدی کارگـران بـه حکـم مراجـع حل
اختلاف یـا نظـر واحدهـای تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی بـه شـرط غیـرارادی بـودن بیـکاری سـبب برقراری
مقـرری اسـت و فرضـی کـه در آن ،کارگـر بدون مراجعـه به واحدهای مزبـور یا قبل از طرح شـکایت در مراجع
حـل اختلاف قانـون کار ،در نتیجه توافق مسـتقیم و سـازش با کارفرما بازخرید میشـود از شـمول قانون بیمه
بیـکاری خـروج موضوعـی دارد ،لیکـن بـه نظـر می رسـد حکم بـه ارادی یا غیـرارادی بـودن بیکاری براسـاس
معیـار فوقالذکـر ،کامـل و جامـع نیسـت .زیـرا در عمـل مـواردی وجـود دارد کـه کارگـر ،نـه به حکـم مراجع
حـل اختلاف بلکـه بـه حکـم قانـون ،مجبـور بـه پذیـرش بازخریـدی میشـود .در اینگونه مـوارد بـه موجب
آرای هیـأت عمومـی دیـوان عدالت اداری به شـمارههای  180مـورخ  1377/3/23و  384مـورخ 1378/11/24
درخصـوص واگـذاری بخشهـای خدماتـی و پشـتیبانی دسـتگاههای دولتـی به بخـش غیردولتی که براسـاس
مصوبـه شـورای عالـی اداری صـورت گرفتـه و سـبب بازخریـدی کارگـران شـده ،بیـکاری کارگران غیـرارادی
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محسـوب و حکـم بـه اجـرای قانـون بیمـه بیـکاری درخصوص آنها صادر شـده اسـت.
3ـ2ـ3ـ بـروز حـوادث قهریـه :سـومین مصـداق بیـکاری غیـرارادی زمانـی اسـت کـه به علـت بروز
حـوادث قهریـه و غیرمترقبـه کارگران کارگاهی بیکار شـوند .مث ً
ال فرض کنیم در نتیجه آتش سـوزی در کارگاه
ادامـه کار امـکان پذیـر نیسـت یـا در اثـر زلزله ،کارگاه تخریب شـده اسـت ،در این قبیـل مـوارد اراده کارگر در
بیکاری او نقشـی نداشـته و در نتیجه ،غیرارادی محسـوب میشـود .این موضوع در تبصره ( )2ماده ( )2قانون
بیمـه بیـکاری پیشبینی شـده اسـت 2 .البتـه ،به موجب مـاده  15قانون کار درصـورت وقوع اینگونـه حوادث،
قراردادهـای کار بـا کارگـران بـه حالـت تعلیـق در میآیـد .بـه نظـر مـی رسـد کارگـر در طـول مـدت تعلیق،
میتوانـد از حمایتهـای مقـرر در قانـون بیمـه بیکاری برخـوردار گردد .همچنیـن به موجب مـاده ( )30قانون
کار پـس از رفـع اثـرات حـوادث قهریه و بازسـازی کارگاه و فعالیت مجـدد ،کارفرما مکلف اسـت کارگران بیکار
شـده را در همـان واحـد بازسـازی شـده و مشـاغلی که در آن بـه وجود میآیـد به کار اصلـی بگمارد.
3ـ2ـ4ـ تغییر سـاختار اقتصادی کارگاه :چهارمین مورد از موارد بیکاری غیرارادی آن اسـت که سـاختار
اقتصـادی کارگاه تغییـر کنـد ،ایـن امـر منوط به این اسـت که پـس از تغییر سـاختار اقتصـادی کارگاه ،کارگران
آن توسـط وزارتخانـه مربوطـه و شـورای عالـی کار بـه عنـوان بیـکار موقت شـناخته شـوند .این مـورد در تبصره
3
( )1مـاده ( )2قانـون بیمـه بیـکاری و مـاده ( )4آییننامـه اجرایـی قانـون مزبـور مورد تصریح واقع شـده اسـت.
مـاده ( )4بیـان مـیدارد که منظور از تغییر سـاختار اقتصـادی ،هرگونه تغییر یا بازسـازی خط تولیـد ،جابهجایی
کارگاه و ماشـینآالت بـه منظـور کاهـش وابسـتگی و بهینـه کـردن تولیـد اسـت کـه در راسـتای سیاسـتهای
اقتصـادی و اجتماعـی دولـت صـورت میگیـرد .البتـه قانونگـذار رعایـت شـرایطی را از سـوی کارفرمایـان جهت
تغییـر سـاختار الزم دانسـته کـه پـس از طـی آن تشـریفات ،کارگران بـه عنوان بیکار موقت شـناخته میشـوند،
در ایـن حالـت کارگـران بـا توجه به ضابطه منـدرج در بند (الـف) ماده ( )7قانـون از مقرری برخـوردار میگردند.
الزم بـه ذکـر اسـت تغییـر و اصلاح سـاختار اقتصـادی کارگاه در قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابـت پذیر و
1

 .1دادنامــه شــماره  180مــورخ «1377/3/23بــا عنایــت بــه مادتیــن ( )1و ( )2قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369کلیــه کارگــران مشــمول
قانــون کار بــه شــرط پرداخــت حــق بیمــه براســاس قانــون مذکــور کــه بــدون میــل و اراده خــود بیــکار شــدهاند و آمــاده کار باشــند بــه
اســتثناء افــراد مذکــور در تبصــره مــاده ( )1قانــون مزبــور ذیحــق بــه دریافــت حقــوق و مزايــاي منــدرج در قانــون مربــوط شــناخته شــدهاند.
بنابرايــن عــدم اجــراي قانــون در مــورد كارگــران بیمــه شــده کــه بــر خــاف میــل و اراده خــود بازخریــد خدمــت شــده و آمــاده خدمــت
میباشــند ،جــواز قانونــی نــدارد .»...
ـ دادنامــه شــماره  384مــورخ «:1378/11/24نظــر بــه اینکــه برخــورداری از مقــرری بیمــه بیــکاری منــوط بــه تحقــق و اجتمــاع کلیــه شــرایط
مذکــور در قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369از جملــه احــراز عــدم تأثیــر و مداخلــه میــل و اراده کارگــر در بیــکاری او از طریــق رســیدگی و
انجــام تحقیقــات الزم توســط مراجــع ذیصــاح اســت و محتویــات پروندههــای فوقالذکــر مفیــد احــراز شــرایط قانونــی الزم جهــت برقــراری
ـدی کــه متضمــن ایــن معنــی اســت
مقــرری مذکــور اســت لــذا دادنامــه شــماره  867مــورخ  1376/7/9شــعبه نوزدهــم بــدوی دیــوان در حـ ّ
موافــق اصــول و موازیــن قانونــی تشــخیص داده مــی شــود.»...
 .2تبصــره ( )2مــاده ( )2قانــون بیمــه بیــکاری« :بیمــه شــدگانی کــه بــه علــت بــروز حــوادث قهریــه و غیرمترقبــه از قبیــل ســیل ،زلزلــه،
جنــگ ،آتشســوزی و  ...بیــکار میشــوند بــا معرفــی واحــد کار و امــور اجتماعــی محــل از مقــرری بیمــه بیــکاری اســتفاده خواهنــد کــرد».
 .3تبصــره ( )1مــاده ( )2قانــون بیمــه بیــکاری؛ «بیمــه شــدگانی کــه بــه علــت تغییــرات ســاختار اقتصــادی واحــد مربوطــه بــه تشــخیص
وزارتخانــه ذیربــط و تأییــد شــورای عالــی کار بیــکار موقــت شــناخته شــوند نیــز مشــمول مقــررات ایــن قانــون خواهنــد بــود».
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ارتقـای نظـام مالـی کشـور مصـوب  1394/2/1نیز مـورد تأکید قانونگـذار قرار گرفته اسـت ،بنـد ( )4ماده 41
قانـون مزبـور 1بـه کارفرمایـان ایـن اجـازه را داده اسـت کـه بـا توجـه بـه فناوریهای جدید نسـبت بـه اصالح
سـاختار خـود اقـدام کننـد و وزارت تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی مکلف شـده تـا کارگـران آن کارگاه را به مدت
شـش تـا دوازده مـاه تحـت پوشـش بیمـه بیـکاری قرار دهـد .همان گونه کـه مالحظه میشـود در ایـن بند بر
خلاف مـاده ( )4آییننامـه اجرایی قانـون بیمه بیکاری ،مدت اسـتفاده از مقرری مذکور در مـاده ( )7قانون که
بـا توجـه بـه دو معیـار میـزان سـابقه پرداخت حق بیمـه و تجرد یـا تأهل و تکفل تعیین میشـود مـورد لحاظ
قانونگـذار قـرار نگرفتـه اسـت .از دیگـر سـو حسـب قسـمت دوم بنـد مزبور ،بـرای دوره بعـد از اصالح سـاختار
اقتصـادی دو اختیـار پیشبینـی شـده اسـت ،یـا کارگـران بـه کار قبلـی خـود برگردند یا ایـن کـه کارفرمایان
از پذیـرش ایشـان خـودداری کـرده و ایشـان مجـددا ً حسـب معیارهای منـدرج در بند (الـف) مـاده ( )7قانون
بیمـه بیـکاری و حسـب ضوابـط یاد شـده از مقـرری بیمه بیـکاری برخوردار گردنـد که به نظر می رسـد قانون
اخیرالذکـر بـا توجـه بـه خاص بـودن و ماهیـت دائمی خود مفـاد قانـون بیمه بیـکاری را تخصیص زده اسـت.
3ـ2ـ5ـ واگـذاری محـل خدمـت کارگران :یکـی دیگر از مـوارد بیکاری بـدون میـل و اراده ،واگذاری
محـل خدمـت کارگـران میباشـد .در صورتـی که ایـن واگـذاری ،قبل از اتمـام مدت قـرارداد کارگران باشـد با
توجـه بـه ایـن کـه باعـث میشـود که بـه خدمت آنـان قبـل از اتمام مـدت قـرارداد خاتمـه داده شـود و قطع
رابطـه همـکاری کارگـران مزبـور بـا کارفرمـا مبتنـی بـر میـل و اراده آنها نبوده اسـت ،لـذا کارگران اسـتحقاق
دریافـت مقـرری بیمـه بیـکاری را دارنـد .ایـن نظـر مورد قبـول هیـأت عمومی دیـوان عدالـت اداری نیـز قرار
گرفتـه اسـت ،بـه این توضیح که به موجب دادنامههای شـماره  52مـورخ  1382/2/7و  74مـورخ 1384/2/25
مقـرر شـده در صـورت واگـذاری محـل خدمت یـا تعطیلی محـل کار ،بیکاری کارگـر غیرارادی تلقی میشـود.
3ـ2ـ6ـ اتمـام مـدت قـرارداد :مورد دیگـر از بیکاری غیـرارادی ،این اسـت کـه در قراردادهـای کار با
مـدت معیـن قبـل از اتمـام مدت قـرارداد ،کارگر بیکار شـود .مطابق مـاده ( )7قانـون کار ،قـرارداد کار میتواند
بـه صـورت دائمـی و بـدون ذکـر مـدت یا بـرای مدت معیـن منعقد شـود .مضافـاً ،به موجـب تبصـره ( )2ماده
فوقالذکـر «در کارهایـی کـه طبیعـت آنهـا جنبـه مسـتمر دارد ،در صورتـی کـه مدتی در قـرارداد ذکر نشـود،
قـرارداد دائمـی تلقـی میشـود» .درخصـوص این کـه کدام یـک از قراردادهـای فوقالذکـر در صـورت انقضای
مـدت یـا فسـخ آن در اثنـای مـدت ،مشـمول قانـون بیمه بیـکاری میگردنـد فروض ذیـل قابل تصور اسـت:
4« .1ـ متــن زیــر بــه عنــوان بنــد (ح) بــه مــاده  21قانــون کار الحــاق مــی گــردد :بــهمنظــور جبــران کاهــش تولیــد ناشــی از ســاختار قدیمــی،
کارفرمایــان میتواننــد بــر مبنــای نوآوریهــا و فناوریهــای جدیــد و افزایــش قــدرت رقابتپذیــری تولیــد ،اصــاح ســاختار انجــام دهنــد.
در آن صــورت وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی مکلــف اســت طبــق قــرارداد س ـهجانبه (تشــکل کارگــری کارگاه ،کارفرمــا و اداره تعــاون
و کار و رفــاه اجتماعــی محــل) کارگــران کارگاه را بــه مــدت شــش تــا دوازده مــاه تحــت پوشــش بیمــه بیــکاری قــرار دهــد و بعــد از اصــاح
ســاختار ،کارگــران را بــه میــزان ذکــر شــده در قــرارداد ســه جانبــه بــه محــل کار برگردانــد و یــا کارفرمایــان میتواننــد مطابــق مفــاد مــاده ()9
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات تســهیل و نوســازی صنایــع کشــور و اصــاح مــاده ( )113قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی
و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب  1382/5/26و اصالحــات بعــدی آن و قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369/6/26عمــل کننــد».
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3ـ2ـ6ـ1ـ قراردادهایــی کــه بــرای مــدت نامحــدود و فــی الواقــع بــدون تعییــن مــدت منعقــد میشــود:
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن نــوع قراردادهــا ،دائمــی محســوب میشــوند در صورتــی کــه در اثنــاء قــرارداد،
کارگــر بــدون میــل و اراده بیــکار شــود ،مشــمول قانــون بیمــه بیــکاری خواهــد بــود .الزم بــه ذکــر اســت
بــه موجــب بنــد ( )2مــاده  41قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور مصــوب
 1394/2/1بنــد (ح) بــه مــاده  10قانــون کار الحــاق شــده اســت کــه بــه موجــب بنــد مزبــور حــق فســخ برای
قراردادهــای دائــم پیشبینــی شــده اســت :حســب بنــد مزبــور یکــی از مــواردی کــه الزام ـاً در قراردادهــای
کار بایســتی تصریــح شــود «شــرایط و نحــوه فســخ قــرارداد (در مــواردی کــه مــدت تعییــن نشــده اســت)»
میباشــد کــه ایــن مقــرره خــود مؤیــد پیشبینــی حــق فســخ بــرای قراردادهــای دائــم اســت.
3ـ2ـ6ـ2ـ فــرض دوم در مــورد قراردادهایــی اســت کــه بــرای مــدت موقــت ،منعقــد میشــود :در
ایــن نــوع قراردادهــا ،در صورتــی کــه کارگــر در اثنــاء مــدت ،بــدون میــل و اراده بیــکار شــود ،مشــمول قانــون
بیمــه بیــکاری بــوده و از حمایتهــای مقــرر در آن میتوانــد اســتفاده نمایــد .ایــن موضــوع صراحتـاً در بنــد
( )2مصوبــه مــورخ  1378/10/26هیــأت وزیــران نیــز پیشبینــی شــده اســت.
3ـ2ـ6ـ3ـ فــرض ســوم در خصــوص قراردادهایــی اســت کــه بــرای مــدت موقــت منعقــد میشــود و
بــا اتمــام مــدت قــرارداد ،کارگــر بیــکار میشــود :درخصــوص ایــن کــه آیــا ایــن عــده از کارگــران مشــمول
قانــون بیمــه بیــکاری میگردنــد یــا خیــر ،نــص قانونــی وجــود نداشــته و بیــن حقوقدانــان اختــاف نظــر
وجــود دارد؛ عــدهای معتقدنــد در هــر زمــان کــه قــرارداد کار در اثنــاء مــدت یــا بــا اتمــام مــدت خاتمــه یابــد،
بیــکاری کارگــر بــدون میــل و اراده بــوده و متعاقبــاً کارگــر میتوانــد از مزایــای مقــرر در قانــون مربــوط
برخــوردار گــردد .امــا ،عــدهای دیگــر معتقدنــد در صورتــی کــه بــا اتمــام مــدت ،قــرارداد خاتمــه یابــد و کارگر
بیــکار شــود ایــن بیــکاری ،ارادی محســوب میشــود :در واقــع مــدت قــرارداد یکــی از مــواردی اســت کــه
مطابــق بنــد (و) مــاده ( )10قانــون کار بــا موافقــت کارگــر و کارفرمــا تعییــن شــده و چــون اراده کارگــر در
تعییــن مــدت دخالــت داشــته در نتیجــه نمیتــوان قائــل بــر ایــن بــود کــه بیــکاری کارگــر غیــرارادی اســت.
ایــن نظــر مــورد قبــول مراجــع قضایــی نیــز قــرار گرفتــه اســت ،هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه
موجــب دادنامــه شــماره ( )8مــورخ  1383/1/16ایــن نظــر را پذیرفتــه اســت 1 .نکتــه قابــل توجــه ایــن کــه

در رأی مزبــور ،دیــوان بیــن پایــان قــرارداد کار بــا مــدت معیــن بــرای کارهــای دائمــی و مســتمر و کارهــای
غیردائــم آن گونــه کــه قبـ ً
ا متــداول بــوده ،تمایــز قائــل نشــده و آن طــور کــه از منطــوق رأی پیداســت در
هــر دو مــورد کارگــر از مزایــای بیمــه بیــکاری محــروم خواهــد بــود (پورعبــاس ،پیشــین ،ص .)21
 .1دادنامــه شــماره ( )8مــورخ « :1383/1/16بــا عنایــت بــه مــاده  21قانــون کار  ...قطــع رابطــه اســتخدامی کارگــر بــا کارفرمــا بــه واســطه
انقضــاء مــدت کار و اینکــه تنظیــم قــرارداد کار و تعییــن شــرایط آن از جملــه مــدت قــرارداد ،مبتنــی بــر توافــق و تراضــی طرفیــن اســت
بیــکاری کارگــر بــه لحــاظ خاتمــه قــرارداد کار از مصادیــق اخــراج بــدون میــل و اراده کارگــر محســوب نمیشــود تــا مــورد از مصادیــق مــاده
( )2قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب  1369تلقــی گــردد.»...
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لیکــن ،بایســتی توجــه داشــت کــه قراردادهــای کار بــا مــدت موقــت از جنبــه طبیعــت و ماهیــت کار
بــه دو دســته تقســیم میگردنــد :دســته اول قراردادهایــی کــه اگــر چــه مــدت آن موقــت و محــدود اســت
لیکــن ،نــوع کار ماهیــت دائمــی دارد و دســته دوم قراردادهایــی کــه مــدت آن موقــت اســت و البتــه ماهیــت
و طبیعــت کار نیــز دائمــی نیســت؛ در قراردادهــای اخیرالذکــر ،اگــر بــا اتمــام مــدت قــرارداد ،کارگــر بیــکار

شــود چــون بیــکاری ناشــی از اتمــام مــدت قــرارداد اســت و اراده شــخص در انعقــاد و تعییــن مــدت آن،
دخیــل بــوده لــذا بیــکاری ارادی محســوب میشــود .لیکــن ،درخصــوص قراردادهــای دســته اول بایــد گفــت:
بــه موجــب بنــد ( )3مصوبــه هیــأت وزیــران مــورخ  1378/10/26و همچنیــن بنــد ( )8دســتورالعمل شــماره
 1000/10428مــورخ  1379/1/30کارگــران دارای قــرارداد بــا مــدت معیــن در صورتــی کــه ماهیــت کار آنان
دائمــی باشــد ،در صــورت بیــکاری در پایــان قــرارداد مشــمول حمایتهــای مقــرر در قانــون بیمــه بیــکاری
قــرار میگیرنــد .مضافـاً بنــد اول تفاهمنامــه منعقــده فیمابیــن وزارت کار و امــور اجتماعــی و ســازمان مــورخ
 1384/12/1مقــرر داشــته کارگــران شــاغل در کارهــای دائمــی کــه دارای قــرارداد موقــت میباشــند ،بــا
احــراز شــرایط مقــرر میتواننــد از حمایتهــای قانــون بیمــه بیــکاری برخــوردار گردنــد.
الزم بـه ذکـر اسـت که در تفاهمنامـه فوقالذکر جهت شناسـایی ماهیت کار دائم دو ضابطـه در نظر گرفته
شـده اسـت :یـا قـرارداد کار حداقـل برای یکبار تمدید شـده باشـد یا مدت سـابقه کار کارگـر در آخرین کارگاه
کمتـر از یـک سـال نباشـد .لیکـن هیأت عمومـی دیوان عدالـت اداری بـه تصور این کـه به موجـب تفاهمنامه
مزبـور جهـت برخـورداری از حمایتهـای بیمـه بیـکاری ،حدأقل سـابقه الزم منـدرج در ماده ( )6قانـون مزبور
از شـش مـاه بـه یک سـال افزایـش داده شـده لـذا مطابـق دادنامـه شـماره  903مـورخ  ،1393/5/13بند ()7
تفاهمنامـه فـوق را بـا اسـتدالل مخالفت این بنـد با بند (الـف) ماده ( )6قانـون بیمه بیکاری ابطال کرده اسـت
در حالـی کـه فیالواقـع ایـن بنـد تفاهمنامه صرفـاً در خصوص تشـخیص ماهیـت کار دائم از غیر دائم اسـت و
بـه هیـچ وجـه هـدف از تعییـن مدت یک سـال ،افزایـش سـابقه پرداخت حق بیمـه مقـرر در بند (الـف) ماده
1
( )6از شـش مـاه به یک سـال نبوده اسـت.
3ـ2ـ 6ـ4ـ کارگـران فصلـی :موضوع دیگری که در این قسـمت ،جـای بحـث دارد «کارگران فصلی»
میباشـد :یکـی از مصادیـق کارهـای فصلی ،ماهیگیری اسـت کـه کار آنها در فصلهای پائیز و زمسـتان اسـت.
چنانچـه کارگـران فصلـی در پایـان فصـل کار ،بیـکار شـوند ،بـا توجـه بـه این کـه بیکاری آنهـا ناشـی از اتمام
فصـل کار اسـت همچنیـن ،در صورتی کـه در اثناء فصل کار به صـورت ارادی بیکار شـوند ،نمیتوانند از مزایا و
 .1دادنامــه شــماره  903مــورخ  1393/5/13هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری« :مطابــق بنــد (الــف) مــاده  6قانــون بیمــه بیــکاری مصــوب
ســال  1369شــرط اســتحقاق بیمــه شــده بیــکار بــرای دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری ،داشــتن ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بــه مــدت 6
مــاه قبــل از بیــکار شــدن تعییــن شــده اســت .نظــر بــه اینکــه در بنــد ( )7تفاهمنامــه مــورد اعتــراض ،داشــتن یــک ســال ســابقه مســتمر در
آخریــن کارگاه بــه عنــوان شــرط الزم بــرای اســتحقاق بــه دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری تعییــن شــده اســت ،مغایــر حکــم قانــون صدرالذکــر
اســت و قیــد مذکــور بــه اســتناد بنــد ( )1مــاده  12و مــواد  13و  88قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب 1392
از تاریــخ تصویــب ابطــال مــی شــود».
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حمایتهـای مقـرر در قانـون بیمه بیـکاری برخوردار گردنـد .لیکن اگر در اثنـاء فصل کار به صـورت غیرارادی،
بیـکار شـوند بـه عنوان مثال از سـوی کارفرما اخراج گردند مشـمول دریافـت مزایای قانون مزبـور خواهند بود.
ایـن موضـوع در بنـد( )1مصوبـه هیأت وزیـران مـورخ  1378/10/26و همچنین بند ( )5دسـتورالعمل شـماره
 1000/10428مـورخ  1379/1/30پذیرفتـه شـده اسـت .مضافاً تفاهمنامه مورخ  1384/12/1نیز مقرر داشـته:

«افـراد شـاغل در کارهـای فصلی کـه در پایان فصل کار بیکار میگردند ،مشـمول بیمه بیکاری نخواهند شـد».
مفهـوم مخالـف عبـارت فوقالذکـر این اسـت کـه اگر کارگـران مزبـور در اثناء فصل کار بیکار شـوند ،مشـمول
قانـون فوقالذکـر خواهند بـود (جعفری ،پائیـز  ،1385ص.)53
 -3-3معرفـی بیمهشـده بیکار توسـط واحدهـای تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی :سـومین شـرط
الزم جهـت برخـورداری از مزایـا و حمایتهـای مقرر در قانون بیمه بیکاری تشـخیص غیـرارادی بودن بیکاری
توسـط وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی اسـت .مطابق مطالب پیشـگفته ،صرفاً بیکارانی میتواننـد از مزایای
مقـرر در قانـون مربـور ،اسـتفاده کننـد کـه عالوه بر سـایر شـرایط ،بیـکاری آنها غیرارادی باشـد که تشـخیص
ایـن امـر توسـط واحدهـای تعاون ،کار و رفـاه اجتماعی محل صورت میگیـرد .این موضوع تلویحـاً در ماده ()4
قانـون بیمـه بیـکاری و صراحتاً در قسـمت اخیـر مـاده ( )3آییننامه اجرایی این قانون پیشبینی شـده اسـت.
جهـت انجـام ایـن امـر ،رعایـت شـرایط و ترتیباتـی از سـوی بیمهشـده بیـکار ضروری اسـت که مـاده ()7
آییننامـه اجرایـی قانـون بـه آن پرداختـه اسـت :بیمهشـده بیـکار موظف اسـت ظرف سـی روز از تاریـخ وقوع
بیـکاری ،فـرم تقاضـای اسـتفاده از مقـرری را تکمیـل و به واحد تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعی محـل ارائه نماید.
مطابـق مـاده ( )8آییننامـه مزبـور پـس از تکمیـل و ارائـه مـدارک ،واحدهـای مزبـور مکلفنـد حداکثـر ظرف
سـی روز نسـبت بـه ارادی یـا غیـرارادی بـودن بیـکاری اظهارنظـر کننـد و در صورتـی کـه آن را غیـرارادی
تشـخیص دهنـد وی را بـه صورت کتبـی جهت برخـورداری از مزایای مقـرر در قانون بیمه بیکاری به سـازمان
تأمیناجتماعـی معرفـی نماینـد .چنانچـه بیمهشـده بیـکار بـه علت داشـتن عذر موجـه نتواند ظرف سـی روز
نسـبت بـه تکمیـل فـرم و ارائـه بـه واحدهـای مزبـور اقـدام نمایـد ،تـا ( )3مـاه از تاریخ وقـوع بیـکاری فرصت
دارد مـدارک خـود را مبنـی بـر عـذر موجه همـراه با تقاضای کتبـی به منظور طـرح در هیأت حـل اختالف به
واحدهـای مزبـور ارائـه نمایـد و تشـخیص موجـه بـودن عـذر وی با هیـأت حل اختالف اسـتان میباشـد.
واگـذاری تشـخیص غیـرارادی بـودن بیکاری و تاریـخ وقوع آن بـه وزارت تعاون ،کار و رفـاه اجتماعی باعث
بـروز مشـکالتی در عمـل شـده اسـت ،زیـرا صنـدوق بیمـه بیـکاری در اختیـار سـازمان تأمیناجتماعی اسـت
و ارائـه انـواع حمایتهـای مقـرر بـه بیـکاران توسـط ایـن سـازمان صـورت میگیـرد ایـن در حالـی اسـت که
تشـخیص مشـمولین آن و همچنیـن ،تعییـن تاریـخ بیـکاری آنهـا توسـط وزارتخانه مزبـور انجام میگیـرد .بر
طبـق قانـون بیمـه بیـکاری ،سـازمانهای مسـئول و موظف به اجـرای قانون ،دو نهـاد سـازمان تأمیناجتماعی
و وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی معرفـی شـدهاند ،از جمله وظایـف و اختیارات وزارت مزبـور ،تعیین بیمه
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شـده بیـکار و تاریـخ وقـوع بیکاری و معرفـی وی به سـازمان تأمیناجتماعی جهـت برقراری مقرری ،میباشـد.
در مرحلـه بعـد ،سـازمان موظـف به برقـراری مقـرری بیمه بیکاری نسـبت به معرفی شـدگان واجد شـرایط از
سـوی وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـت (عراقـی و همکاران ،پیشـین ،ص  .)272همیـن موضوع باعث
بـروز اختالفاتـی شـده و بعضاً سـازمان از برقـراری مقرری بیمه بیکاری بـرای بیکاران امتناع میکند ،اسـتدالل

سـازمان ایـن اسـت کـه واحدهـای فـوق در تشـخیص بیـکاری غیـرارادی و معرفـی آنها به سـازمان ،براسـاس
مصالـح سیاسـی و اجتماعـی اقـدام مینماینـد و بعضـاً بـه مسـئله غیـرارادی بـودن بیـکاری با لحـاظ مقررات
قانونـی توجـه ندارنـد .ایـن امر باعث میشـود کـه بیمهشـدگان بیکار مجـددا ً در دیـوان عدالـت اداری اقدام به
طـرح شـکایت علیـه سـازمان نمایند .هیـأت عمومـی دیوان عدالـت اداری نیـز به موجـب دادنامههای شـماره
 39مـورخ  1376/4/21و  149-152مـورخ  1384/4/5مقـرر داشـته کـه تشـخیص بیکاری غیـرارادی و تاریخ
وقـوع آن بـا توجـه به ماده ( )4قانـون بیمه بیکاری درحوزه اختیـارات وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اسـت.
 -4-3داشــتن حداقــل  6مــاه ســابقه پرداخــت حــق بیمــه :ایــن شــرط در بنــد (الــف) مــاده
( )6قانــون بیمــه بیــکاری مقــرر شــده اســت ،بیمهشــده بیــکار بایــد حدأقــل شــش مــاه ســابقه اشــتغال و
پرداخــت حــق بیمــه داشــته باشــد .البتــه ،تعــدادی از مشــمولین از داشــتن ایــن شــرط مســتثنی شــدهاند،
ایــن افــراد کــه در تبصــره ( )2مــاده ( )2قانــون بیمــه بیــکاری از آنهــا نــام بــرده شــده بیمهشــدگانی هســتند
کــه بــه علــت بــروز حــوادث قهریــه و ...بیــکار میشــوند .مــاده ( )6آییننامــه اجرایــی قانــون نیــز مقــرر
مــیدارد درصورتــی کــه بیــکاری بــه علــت بــروز حــوادث قهریــه و ...باشــد و بیمهشــدگان بیــکار ســابقه
پرداخــت حــق بیمــه کمتــر از شــش مــاه داشــته باشــند ماننــد بیمهشــدگانی کــه دارای شــش مــاه ســابقه
پرداخــت حــق بیمــه هســتند ،میتواننــد از مزایــای قانــون بیمــه بیــکاری برخــوردار گردنــد.
نکتـه دیگـر ایـن کـه همان گونه کـه در مؤخره بنـد 3ـ2ـ6ـ 3گفته شـد در تفاهمنامه مـورخ 1384/12/1
جهـت شناسـایی ماهیـت کار دائـم دو ضابطـه در نظـر گرفته شـده اسـت :یـا قـرارداد کار حداقل بـرای یکبار
تمدید شـده باشـد یا مدت سـابقه کار کارگر در آخرین کارگاه کمتر از یک سـال نباشـد .لیکن هیأت عمومی
دیـوان عدالـت اداری بـه تصـور ایـن کـه به موجـب تفاهمنامـه مزبور جهـت برخـورداری از حمایتهـای بیمه
بیـکاری ،حداقـل سـابقه الزم منـدرج در مـاده ( )6از شـش مـاه بـه یـک سـال افزایـش داده شـده لذا حسـب
دادنامـه شـماره  903مـورخ  ،1393/5/13بنـد ( )7تفاهمنامه فوق را با اسـتدالل مخالفت ایـن بند با بند (الف)
مـاده ( )6ابطـال کـرده اسـت در حالـی کـه فیالواقع ایـن بند صرفـاً در خصوص تشـخیص ماهیـت کار دائم از
غیـر دائـم اسـت و بـه هیچ وجـه هـدف از تعیین مدت یک سـال ،افزایـش سـابقه پرداخت حق بیمـه مقرر در
بنـد (الف) مـاده ( )6نبوده اسـت.
 -5-3به موجب بند (ب) ماده ( )6از دیگر شـرایط اسـتحقاق مقرری بیمه بیکاری این اسـت که بیمهشـده
ظـرف سـی روز از تاریـخ بیـکاری بـه واحدهـای تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی مراجعـه و آمادگـی خـود را بـرای
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اشـتغال بـه کار تخصصـی یـا مشـابه آن اعالم نماید .مطابـق مطالب پیشگفته ،بیمه شـده بیکار بـا معرفی کتبی
واحدهـای اخیرالذکـر میتوانـد از مزایـای قانـون مزبـور برخوردار گـردد .در واقع ،تشـخیص بیکاری غیـرارادی و
تاریـخ وقـوع آن بـه عهـده واحدهـای مزبـور میباشـد ،ایـن موضـوع در مـواد ( )3و ( )7آییننامـه اجرایـی قانون
فـوق نیـز پیشبینی شـده اسـت .چنانچه بیمه شـده بیـکار ،در فاصله زمانی سـی روز بعد از وقوع بیـکاری امکان
مراجعـه یـا اعلام بیـکاری بـه این واحدهـا را پیـدا نکند و نتوانـد فرم تقاضـای اسـتفاده از مقرری بیمـه بیکاری
را تکمیـل نمایـد ،تـا سـه مـاه از تاریخ وقـوع بیکاری فرصـت دارد مـدارک خود را مبنی بـر عذر موجـه ،همراه با
تقاضـای کتبـی بـه واحدهـای تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی محـل بـه منظور طـرح در هیـأت حل اختلاف ارائه
نمایـد .در صورتـی کـه هیـأت حـل اختلاف ،عذر متقاضـی را موجه تشـخیص دهد ،به بررسـی موضـوع بیکاری
ارادی و غیـرارادی وی و تاریـخ وقـوع آن میپـردازد 1 .درایـن خصـوص دادنامه شـماره  39مـورخ  1376/4/21از

سـوی هیـأت عمومـی دیـوان عدالت اداری نیز صادر شـده که مقـرر میدارد؛ «چـون به صراحت مـاده ( )4قانون
بیمـه بیـکاری ،بیمهشـده بیـکار بـا معرفـی کتبی واحـد کار و امـور اجتماعـی محل از مزایـای این قانـون منتفع
خواهـد شـد ،دادنامه شـماره  90مـورخ  75/3/31دیـوان نتیجتاً الزام سـازمان تأمیناجتماعی بـه پرداخت حقوق
و مزایـای مقـرر در تبصـره مـاده فوقالذکـر موافق اصـول و موازین قانونی تشـخیص داده میشـود.»...
 -6-3از دیگـر شـرایط اسـتحقاق مقـرری بیمـه بیکاری تکلیف بیمه شـده بیـکار به شـرکت در دورههای
کارآمـوزی و سـوادآموزی اسـت ،ایـن دورههـا ممکـن اسـت توسـط واحدهـای تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی و
نهضـت سـوادآموزی یـا سـایر واحدهـای ذیربط بـا تأییـد وزارتخانه فـوق برگزار گردد .بیمهشـده بیـکار مکلف
اسـت در ایـن دورههـا شـرکت کـرده و هـر دو ماه یک بـار گواهی الزم دراین مـورد را به شـعب تأمیناجتماعی
تسـلیم نمایـد .تبصـره مـاده ( )3و مـاده ( )9قانـون فوقالذکـر نیز ،سـازمان آموزش فنـی و حرفـهای را مکلف
کـرده آمـوزش مهارتهـای مـورد نیـاز بـازار کار و نیز بازآمـوزی و تجدید مهـارت کارگران تحت پوشـش بیمه
بیـکاری را در مرکـز آمـوزش فنـی و حرفـهای و در مراکـز آمـوزش جـوار کارخانجـات فراهم نمایـد .همچنین
تبصـره ( )4ایـن مـاده نهضـت سـوادآموزی را مکلـف کـرده بـا همـکاری کارفرمایـان و وزارتخانههـای ذیربـط
نسـبت بـه تشـکیل کالسهای سـودآموزی برای بیسـوادان مشـمول ایـن قانون اقـدام نماید.
بنـد (ب) مـاده ( )9قانـون بیمـه بیـکاری و مـاده ( )16آییننامـه اجرایـی آن ،ضمانت اجرای عدم شـرکت
در ایـن دورههـا را بیـان میکننـد .بـه موجـب مواد مزبـور ،در صورتـی که مقرری بگیـران بیمه بیـکاری ،بدون
عـذر موجـه از شـرکت در دورههـای کارآمـوزی یا سـوادآموزی خـودداری نماینـد ،واحدهای تعـاون ،کار و رفاه
اجتماعـی مکلفنـد مشـخصات آنهـا را بـا ذکـر تاریـخ امتنـاع بـه سـازمان اعلام کنند و سـازمان مکلف اسـت
مقـرری ایـن قبیـل مقرریبگیـران را از تاریـخ امتناع ،قطـع نماید.
 .1در صورتـی کـه واحـد تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی محـل ،بیـکاری کارگـر را غیـرارادی تشـخیص دهـد واحدهـای اجرایـی سـازمان ،مطابق
قسـمت اخیـر مـاده ( )8آییـن نامـه اجرایـی قانـون مزبـور مکلفنـد درصـورت احراز شـرط منـدرج در بنـد (الـف) مـاده ( )6قانون بیمـه بیکاری
نسـبت بـه برقـراری مقـرری اقـدام نماینـد و حـق رسـیدگی و اظهارنظـر درخصـوص ارادی یا غیـرارادی بـودن بیـکاری را ندارند.
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 -7-3از دیگـر شـرایط اسـتحقاق مقـرری بیمـه بیـکاری ،الزام به قبول شـغل پیشـنهادی میباشـد .این
شـرط صراحتـاً در قانـون بیمـه بیـکاری نیامده اسـت ،البته ،بند (ج) مـاده ( )8قانـون و تبصره ( )2مـاده ( )7و
قسـمت اخیـر مـاده ( )16آییننامـه اجرایـی قانون مزبـور ،این شـرط را به صورت سـلبی مقرر داشـتهاند .نکته
قابـل ذکـر ایـن کـه بـا توجه به بنـد (ب) مـاده ( )6و بنـد (ج) مـاده ( )8قانـون ،این الـزام صرفاً بـرای مواردی
اسـت که شـغل پیشـنهادی ،شـغل تخصصی یا مشـابه آن باشـد و نمیتوان بیمهشـده بیکار را مکلف به قبول
شـغلی کـرد کـه نـه در زمـره مشـاغل تخصصی اوسـت و نـه مشـابه آن .بر همیـن اسـاس بیمهشـده الزامی به
قبـول ایـن قبیـل مشـاغل نـدارد و در صورت عـدم پذیرش ،مسـتمری وی قطع نمیشـود.
 -4مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و ابهامات آن
4ـ1ـ بـا توجـه بـه مفـاد مـاده ( )7قانون بیمه بیکاری ،حداکثر مدت اسـتفاده از مقرری براسـاس «سـابقه
کلـی پرداخـت حـق بیمـه» و مجرد ،متأهـل و متکفل بـودن تعیین میشـود ،همانگونه که مالحظه میشـود
در تعییـن مـدت زمـان بهرهمنـدی ،دو ضابطـه میـزان سـابقه پرداخـت حـق بیمـه و تجـرد ،تأهـل و تکفـل
لحـاظ میشـود .منظـور از نخسـتین ضابطـه یعنـی سـابقه الزم ،مـدت زمـان پرداخـت حـق بیمه بـه صندوق
تأمیناجتماعـی اسـت اعـم از ایـن کـه پرداخت حـق بیمه به همـراه حق بیمه بیکاری باشـد یا بـدون پرداخت
حـق بیمـه بیـکاری ،بـه این ترتیـب چنانچه بیمهشـده بخشـی از سـوابقش بـدون پرداخت حق بیمـه بیکاری
باشـد عـدم محاسـبه ایـن مـدت به عنـوان سـابقه پرداخت حـق بیمه فاقـد محمل قانونـی اسـت .الزم به ذکر
اسـت حـق بیمـه بیـکاری بـه میـزان سـه درصـد مـزد بیمهشـده اسـت کـه پرداخـت آن ک ً
ال توسـط کارفرما
صـورت میگیـرد و کارگـر و دولـت نقشـی در تأمیـن آن ندارنـد .بـر همیـن اسـاس عـدم پرداخت آن توسـط
کارفرمـا ،ضمانـت اجراهـای مقـرر در مـاده ( )50قانـون تأمیناجتماعی و آییننامـه اجرایـی آن مصوب 1355
را بـه دنبـال دارد .بـه عبـارت دیگـر عـدم پرداخت حـق بیمه رافع تعهـدات سـازمان در ارائه خدمـات حمایتی
بـه بیمهشـدگان بیـکار نمیباشـد در مقابـل این تعهـد ،مقنن اختیاراتـی به سـازمان جهت دریافـت حق بیمه
اعطـاء کـرده اسـت کـه در مـواد  49و  50قانـون فـوق بـه آن پرداخته شـده اسـت (نعیمـی و همـکاران ،چاپ
سـوم  ،1393ص .)481
امــا دیگــر ضابطــه تجــرد ،تأهــل یــا تکفــل میباشــد ،نکتــه قابــل ذکــر در خصــوص ایــن ضابطــه ایــن کــه
بــر خــاف قانــون تأمیناجتماعــی ،حســب بنــد ( )5قانــون بیمــه بیــکاری خواهــر و بــرادر بیمهشــده بیــکار نیــز
از جملــه افــراد تحــت تکفــل وی بــا لحــاظ شــرایط مقــرر بــرای فرزنــدان ذکــور و انــاث محســوب میگردنــد.
صرفنظــر از مطالــب فــوق ،وجــود شــرایط الزم در بیمهشــده بیــکار صرفـاً ســبب اســتحقاق وی از مقــرری
ایــام بیــکاری نمیشــود بلکــه در صورتــی کــه بیمهشــده واجــد شــرایط پیشــگفت باشــد مزایــای دیگــری
نیــز بــه او تعلــق خواهــد گرفــت .مطابــق تبصــره ( )2مــاده ( )6قانــون بیمــه بیــکاری ،مــدت دریافــت مقــرری
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جــزء ســوابق حقبیمــه بیمهشــده از نظــر بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و فــوت محســوب خواهــد شــد ،در
واقــع ایــن مقــرره واجــد امتیــازی بــزرگ بــرای دریافتکننــدگان مقــرری بیمــه بیــکاری اســت ،چــرا کــه
مــدت دریافــت مقــرری بــدون پرداخــت حــق بیمــه جــزء ســوابق بیم ـهای آنهــا لحــاظ میشــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن مقــرره جنبــه حصــری دارد بــه ایــن توضیــح کــه مــدت دریافــت مقــرری
صرفـاً در خصــوص مــوارد مذکــور در تبصــره ( )2محاســبه خواهــد شــد لیکن ،در خصــوص ســایر حمایتهای

تأمیناجتماعــی کــه نیــاز بــه مــدت معینــی ســابقه پرداخــت حــق بیمــه اســت ،نمیتوانــد محاســبه شــود.
بــه عنــوان مثــال ،جهــت پرداخــت کمــک هزینــه عائلهمنــدی نیــاز بــه داشــتن ســابقه پرداخــت حــق بیمــه
بــه مــدت  720روز کار میباشــد ،فــرض کنیــم کارگــری بــا داشــتن شــش مــاه ســابقه پرداخــت حــق بیمــه،
بیــکار شــده و بــا توجــه بــه ایــن کــه واجــد شــرایط مقــرر در قانــون مزبــور و آییننامــه اجرایــی آن بــوده از
مقــرری مربوطــه اســتفاده میکنــد .ایــن شــخص در مــدت اســتفاده از مقــرری بیمــه بیــکاری حــق بیمـهای
پرداخــت نمیکنــد و اساســاً اشــتغال نــدارد .لــذا در صورتــی کــه بعــد از مــدت زمانــی کــه از مقــرری
مزبــور اســتفاده نمــود ،مجــددا ً اشــتغال بــه کار یابــد ،مــدت مزبــور جهــت برخــورداری وی از کمــک هزینــه
عائلهمنــدی محاســبه نمیشــود( .جعفــری ،تابســتان  ،1386ص  6و .)7
مـورد دیگـری کـه در ایـن خصـوص قابل ذکر اسـت ،کمـک هزینـه ازدواج میباشـد ،بـرای دریافت کمک
هزینـه مزبـور ضروری اسـت بیمهشـده ظرف پنج سـال قبل از تاریـخ ازدواج ،حدأقل حق بیمـه  720روز کار را
بـه سـازمان پرداخـت کرده باشـد .درصورتی کـه مجموع مدت زمان اشـتغال بیمهشـده و مدت زمان اسـتفاده
وی از مقـرری بیمـه بیـکاری ،معـادل  720روز کار باشـد ،نمیتوانـد از کمـک هزینـه فوقالذکـر برخـوردار
گـردد ،زیـرا بـه موجـب تبصـره ( )2مـاده مبحوث عنـه ،مدت دریافـت مقرری بیمـه بیکاری صرفـاً درخصوص
بازنشسـتگی ،ازکارافتادگـی و فـوت محاسـبه خواهد شـد (جعفری ،زمسـتان  ،1386ص .)41
مسـئله دیگـری کـه در اینجا مطرح اسـت مربوط به شـاغلین مشـاغل سـخت و زیانآور اسـت کـه در اثناء
اشـتغال ،مدتـی بیـکار شـده و از مقـرری بیمـه بیـکاری اسـتفاده کردهانـد .بـه این توضیـح که آیا مـدت زمان
اسـتفاده از مقرری بیمه بیکاری جزء سـوابق مشـاغل سـخت و زیان آور این مشـمولین محسـوب میشـود؟
حسـب مفـاد بنـد (د) قسـمت ( )2مـاده  12آییننامـه اجرایـی بنـد ( )5قانون اصلاح تبصـره ( )2الحاقی
مـاده  76قانـون اصلاح مـواد  72و  77و تبصـره مـاده  76قانـون تأمیناجتماعـی مصـوب  1354و الحـاق دو
تبصـره بـه مـاده ( 76مصـوب  )1385ایـام اسـتفاده از مقـرری بیمـه بیـکاری جزء سـابقه اشـتغال در کارهای
سـخت و زیـانآور محسـوب نمیشـود لیکـن در صـورت رعایـت شـرایط مقـرر در بند مزبـور بیمه شـده بیکار
قبـل از برقـراری مقـرری بیمـه بیـکاری در مشـاغل سـخت و زیـانآور اشـتغال بـه کار داشـته و در هنـگام
مقرریبگیـری یـا حداکثـر تـا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشـاغلی که سـخت و زیان آور شـناخته شـده
مشـغول بـه کار شـود یـا طبـق آییننامـه مزبور بازنشسـته شـود ایـام اسـتفاده از مقـرری ،صرفاً موجـب زایل
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شـدن توالـی اشـتغال در کارهـای سـخت و زیانآور نمیشـود .مضافاً ،همان گونـه که میدانیم حـق بیمه برای
مشـاغل سـخت و زیـانآور چهار درصد اسـت کـه کارفرما مکلف به پرداخت آن اسـت ،در صورتـی که در مدت
اسـتفاده از حمایتهـای مقـرر در قانـون بیمـه بیـکاری اساسـاً کارفرمایـی وجود نـدارد و حتی بیمهشـده خود
نیـز بابـت حمایتهـا و از جملـه خدمـات درمانـی حق بیمـهای پرداخـت نمیکند .لذا ،بایسـتی اذعان داشـت

تنهـا امتیـازی کـه مقنـن بـرای این گروه از بیمهشـدگان قائل شـده ایـن که مدت اسـتفاده از مقـرری ،موجب
از بیـن رفتـن توالی اشـتغال نمیشـود آن هم با لحاظ شـرایط مقـرر در آییننامـه فوقالذکر .مضافـاً ،این مدت
در محاسـبه میـزان مسـتمری نیز لحاظ میشـود.
4ـ2ـ بــه موجــب تبصــره بنــد (الــف) مــاده ( )7قانــون بیمــه بیــکاری ،افــراد مســن مشــمول قانــون
مزبــور کــه دارای  55ســال ســن و بیشــترباشــند مادامــی کــه مشــغول بــه کار نشــدهاند میتواننــد تــا
رســیدن بــه ســن بازنشســتگی تحــت پوشــش بیمــه بیــکاری باقــی بماننــد .ایــن موضــوع در مــاده ()10
آییننامــه اجرایــی نیــز تصریــح شــده اســت1 .درخصــوص ایــن کــه ضــروری اســت ســن مقــرری بگیــران
مشــمول مــاده مزبــور  55ســال و بیشــتر باشــد و افــراد کمتــر از ایــن ســن مشــمول تبصــره قــرار نمیگیرنــد
2
تردیــدی وجــود نــدارد و هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز اقــدام بــه صــدور دادنامــه کــرده اســت.
امــا نکتــه قابــل مالحظــه ایــن کــه ایــن تبصــره در زمانــی بــه تصویــب رســیده کــه مشــمولین قانــون
تأمیناجتماعــی مطابــق مــاده  76ایــن قانــون بــا ( )10ســال ســابقه و ( 60ســال) ســن بــرای مــردان و (55
ســال) ســن بــرای زنــان ،شــرایط بازنشســتگی را احــراز میکردنــد لیکــن ،بــا تصویــب قانــون «اصــاح تبصــره
( )2الحاقــی مــاده  76قانــون اصــاح مــواد  72و  77و تبصــره مــاده  76قانــون تأمیناجتماعــی مصــوب 1354
و الحــاق دو تبصــره بــه مــاده  76مصــوب ( 1371مصــوب  )1380/7/14بیمهشــدگان بــا احــراز شــرایط
فــوق بازنشســته نمیشــوند بلکــه مطابــق بنــد ( )3قســمت (ب) ایــن قانــون ،بــرای اســتفاده از مســتمری
بازنشســتگی هــر ســال یــک ســال بــه حدأقــل ســابقه پرداخــت حــقبیمــه اضافــه میشــود تــا ایــن ســابقه
بــه بیســت ســال برســد ،لــذا در صورتــی کــه ســن مقــرری بگیــر ،مشــمول ســن مذکــور در تبصــره مــاده ()7
 .1مــاده ( )10آیيننامــه اجرايــي قانــون بيمــه بيــكاري« :پرداخــت مقــرري بيمــه بيــكاري بــه مقــرري بگيــران داراي  55ســال ســن و بيشــتر
درصــورت عــدم امــكان اشــتغال بــه كار آنــان ،بــدون رعايــت بنــد «الــف» مــاده ( )7قانــون تــا رســيدن بــه ســن بازنشســتگي موضــوع مــاده
( )76قانــون تأميــن اجتماعــي ادامــه مــي يابــد».
« .2دادنامــه شــماره  65مــورخ « :1382/2/14حكــم مقــرر در مــاده ( )7قانــون بيمــه بيــكاري مصــوب  1369بــا عنايــت بــه ســياق عبــارات
آن مفيــد هــدف مقنــن در تعييــن مــدت اســتفاده از حــق بيمــه بيــكاري بــا رعايــت مقــررات مربــوط اســت .بنابرايــن مدلــول تبصــره مــاده
مزبــور نيــز متضمــن جــواز برقــراري و پرداخــت مقــرري بيمــه بيــكاري تــا رســيدن بــه ســن بازنشســتگي در مــورد مشــموالن قانــون مزبــور
بــه شــرط داشــتن  55ســال ســن و بيشــتر در تاريــخ برقــراري مقــرري فوقاالشــعار اســت و .»...
 دادنامــه شــماره  86مــورخ « :1383/3/10بــا عنايــت بــه مفــاد دادنامــه شــماره  65مــورخ  82/2/12هيــأت عمومــي ديــوان عدالــت اداري كــهبــه موجــب آن تبصــره مــاده ( )7قانــون بيمــه بيــكاري مصــوب  1369مفيــد داشــتن حدأقــل  55ســال ســن در تاريــخ قطــع رابطــه اســتخدامي
غيــرارادي كارگــر بــا كارفرمــا ميباشــد ،وقــوع اشــتباه در دادنامــه شــماره  280مــورخ  82/2/25شــعبه نهــم تجديدنظــر ديــوان محــرز بــه
نظــر ميرســد .بنابرايــن مســتندا ً بــه تبصرههــاي ( )1و ( )3الحاقــي بــه مــاده  18قانــون ديــوان عدالــت اداري دادنامــه شــعبه مزبــور نقــض
ميشــود و رســيدگي بــه دادخواســت تجديدنظــر بــه شــعبه ششــم تجديدنظــر ديــوان محــول ميگــردد».
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قانــون باشــد لیکــن ســابقه پرداخــت حــق بیمــه وی انــدک باشــد بــه نحــوی کــه بــا پرداخــت مقــرری مربوطه
تــا رســیدن بــه ســن بازنشســتگی ،ســابقه الزم جهــت برخــورداری از مزایــای بازنشســتگی را احــراز نکنــد
پرداخــت مقــرری بیمــه بیــکاری تــا چــه زمانــی ادامــه مییابــد؟ در ایــن خصــوص دو دیــدگاه وجــود دارد:
مطابـق دیـدگاه اول ،پرداخـت مقـرری بیمـه بیـکاری بـه ایـن عـده از مقـرری بگیران تا رسـیدن به سـن
بازنشسـتگی یعنـی شـصت سـال امکان پذیر اسـت لیکن بعد از رسـیدن به سـن مزبـور ،پرداخـت مقرری قطع

میشـود ،بـه عنـوان مثـال درصورتـی که شـخص  56سـال سـن و دو سـال سـابقه پرداخـت حق بیمه داشـته

باشـد ،مقـرری بیمـه بیـکاری بـدون در نظر گرفتن سـقف آن تا سـن  60سـالگی وی ادامه مییابـد ،لیکن بعد
از رسـیدن به سـن  60سـال با توجه به فقدان سـابقه کافی مشـمول اسـتفاده از مسـتمری بازنشسـتگی قرار

نمیگیـرد لـذا ،بـه صراحـت تبصـره مـورد بحـث ،پرداخـت مقرری بـه وی قطع میشـود .ایـن نظر بـا منطوق
تبصـره و مـاده ( )10آییننامـه اجرایـی قانون مطابقـت دارد.

مطابـق دیـدگاه دوم ،فلسـفه وجـودی وضـع این تبصـره ،کمک به مقـرری بگیـران بیمه بیکاری اسـت که

در آسـتانه بازنشسـتگی بیکار میشـوند ،لذا در صورتی که مشـمولین قانون کار که سـن آنها  55سـال و بیشتر
باشـد و از جهـت سـابقه پرداخـت حق بیمه ،صرفاً مدت محدودی نیاز به سـابقه داشـته باشـند بـه عنوان مثال
شـخص با  55سـال سـن و  13سـال سـابقه پرداخت حق بیمه بیکار شـوند ،مطابق تبصره تا رسـیدن به سـن

 60سـالگی بایسـتی بـه وی مقـرری بیمـه بیـکاری بـدون لحـاظ حدأکثر مـدت پرداخـت آن ،پرداخـت گردد.
لیکـن آن عـده از مشـمولین کـه سـابقه پرداخت حـق بیمه آنها زیاد نیسـت و حتی بـا دریافت مقرری تا سـن

 60سـال نیـز نمیتواننـد حائز شـرایط دریافت مسـتمری بازنشسـتگی قـرار گیرنـد ،پرداخت مقرری بـه آنها تا
سـن  60سـال وجهی ندارد.

دیـدگاه اول مطابـق منطوق تبصره قسـمت (الف) ماده ( )7اسـت ،فـی الواقع به موجب تبصـره فوق افرادی

که دارای  55سـال سـن و بیشـتر باشـند تا رسـیدن به سـن بازنشسـتگی مادامی که اشـتغال به کار ندارند از
مقـرری بیمـه بیـکاری برخوردار میشـوند .بدیهی اسـت با رسـیدن به سـن  60سـال ،بیمهشـده با اسـتفاده از
مقـررات مربـوط بـه بازنشسـتگی یـا قانون تعییـن تکلیف تأمیناجتماعی اشـخاصی کـه  10سـال و کمتر حق

بیمـه پرداخـت کردهاند مصـوب  1392/7/17میتواند درخواسـت بازنشسـتگی نماید.
5ـ میزان مقرری بیمه بیکاری

بـه موجـب تبصـره ( )1بنـد (ج) ماده ( )7قانـون بیمه بیکاری بـرای دریافت مقرری ،متوسـط مزد یا حقوق

روزانـه بیمهشـده بیـکار در نظـر گرفتـه میشـود ،متوسـط مـزد یـا حقـوق روزانـه بیمهشـده بیکار بـه منظور
محاسـبه مقـرری بیمـه بیـکاری عبـارت اسـت از جمـع کل دریافتـی بیمهشـده کـه بـه مأخـذ آن حـق بیمـه

دریافـت شـده در آخریـن  90روز قبـل از شـروع بیکاری تقسـیم بر روزهـای کار .در خصوص بیمهشـدگانی که
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کارمـزد دریافـت میکننـد آخریـن مزد عبارت اسـت از جمع کل دریافتی بیمهشـده که به مأخـذ آن حق بیمه
دریافـت شـده در آخریـن  90روز قبـل از شـروع بیکاری تقسـیم بر .1 90

بـا توجـه بـه مطالـب فوقالذکـر این نتیجـه حاصل میشـود کـه جهت تعییـن میزان مقـرری بیمـه بیکاری

بایسـتی مـزد یـا حقـوق روزانـه بیمـه شـده بیـکار در  90روز قبـل از بیکاری مـورد توجه قـرار گیرد 2.مسـئلهای
کـه مطـرح میشـود و در عمـل ایجـاد مشـکل میکنـد این اسـت کـه بعضـاً ،کارفرمایان از ارسـال لیسـت و مزد

کارگـران خـود ،خـودداری مینماینـد ،لـذا در موقع بیـکاری ،تعیین مقرری بیمـه بیکاری آنها امکانپذیر نیسـت.

درخصـوص ایـن کـه در چنیـن مـواردی متوسـط مـزد یـا حقـوق  90روز قبل از شـروع بیـکاری به چـه طریقی
تعییـن شـود قانـون بیمـه بیـکاری و آییننامـه اجرایی آن سـاکت اسـت .لیکـن ،میتوان سـه نظر مطـرح نمود:

5ـ1ـ بـا توجـه به سـکوت قانـون ،تعیین مقرری بیمـه بیکاری نیـز امکانپذیر نمیباشـد ،لـذا ادارات تعاون،

کار و رفـاه اجتماعـی کـه بـه تعیین تاریخ وقوع بیکاری و تشـخیص بیکاری بـدون میل و اراده کارگـر میپردازند،

بایسـتی میـزان حقالسـعی کارگـر را نیـز تعییـن کننـد تـا براسـاس آن حقـوق کارگـران ظـرف  90روز قبـل از
بیـکاری مشـخص شـده و متعاقباً امـکان تعیین میـزان مقرری بیمـه بیکاری فراهـم گردد.

5ـ2ـ از آنجـا کـه حدأقـل حقـوق کارگران ،هر سـال از سـوی شـورای عالـی کار تعیین و اعالم میشـود لذا
حقـوق نـود روز قبـل از بیـکاری بـا توجـه به حدأقل مقرر شـده تعیین میشـود .مضافـاً در صورتی کـه نوع حرفه

و شـغل کارگـران بـر اسـاس طـرح طبقهبندی مشـاغل باشـد ،مطابق طـرح طبقهبندی میـزان مزد و حقـوق آنها
تعیین میشـود.

5ـ3ـ بـا توجـه به رویه سـازمان و تبصره مـاده  48قانون تأمیناجتماعی که در خصوص چگونگی محاسـبه
3

و وصـول حـق بیمـه در مواردی که کارفرما از ارسـال لیسـت خـودداری میکند به سـازمان اختیـار تعیین میزان

حـق بیمـه بـه صـورت علیالـرأس بـه مأخـذ حدأقل داده شـده اسـت لذا بـه نظر می رسـد مشـکلی در خصوص
تعییـن میـزان متوسـط مـزد و حقـوق این کارگـران و متعاقباً میـزان حق بیمه آنها وجـود ندارد ،چرا که سـازمان
 .1مطابــق قســمت اخيــر تبصــره ( )1بنــد ج مــاده ( )7قانــون بيمــه بيــكاري ،در صورتــي كــه بيمــه شــده كارمــزد ،ظــرف ســه مــاه آخريــن 90
روز قبــل از بيــكاري ،مدتــي از غرامــت دســتمزد اســتفاده نمــوده باشــد متوســط مــزدي كــه مبنــاي محاســبه غرامــت قرارگرفتــه بــه منزلــه
دســتمزد ايــام بيــكاري تلقــي و در محاســبه منظــور خواهــد شــد.
 .2دادنامــه شــماره  98مــورخ  1382/3/4هيــأت عمومــي ديــوان عدالــت اداري در ايــن خصــوص مقــرر داشــته« :قانونگــذار مــاك محاســبه
و پرداخــت مقــرري بيمــه بيــكاري را بــه صراحــت تبصــره ( )1بنــد ج مــاده ( )7قانــون بيمــه بيــكاري مصــوب  ،1369جمــع كل دريافتــي
بيمــه شــده كــه بــه مأخــذ آن حــق بيمــه دريافــت شــده در آخريــن  90روز قبــل از شــروع بيــكاري تقســيم بــر روزهــاي كار قــرار داده اســت.
بنابرايــن عمــوم و اطــاق بنــد  2دســتورالعمل شــماره  52/60125مــورخ  1380/7/15ســازمان تأميــن اجتماعــي كــه بــدون تمســك بــه علــل
و جهــات قانونــي متضمــن نفــي اعتبــار ليسـتهاي ارســالي در  90روز آخــر اشــتغال بيمـه شــده بــه لحــاظ افزايــش متوســط دســتمزد روزانــه
وي طــي دوره شــش ماهــه قبــل از  90روز و همچنیــن قاعــده آمــره مبنــي بــر حــذف افزايــش مزبــور و برقــراري حــق بيمــه بــا مأخــذ متوســط
دســتمزد روزانــه  6ماهــه قبــل از  90روز آخــر اشــتغال ميباشــد ،خــاف قانــون و خــارج از حــدود اختيــارات ســازمان تأميــن اجتماعــي در
وضــع مقــررات فوقالذكــر تشــخيص داده ميشــود و مســتندا ً بــه قســمت دوم مــاده  25قانــون ديــوان عدالــت اداري ابطــال مــي گــردد».
ف كارفرمــا ســازمان ميتوانــد
ی «در صــورت عــد م ارســال صــورت مــزد در موعــد مقــرر از طــر 
 .3تبصــره مــاده  48قانــون تأمیــن اجتماع ـ 
ق بيمـ ه قــرار گرفتـه اسـت احتســاب
ن حـ 
ق مــاده  40ايـن قانــون مبنــاي تعييـ 
س مأخــذي كـ ه طبـ 
ق بيمــهشــدگان را بــر اســا 
مــزد يــا حقــو 
ق بيمـه شــد ه بـه طريـق مذكــور ميســر نباشــد ســازمان
ن مــزد يــا حقــو 
ي كـه تعييـ 
ي نقــدي قــرار دهــد .در مــوارد 
و مأخــذ پرداخـت مزايــا 
ب پرداخ ـت نمايــد».
ق ب ـه طــور عليالحســا 
ي را ب ـ ه مأخــذ حداق ـل مــزد يــا حقــو 
ي نقــد 
ميتوانــد مزايــا 

بررسی ابهامات قانون بیمه بیکاری
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میتوانـد نسـبت بـه تعییـن آن ،رأسـاً اقـدام نمایـد .هـم اکنـون ،دیـدگاه سـوم قابل اجرا و حسـب تبصـره فوق

قانونـی اسـت ،لیکـن ،پیشـنهاد میشـود با توجه به سـکوت قانون بیمـه بیـکاری و آییننامه آن ،سـازمان اقدام

بـه صدور بخشـنام ه نماید.

6ـ بررســی عکسالعمــل ســازمان در قبــال اقــدام ادارات تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در
معرفــی بیمهشــدگان بیــکار و ارائــه راهکارهــای اصالحــی
درخصــوص برقــراری مقــرری بیمــه بیــکاری توســط ســازمان نســبت بــه بیمهشــدگان بیــکار ،دعــاوی
متعــددی علیــه ســازمان در دیــوان عدالــت اداری مطــرح شــده اســت .بــا بررســیهای بــه عمــل آمــده
درخصــوص زمینــه طــرح ایــن دعــوی ،مشــخص شــده کــه تشــخیص ارادی یــا غیــرارادی بــودن بیــکاری
مشــمولین قانــون بیمــه بیــکاری زمینــه اصلــی طــرح ایــن دعــاوی میباشــد ،بــه ایــن توضیــح کــه ســازمان
آرای صــادره از مراجــع حــل اختــاف مذکــور در قانــون کار را در خصــوص تشــخیص بیــکاری غیــرارادی
نپذیرفتــه و بعضـاً علــی الــرأس درصــدد تشــخیص ایــن امــر بــر میآیــد .زیــرا ،اگرچــه مــاده ( )3آییننامــه
اجرایــی قانــون فوقالذکــر تشــخیص بیــکاری بــدون میــل و اراده و تاریــخ وقــوع آن را بــر عهــده واحدهــای
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی محــل قــرار داده لیکــن ،ســازمان تأمیناجتماعــی بــه عنــوان اصلیتریــن نهــاد
متولــی صنــدوق بیمــه بیــکاری معتقــد اســت کــه واحدهــای مزبــور درخصــوص معرفــی بیمهشــدگان بیــکار
بــه طــور تخصصــی و براســاس مقــررات قانونــی عمــل نمیکننــد بلکــه پــارهای مصالــح سیاســی و اجتماعــی
را مدنظــر قــرار میدهنــد .لــذا ،بعضــاً افــرادی جهــت دریافــت مقــرری معرفــی میشــوند کــه فیالواقــع
بیــکاری آنهــا غیــرارادی نیســت و حتــی ،گاهــی فــرد بیــکار جهــت دریافــت مقــری معرفــی میشــود لیکــن،
واجــد شــرایط مقــرر در قانــون نیســت و ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان علیرغــم ایــن کــه مســئول
پرداخــت مقــرری اســت و بــار مالــی ناشــی از ایــن تعهــد را تحمــل کــرده و بــر دوش میکشــد ،لیکــن،
نقشــی در تشــخیص بیــکاری غیــرارادی وی نــدارد.
بــا توجــه بــه مطالــب فوقالذکــر ،بایســتی اذعــان داشــت دالیــل ســازمان منطقــی اســت لیکــن همــان
گونــه کــه مالحظــه شــد مطابــق مــاده ( )4قانــون بیمــه بیــکاری و مــاده ( )3آییننامــه اجرایــی آن ،تشــخیص
بیــکاری غیــرارادی و تاریــخ وقــوع آن بــه ادارات تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی محــل واگــذار شــده اســت و
هیــأت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز بــه موجــب دادنامههــای شــماره  39مــورخ  1376/4/21و -152
 149مــورخ  1384/4/5در خصــوص ایــن موضــوع حکــم صــادر کــرده اســت .راهکارهــای پیشــنهادی جهــت
حــل ایــن مســئله میتوانــد بــه یکــی از صــور ذیــل باشــد:
6ـ1ـ از آنجــا کــه اســتدالل ســازمان در عــدم پذیــرش آرای هیأتهــای حــل اختــاف قانــون کار،
ایــن اســت کــه ایــن ادارات در معرفــی افــراد بیــکار ،بــه طــور تخصصــی و مطابــق اصــول حقوقــی عمــل
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نمینماینــد و بــا توجــه بــه ایــن کــه اختیــار واحدهــای فوقالذکــر مســتند بــه قانــون بیمــه بیــکاری و
آییننامــه آن میباشــد ،لــذا ســازمان میبایســت درصــدد اصــاح قانــون و آییننامــه برآیــد؛ بــه ایــن
توضیــح کــه پیشــنهاد اصــاح قانــون را ارائــه نمایــد تــا مرجــع تشــخیص بیــکاری غیــرارادی و پرداخــت
مقــرری بیمــه بیــکاری (صنــدوق بیمــه بیــکاری) واحــد شــده و هــر دو در اختیــار ســازمان قــرار گیــرد.

6ـ2ـ پیشــنهاد قابــل اجــرا ایــن اســت کــه ســازمان بــه عنــوان مســئول پرداخــت مقــرری بیمــه بیکاری
و متولــی صنــدوق آن ،در کنــار واحدهــای تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در تشــخیص بیــکاری غیــرارادی از
طریــق حضــور نماینــده خــود دخالــت نمایــد؛ زیــرا بــه موجــب مــاده ( )11قانــون بیمــه بیــکاری «وزارت کار
و امــور اجتماعــی و ســازمان تأمیناجتماعــی مجــری ایــن قانــون خواهنــد بــود» .از ســوی دیگــر ،مطابــق
مــاده ( )12آن ،ســازمان تأمیناجتماعــی مکلــف اســت هزینههــای موضــوع ایــن قانــون را منحصــرا ً از محــل
درآمدهــای ناشــی از آن تأمیــن نمایــد .لــذا ،ســازمان پیشــنهاد اصــاح قانــون بیمــه بیــکاری را بــه ایــن نحــو
ارائــه دهــد :بــا توجــه بــه ایــن کــه مقــرری بیمــه بیــکاری صرف ـاً از محــل صنــدوق بیمــه بیــکاری تأمیــن
میشــود و از طــرف دیگــر ســازمان مکلــف اســت در طــول مــدت اســتفاده بیــکاران از مقــرری ،بــه آنهــا
خدمــات درمانــی ارائــه دهــد و ایــن مــدت را از نظــر بازنشســتگی ،ازکارافتادگــی و فــوت جــزء ســوابق بیکاران
محســوب نمایــد ،لــذا جهــت تشــخیص دقیــق بیکارانــی کــه واجــد شــرایط مقــرر هســتند ،از طریــق حضــور
نماینــده خــود در واحدهــای مزبــور در امــر تشــخیص بیــکاری و تاریــخ وقــوع آن دخیــل باشــد .البتــه ،بایــد
گفــت؛ براســاس تفاهمنامــه منعقــده فیمابیــن وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی و ســازمان ،هــم اکنــون
نماینــدگان ســازمان در ادارات مزبــور بــه هنــگام تشــخیص بیــکاری و تاریــخ وقــوع آن حضــور دارنــد ،ولــی
همانگونــه کــه گفتــه شــد حضــور نماینــده ســازمان بــه موجــب تفاهمنامــه منعقــده اســت در صورتــی کــه
پیشــنهاد میشــود ایــن موضــوع قانون ـاً پیشبینــی گــردد.
نتیجهگیری
 -1بیمــه بیــکاری یکــی از تعهــدات کوتــاه مــدت ســازمان تأمیناجتماعــی اســت کــه هــدف از برقــراری
ایــن نظــام حمایتــی ایــن اســت کــه بــا پرداخــت مقــرری ،بخشــی از زیانهــای وارده بــه کارگــران کــه ناشــی
از بیــکاری غیــرارادی و ناخواســته آنــان اســت جبــران گــردد.
 -2مشــمولین قانــون بیمــه بیــکاری عبارتنــد از افــرادی کــه اوالً مشــمول قانــون تأمیناجتماعــی
و ثانیــاً تابــع قانــون کار یــا کار کشــاورزی باشــند ،لــذا برخــاف دایــره نســبتاً وســیع مشــمولین قانــون
تأمیناجتماعــی ،تنهــا یــک دســته در شــمول قانــون بیمــه بیــکاری قــرار گرفتهانــد.
 -3یکــی از شــرایط اساســی جهــت برخــورداری از مزایــای قانــون بیمــه بیــکاری ،بیــکاری بــدون میــل
و اراده کارگــر میباشــد .از جملــه مصادیــق بیــکاری بــدون میــل و اراده اخــراج کارگــر ،بازخریــدی ،بــروز
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حــوادث غیرمترقبــه ،تغییــر ســاختار اقتصــادی کارگاه ،واگــذاری محــل خدمــت کارگــران و اتمــام قــرارداد کار
بــا لحــاظ شــرایط مقــرر میباشــد.
 -4بــه موجــب تبصــره بنــد (الــف) مــاده ( )7قانــون بیمــه بیــکاری افــرادی کــه دارای  55ســال ســن
و بیشــتر باشــند تــا رســیدن بــه ســن بازنشســتگی مادامــی کــه اشــتغال بــه کار ندارنــد از مقــرری بیمــه

بیــکاری برخــوردار میشــوند .بدیهــی اســت بــا رســیدن بــه ســن  60ســال ،بیمهشــده بــا اســتفاده از مقــررات
مربــوط بــه بازنشســتگی یــا قانــون تعییــن تکلیــف تأمیناجتماعــی اشــخاصی کــه  10ســال و کمتــر حــق
بیمــه پرداخــت کردهانــد مصــوب  1392/7/17میتوانــد درخواســت بازنشســتگی نمایــد.
5ـ بعضـاً ،کارفرمایـان از ارسـال لیسـت و مـزد کارگـران خود ،خـودداری مینماینـد ،لذا در موقـع بیکاری،
تعییـن مقـرری آنهـا امکانپذیـر نیسـت .در چنین مـواردی در خصوص تعیین متوسـط مزد یا حقـوق  90روز
قبـل از شـروع بیـکاری ،قانـون بیمـه بیکاری و آییننامه اجرایی آن سـاکت اسـت .بـا توجه به تبصـره ماده 48
قانـون تأمیناجتماعـی کـه در خصـوص چگونگی محاسـبه و وصول حق بیمه به سـازمان اختیـار تعیین میزان
حـق بیمـه بـه صـورت علیالـرأس در مواردی که کارفرما از ارسـال لیسـت مـزد و حقوق خـودداری میکند به
مأخـذ حدأقل داده شـده ،سـازمان میتواند نسـبت به تعیین آن ،رأسـاً اقـدام نماید.
6ـ واگــذاری تشــخیص غیــرارادی بــودن بیــکاری و تاریــخ وقــوع آن بــه وزارت تعــاون ،کار و

رفــاه اجتماعــی ،باعــث بــروز مشــکالتی در عمــل شــده اســت ،زیــرا صنــدوق بیمــه بیــکاری در
اختیــار ســازمان تأمیناجتماعــی اســت و ارائــه حمایتهــا بــه بیــکاران توســط ایــن ســازمان صــورت
میگیــرد ایــن در حالــی اســت کــه تشــخیص مشــمولین قانــون مزبــور و همچنیــن تعییــن تاریــخ
بیــکاری آنهــا توســط وزارتخانــه مزبــور انجــام میگیــرد ،ایــن امــر باعــث بــروز اختالفاتــی فیمابیــن
ســازمان و واحدهــای مزبــور شــده اســت .دلیــل ســازمان ایــن اســت کــه واحدهــای تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی در تشــخیص بیــکاری غیــرارادی و معرفــی بیــکاران ،براســاس مصالــح سیاســی و
اجتماعــی اقــدام مینماینــد و بعضـاً بــه مســئله غیــرارادی بــودن بیــکاری بــا لحــاظ مقــررات قانونــی
توجــه ندارنــد .بایســتی اذعــان داشــت دالیــل ســازمان جهــت ایــن امــر بعضـاً منطقــی اســت لیکــن
همانگونــه کــه مالحظــه شــد مطابــق مــاده ( )4قانــون و مــاده ( )3آییننامــه اجرایــی آن ،تشــخیص
بیــکاری غیــرارادی و تاریــخ وقــوع آن ،بــه واحدهــای فــوق واگــذار شــده اســت و هیــأت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری نیــز بــه موجــب دادنامههــای شــماره  39مــورخ  1376/4/21و 149-152
مــورخ  1384/4/5ایــن امــر را تأییــد کــرده اســت .البتــه راهکارهــای پیشــنهادی جهــت حــل مســئله
فوقالذکــر در بنــد ( )6ایــن نوشــتار بررســی شــده اســت.
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منابع
 عراقــی ،دکتــر ســید عــزت اهلل و همــکاران ،1386 ،کتــاب «درآمــدی بــر حقــوق تأمیناجتماعــی» ،چــاپاول ،تهــران ،انتشــارات مؤسســه عالــی پژوهــش ســازمان تأمیناجتماعــی
 نعیمــی ،عمــران و پرتــو ،حمیدرضــا ،1393 ،کتــاب «حقــوق تأمیناجتماعــی بــا تأکیــد بــر حــوزهبیمــهای» ،تهــران ،انتشــارات ســمت
 نعیمــی ،عمــران و همــکاران ،1394 ،کتــاب «قانــون تأمیناجتماعــی و قوانیــن و مقــررات مرتبــط»،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی
 نعیمــی و همــکاران ،چــاپ ســوم  ،1392کتــاب «تأمیناجتماعــی در نظــم حقوقــی کنونــی» ،تهــران،انتشــارات جنــگل
 پورعبــاس ،یعقــوب ،مقالــه «نظــام حقوقــی بیمــه بیــکاری ایــران» ،فصلنامــه قوانیــن و مقــرراتتأمیناجتماعــی ،1386 ،شــماره ششــم
 جعفــری ،زهــرا ،مقالــه «مشــمولین بیمــه بیــکاری و شــرایط برخــورداری از مزایــای آن» ،فصلنامــه قوانیــنو مقــررات تأمیناجتماعــی ،1385 ،پیــش شــماره چهــارم
 جعفــری ،زهــرا ،مقالــه «ادامــه بیمــه بــه صــورت اختیــاری» ،فصلنامــه قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی، ،1386شــماره ششــم
 جعفــری ،زهــرا ،مقالــه «کمــک هزینــه عائلهمنــدی» ،فصلنامــه قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی، ،1386شــماره هفتــم
 جعفــری ،زهــرا ،مقالــه «کمــک هزینــه ازدواج» ،فصلنامــه قوانیــن و مقــررات تأمیناجتماعــی،1386 ،شــماره نهــم
 قاســمی ،محســن ،مقالــه «برخــورداری اتبــاع بیگانــه از مزایــای تأمیناجتماعــی» ،فصلنامــه قوانیــن ومقــررات تأمیناجتماعــی ،1387 ،شــماره دهــم
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