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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 2727 :ماره دادنامهش

 19/9/1398 :دادنامه ختاري

 9601818: روندهپ شماره

 : هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمرجع رسیدگی

 آقای سعید کنعانی - 2رئیس دیوان عدالت اداری  - 1: یشاك

مدیرکل نظارت بر اجرای بودج    29/4/1394- 74016/56بخشننام  منمار  ابطال : موضوو  شویايو و اواسو ه

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 1394/ 29/4- 74016/56ابطال بخشواامه شوماره  آقای سننعید کنعانی ب  موجد داداواسننتی   :كار  گردش     

اعالم   اواسنتار مند  و در ج ت یییین اواسنت  را مديركل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اق صوادی و دارايی

 کرد  است ک :

 24اح راماً به اس حضار قضات شريف هیأت عمومی می رساند: ساوات پايان ادمو مزايايی اسو كه باا به ماده  "  

اسو.   شدهقانون مذكور نیز ايضاح   31قانون كار در ااتمه و قطع رابطه كاری پردااو می گردد كه مراتب در ماده 

دگی به شویايو كارگران با ادودار احیا  مشوابهر پردااو حن سواوات در پايان همچاین قضوات عایی ماا  نیز در رسوی

با آارين حاوق( )اند كه می بايسو در ااتمه و قطع رابطه كاری تسويه حساب شود    كردهسال را علی ایحساب تلای  

ادمو )ساوات( را قانون كارر پردااو مزايای پايان    31و    24بر همین اساس بخشاامه مع رض عاه كه مغاير با مواد  

در هر سووال به مازیه تسووويه حسوواب نقايیر قرار داده اسووور مخدوش و در اور ابطال اسووو درا كه بايد با آارين 

  " حاوق محاسبه شود.
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 متن بخشنام  مورد اعتراض ب  قرار زیر است:  

 خزانه معین -اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان "  

داخت پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصیی در اصووو» رپر 14/4/1394  مورخ  122-3840بازگشووو به نامه شووماره    

ر در دوورت ااتمه قرارداد كارر 1369كار مصووب   ن قانو  24« به آگاهی می رسود: به موجب ماده کارکنان قراردادی

كار معین يا مدت موقور كارفرما میلف اسووو به كارگری كه مطابن قراردادر يس سووال يا بیشوو ر به كار اشوو غال 

داشو ه اسوو برای هر سوال سواباهر اع  از م وایی يا م ااوب بر اسواس آارين حاوق مبلغی به عاوان مزايای پايان كار 

قانون ياد شودهر مراصوی اسو حااقی سواکنه كارگران با اسو ااده از   64نمايد. همچاین به موجب ماده   به وی پردااو

ماه اسوو. سواير روزهای تعطیل جز ايا  مراصوی محسووب نخواهد شود و   مزد و اح سواب دقار روز جمعهر جمعاً يس

می شوود. میزان خایره سواکنه   برای كار كم ر از يس سوال مراصوی مزبور به نسوبو مدت كار ان ا  ياف ه محاسوبه

قانون مذكور نیز   71ه ماده  وروز نمی باشوود. به ع    9قانون مذكور بیشوو ر از    66مراصووی كارگر نیز بر قبن ماده 

مارر می دارد: ر در دووورت فسووخ يا ااتمه قرارداد كار يا بازنشووسوو کی و از كاراف ادگی كلی كارگر و يا تعطیل 

ورت فوت او به ورثه او پردااو وه وی و در دوارگر بوی كوراصی اس حااقودت مومه وربوط بوارگاهر مطایبات موك

می شوووود.« بوا عاوايوو بوه موارد فوقر مزايوای پوايوان كوار و موانوده خایره مراصوووی كواركاوان قراردادی كوه بوه اف خوار 

و خایره مراصوی بازنشوسو کی نا ل می شووند می بايد بر قبن ماررات پردااو شوود. یذا داانچه مزايای پايان كار  

مدت  كارگران در پايان هر سوال پردااو و تسوويه شوده باشودر در زمان بازنشس کی و يا ااتمه قرارداد كارر معین يا

موقور محاسووبه و پردااو م دد موارد فوق موضوووعیو ندارد و فات مدت زمانی كه بعد از آارين تسووويه به كار 

  "و می شود.اش غال داش ه اندر محاسبه و به كارگران پرداا

در پاسن  ب  منیایت موکورم معاون امور حقوقی و مس س وزارت امور اقتصنادی و دارایی ب  موجد هی      

 یوضیح داد  است ک : 5/2/1397- 16682/91ممار  
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در اصوو» رداداواسوو آقای سعید كاعانی دا ر بر ابطال   20/12/1396-9601818بازگشوو به نامه شوماره   "  

 وزارت امور اق صادی و دارايی« موارد خيل جقو دفا  تادي  می گردد: 29/4/1396-74016/56نامه شماره 

قانون تشوویی ت و آيین دادرسووی ديوان عدایو اداری   12ماده   1( همان گونه كه مسوو حضووريد به موجب باد  1  

حاوقی از آيین نامه ها و سواير  حدود دو حیو ديوان رسویدگی به شویاياتر تظلمات و اع راضوات اشوخا» حایای يا

اداره كل   29/4/1394- 74016/56نظامات و ماررات دوی ی و ... می باشود و اين در حایی اسوو كه نامه شوماره  

اق صوادی و دارايی همدان دوادر شوده اسوو. از نظارت بر اجرای بودجه دورفاً در ماا  پاسوخ به پرسود اداره كل امور  

اين رو به دییل ايایه در بردارنده قاعده حاوقی م ضوومن حن و تیلیف نمی باشوودر عاوان مارره يا بخشوواامه به آن 

 عمومی آن ديوانر به دییل فادان د حیو موضوعیو ندارد. تعلن نمی گیرد و قرح شیايو و رسیدگی در هیأت

مربوط به احدی از كارمادان اين وزارتخانه می باشوود كه مطابن   ر( فارغ از موارد معاونه فوقر نامه مورد اشوواره2  

در پايان يس سوال  رقانون كار  24قرارداد و حی  كارگزيایر مدت قرارداد وی يس سوایه بوده و بر اسواس مااد ماده 

می گرديد. باابراينر مااد نامه ياد شوده با آرای دوادره از   قرارداد می بايسوو مزايای پايان كار به ايشوان پردااو

ديوان كه در ارتباط با قراردادهای بید از يس سوال دوادر گرديده اندر ماافاتی نداشو ه و اسو ااد به   18سووی شوعبه  

  "آنقا ب وجه می باشد. با عاايو به مراتب فوقر رد شیايو نامبرده مورد اس دعا می باشد.

هیأت پروند  ب   1392مصنو  سنال   قانون تشویی ت و آيین دادرسوی ديوان عدایو اداری 84د   در اجرای ما  

دیوان عدالت اداری ارجاع می مننود و هیأت موکور ب  موجد دادنام    تخصووصووی كارر بیمه و تامین اج ماعی

نون قا 84اواسننت  را میایر قانون ندانسننت  اسننت و ب  اسننتناد بند     ماد    28/3/1395- 98مننمار  

می کند. م رأی ب  رد میایت ماکی صادر 1392یشنییالت و آیین دادرسنی دیوان عدالت اداری مصنو  سنال 

 ب  قرار زیر است:متن رأی موکور 

 قانون مديريو  124ه دقار  اعضاء( مع ادند اداراتی كه قبن ماده وأت تخصصی )بید از سواء هیوو اعضواكثري   
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كشووریر افرادی را اسو خدا  می كااد تابع قانون كار نمی باشود.ز يرا به یحان فای و تخصوصوی بودن امور   ادمات

مزايای دوی ی دوورت می پذيرد و موضوو  مورد شویايو از آن   ر ماطع معیای با حاوق وحاكمی یر اسو خدا  افراد د

ماویه اسوو. یذا شواكی در تشوخیو موضوو ر مرتیب اشو باه شوده درا كه مشومویین اين نو  قرارداد در ااتمه كل 

 ان دا   اود راقراردادر حن سواوات دريافو می كااد و دویو بودجه پردااو حن سواوات سواکنه به افراد و كاركا

اغل در كارگاه های دوی ی و غیردوی ی مشمول قانون كار وو ران شوو راردادهای كارگرانر كارگوو ورد قوو م  ندارد. اما در

می شووند. باابراين داانچه پايان هر سوال حن سواوات اود را دريافو كرده باشواد اگر قرارداد آنقا دا می باشود در 

آارين حاوقر تسوويه حسواب می كااد ویی اگر قرارداد ايشوان موقو باشود با   پايان سوی سوال با دريافو مابه ای ااوت

تسوويه حسواب هر سوالر قرارداد ااتمه می يابد و حن دريافو علی ایحسواب را ندارند. یذا با توجه به مراتب مذكور 

درسوی ديوان عدایو قانون تشویی ت و آيین دا  84بخشواامه مع رض عاه قابل ابطال نبوده و مسو اداً به باد )ب( ماده  

اداری رأی به رد شویايو دوادر و اع   می گردد. رأی دوادره  ری بیسوو روز از تاريخ دودورر از سووی ر ی  

 ديوان يا ده نار از قضات ديوان قابل اع راض اسو.

ب    10/4/1398مدیرکل هیأت عمومی و هیأی ای یخصنصنی دیوان عدالت اداری ب  موجد ارارم مور    

و از رئیس  دالت اداری اعالم می کند ک  رأی هیأت یخصنصنی میایر قانون صنادر مند  اسنت رئیس دیوان ع

قانون یشنییالت و آیین دادرسنی دیوان   84دیوان عدالت اداری یقاضنا می کند عنداهقتاناو و در اجرای ماد   

قرار زیر  ب   د. متن نام  مدیرکل هیأت عمومی و هیأی ای یخصنصنیلت اداری ب  رأی موکور اعتراض کنعدا

 است:

 ح و اکس   وایمسلمین جااب آقای بقرامی  "  

 ر ی  مح ر  ديوان عدایو اداری       

 با س   و اح را   

 معین يا مدت  مارر شده در دورت ااتمه قرارداد كارر كار 1369قانون كار مصوب سال  24اده ويی : مطابن م  
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موقور كارفرما میلف اسوو به كارگری كه مطابن قراردادر يس سوال يا بیشو رر به كار اشو غال داشو ه اسوو برای هر 

سووال سوواباهر اع  از م وایی يا م ااوبر بر اسوواس آارين حاوقر مبلغی معادل يس ماه حاوق به عاوان مزايای پايان 

 ايد.كارر به وی پردااو نم

ر 1394قانون رفع موانع تویید رقابو پذير و ارتاای نظا  مایی كشوور مصووب سوال   41ماده   4دو : مطابن تبصوره   

كوارفرموايوان مو ااود بوه كوارگران بوا قرارداد موقوو بوه نسوووبوو مودت كواركردر مزايوای قوانونی پوايوان كوار را بوه موااوذ هر 

 سال يس ماه آارين مزد پردااو نماياد.

هیأت عمومی ديوان عدایو اداریر وفن ماده   2/8/1396  -725و    726سواس رأی وحدت رويه شوماره  سوو : بر ا  

قانون رفع موانع تویید رقابو پذيرر با ااتمه قرارداد كار و يا ترک كار توسووت   41ماده   4قانون كار و تبصووره    24

كار كرده اسوو پردااو نمايد كارگرر كارفرما میلف اسوو ه  حن سواوات سوایقايی را كه كارگر به دوورت كامل 

 و ه  حن ساوات نسبو به ايامی كه در سال ترک كار كرده اسو.

با   29/4/1394-[ 74016/56]  56/74016دقار : وزارت امور اق صوواد و دارايی به موجب بخشوواامه شووماره    

ی پايان كار و موضوو  پاداش پايان ادمو و خایره مراصوی كاركاان قراردادی مارر كرده اسوو: ر داانچه مزايا

خایره مراصوی كارگران در پايان هر سوال پردااو و تسوويه شوده باشودر در زمان بازنشوسو کی و يا ااتمه قراردادر 

مودت موقوور محواسوووبوه و پردااوو م ودد موارد فوق موضووووعیوو نودارد و فات مودت زموانی كوه بعود از  كوار معین يوا

 ارگران پردااو می شود.«آارين تسويه به كار اش غال داش ه اندر محاسبه و به ك

- 9809970906010098موجوب دادنواموه شووومواره  پا  : هیوأت تخصوووصوووی كوارر بیموه و توامین اج مواعی بوه  

وزارت امور   29/4/1394-74016/56در رسویدگی به شویاي ی به اواسو ه ابطال بخشواامه شوماره    28/3/1398

وریر افرادی وو دمات كشوو ديريو اوو انون موو ق  124ه ادوو ه قبن موو ه ر اداراتی كوو ن اس دکل كوو اق صاد و دارايیر با اي 

 ا در مورد قراردادهای كارگرانر كارگران شاغل در كارگاه های ودا  می كااد تابع قانون كار نمی باشد. امورا اس خ
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كار می شوووند. باابراين داانچه پايان هر سووال حن سوواوات اود را دريافو كرده دوی ی و غیردوی ی مشوومول قانون  

باشاد اگر قرارداد آنقا دا می باشد در پايان سی سال با دريافو مابه ای ااوت آارين حاوقر تسويه حساب می كااد 

ريافو علی ایحسواب را ویی اگر قرارداد ايشوان موقو باشود با تسوويه حسواب هر سوالر قرارداد ااتمه می يابد و حن د

 ندارند« حی  به رد شیايو دادر كرده اسو.

قانون رفع موانع تویید رقابو پذير و ارتاای نظا  مایی   41ماده   4تبصوره   قانون كار و  24نظر به ايایه مطابن مواد   

ز م وایی يا كشوورر مباای پردااو حن سواوات ادمو به كارگر دارای قرارداد كار موقو برای هر سوال سواباه اع  ا

رين حاوق محواسوووبوه می گرددر باوابراين رأی هیوأت ل در پوايوان قرارداد كوار يوس مواه آام اواوبر بوه موااوذ هر سوووا

موقو باشودر با تسوويه تخصوصوی كارر بیمه و تامین اج ماعی در قسوم ی كه مارر داشو ه اگر قرارداد كار كارگرانر  

 4قانون كار و تبصوره    24ی ایحسواب را ندارندر مغاير ماده قرارداد ااتمه می يابد وحن دريافو عل حسواب هر سوالر

ایی كشور می باشد. علیقذا مراتب را به اس حضار وو ویید رقابو پذير و ارتاای نظا  موو وانع توو ع موو قانون رف  41اده وو م

ديوان   قانون تشویی ت و آيین دادرسوی  84می رسواند تا داانچه با اين اسو دکل موافاو می فرمايید در اجرای ماده 

 "به رأی هیأت تخصصی اع راض كاید. 1392عدایو اداری مصوب سال 

معاون نظارت و  11/4/1398- 202/75617/9000در هامش ارارم منمار   رئیس دیوان عدالت اداری   

متن   .ب  رأی موکور هیأت یخصنصنی اعتراض می کند 17/4/1398بازرسنی دیوان عدالت اداری در یاری  

  ب  مرح زیر است:بازرسی دیوان عدالت اداری  ارارم معاون نظارت و

قانون ديوان نسوبو   84پیرو اعمال دو حیو موضوو  باد ب ماده    202/75617اح راماً در اصوو» نامه شوماره   "  

هیأت تخصوصوی كارر بیمه و تامین اج ماعی به اسو حضوار می رسواند: به   28/3/1398- 10098به دادنامه شوماره  

ر... با عاايو به موارد فوقر مزايای پايان كار و   14/4/1394مورخ    122-3840اره  موجب بازگشووو به نامه شووم

 ده خایره مراصی كاركاان قراردادی كه به اف خار بازنشس کی نا ل می شوند می بايد بر قبن ماررات پردااو نما
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شوود. یذا داانچه مزايای پايان كار و خایره مراصوی كارگران در پايان هر سوال پردااو و تسوويه شوده باشودر در 

زمان بازنشوسو کی و يا ااتمه قراداد كار معین يا مدت موقور محاسوبه و پردااو م دد موارد فوق موضووعیو ندارد 

 اندر محاسبه و به كارگران پردااو می شود.« و فات مدت زمانی كه بعد از آارين تسويه به كار اش غال داش ه

داد كارگران دا می باشد در پايان سی سال با  دريافو مابه ای ااوت آارين رمطابن رأی هیأت تخصصی: ر اگر قرا  

حاوقر تسوويه حسواب می كااد و اگر قرارداد ايشوان موقو باشود با تسوويه حسواب هر سوالر قرارداد ااتمه می يابد 

لی ایحسواب را ندارد.« موضوو  نامه مع رض عاه به دوورت كلی نا ر بر كاركاان قراردادی اسوو و وحن دريافو ع 

قانون كارر قرارداد   7هر داد غایباً اين گونه قراردادها به دورت ساکنه ماعاد می شوند یین از آن ا كه مطابن ماده  

اکنه و دادين سوایه اسوو یذا ه  امیان تذكر شوده اسوو كه اع  از قراردادهای سو   وكار موقو در ماابل غیر موق

قانونی و ه  مصوادين فراوانی برای انعااد قراردادها به مدت داد سوایه وجود دارد و  اهراً آنچه مد نظر هیأت بوده 

تسوويه حسواب هر سوالر قرارداد را ااتمه ياف ه تلای   اسوو دورفاً رقراردادهای موقو سواکنه« بوده و بر اين اسواس با

ه اين حی  دورفاً در اين فرضر دوحیو و مطابن قانون اسوو یین با توجه به خكر قرارداد موقو ) به اسوو ك كرده

دوورت مطلن وكلی( در دادنامهر ت ويز تسوويه حسواب هر سال و عد  امیان دريافو علی ایحساب برای قراردادهای 

رين حاوق برای اين ای ااوت آا ر به عد  اح سوواب مابه موق ی كه بدواً به مدت دادين سووال ماعاد می گردد ما

دسوو ه از كاركاان قراردادی و قراردادهای موقو می گردد. یذا اق ق عبارت ر قرارداد موقو« در دادنامه شووماره 

هیأت تخصوصوی كارر بیمه و تامین اج ماعی ما ر به برداشوو اشو باه شوده و عمً  مغاير مااد   10098-28/3/1398

ضوییع حاوق كارگران در جريان پردااو حن سواواتر تلای می شوودر مراتب جقو قانون كار و ما ر به ت  24ماده 

 "هرگونه دس ور به حضور ايااد می گردد.

رئیس و معناونین دیوان عندالنت  بنا حانننور  19/9/1398هینأت عمومی دیوان عندالنت اداری در یناری         

 پس از ب ث و بررسی با اکثریت آراو ب   و  مستشاران و دادرسان معد دیوان یشییل مد و رؤسااداری و 

 
 آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


 
 َفال تَتَِّبعُوا اْلَهوي اَْن تَعِدلُوا

 دادنامه

8 

 

 .زیر ب  صدور رأی میادرت کرد  استمرح 

 هیأت عمومی  رأی

  قانون رفع موانع تویید رقابو پذير و ارتاای نظا    41ماد   4ییصر   و قانون كار 24نظر بن  اینی  مطابق منواد 

م مینای پرداات حق سنوات ادمت ب  کارار دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابق  اعم از مایی كشور

رین حقوق م اسی  می ارددم بنابراین ل در پایان قرارداد کار یک ما  آامتوالی یا متناو م ب  مااو هر سا

دیوان عدالت هیأت یخصصی کارم بیم  و یامین اجتماعی    28/3/1398- 9809970906010098   ممار  رأی

قرارداد    ماار قرارداد کار کارارانم موقت بامدم با یسوی  حسا  هر سال  مد مقرر  در آن  در قسمتی ک   اداری  

قانون رفع    41ماد     4  و ییصر   قانون كار  24حق دریافت ع ی ال سا  را ندارندم میایر ماد     اایم  می یابد و

قانون تشیی ت و آيین دادرسی ديوان    84است و در اجرای ماد     موانع تویید رقابو پذير و ارتاای نظا  مایی كشور

قانون تشیی ت و آيین دادرسی   88و ماد   12ماد   1می مود و در ن ایت مستند ب  بند  نقض عدایو اداری

مدیرکل  29/4/1394- 74016/56حیم بر ابطال بخشنام  ممار   1392مصو  سال  ديوان عدایو اداری

 ./  نظارت بر اجرای بودج  وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می مود

 
 محمدكا   بقرامی                                                             

 یأت عمومی ديوان عدایو اداریر ی  ه                                                       
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