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چالشتری، مھین برون و پروین برون
موضوع شکایت و خواستھ: ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 از فصل نھم مجموعھ مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال

1395
گردش کار: شاکیان بھ موجب دادخواست ھا و لوایحی با متن مشابھ ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 و عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره 4

بند 5 بخش 03-9 از مجموعھ مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواستھ بھ
طور خالصھ اعالم کرده اند کھ:

"ذکر عبارت «فـاقد بازمـانده» در تبصـره 4 بند 5 بخش 03-9 مجمـوعھ مقـررات، موجب گردیده است، مشمولین ذیربط- یعنی ھمھ کارمندان شاغل بھ خصوص
کارمندان ذکور و اثاث مجرد- نتوانند در زمان حیات خود با تنظیم اقرارنامھ رسمی در یکی از دفاتر اسنادرسمی، وجوه استحقاقی صندوق را بھ ھر شخص حقیقی یا
حقوقی کھ مایل باشند، واگذار نمایند. بنابراین از آن مرجع قضایی تقاضا دارد: بھ استناد ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب
25؍3؍1392 و با عنایت بھ دالیل ابرازی ذیل و مستندات پیوست نسبت بھ ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 فصل نھم مجموعھ مقررات اداری و استخدامی صنعت

نفت و عبارت «فاقد بازمانده» از تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 فصل مذکور اقدام مقتضی مبذول فرمایند:
مقررات خاص مربوط بھ صندوق تأمین آتیھ کارمندان صنعت نفت مطابق با مصوبات شورای اداری و استخدامی صنعت نفت- موضوع ماده 39 آیین نامھ نظام ھای
اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (ابالغیھ شماره 92292 مورخ 1؍9؍1393 سرپرست دفتر ریاست جمھوری)- و ماده 40 آئین نامھ مذکور و ھمچنین
مصوبات ھیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط بھ امور اداری و استخدامی کارکنان- آراء وحدت رویھ شماره 788-5؍11؍1388، شماره

165-164 مورخ 9؍8؍1371 و مشاره 69-18؍12؍1391 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری- در صنعت نفت مجری می باشد.
بر اساس جزء (الف) از بند 1 بخش 03-9 فصل نھم مجموعھ مقررات اداری و استخدامی (مقررات صندوق تأمین آتیھ کارمندان) ھدف از صندوق تأمین آتیھ صنعت
نفت حمایت از اعضای شاغل صندوق ھا در قابل حوادث و سوانح منجر بھ نقض عضو ( از کار افتادگی جزئی یا کاھش کارایی) و از کار افتادگی کلی دائم آنھا و نیز

مساعدت بھ بازماندگان کارمندان متوفی در ثر حوادث ناشی و یا غیر ناشی از کار و بیماری ھای حرفھ ای و غیر حرفھ ای و فوت عادی می باشد.
برای تحقق این ھدف-کھ «مساعدت بھ بازماندگان کارمندان متوفی در اثر حـوادث ناشی و یا غیر ناشی از کـار و 	بیماری ھای حرفھ ای و غیر حرفھ ای و فوت
عادی می باشد.» نیز بخشی از آن می باشد- طبق (ط) بند 8 بخش 03-9 فصل نھم مجموعھ مقررات اداری و استخدامی): «عضویت کارمندان شاغل در صندوق
تأمین آتیھ کارمندان صنعت نفت پس از استخدام الزامی است.» و وفق جزء (ب) بند 2 بخش مذکور: «میزان حق مشارکت سھم کارفرما یک و یک دھم (1؍1 درصد)
و سھم کارمند پنج دھم (5؍0 درصد) حقوق و فوق العاده ویژه تعیین گردیده است.» بنابراین ھمھ کارمندان اعم از مؤنث و متأھل یا مجرد- بی ھیچ اختیاری و بدون
انعقاد ھرگونھ قرارداد بیمھ ای، پس از استخدام، الزاماً عضو صندوق تأمین آتیھ کارمندان می گردند و بھ تبع این عضویت الزامی، ھمگی اجباراً سھم الشرکھ تعیین

شده را با درصدی برابر بھ صندوق مذکور واریز می نمایند..
با توجھ بھ عضویت اجباری کارمندان صنعت نفت در صندوق تأمین آتیھ کارمندان و سھم الشرکھ پرداختی آنان بھ صندوق مزبور، طبق جزء (الف) از بند 5 بخش
03-9 فصل نھم مجموعھ مقررات: وجوه متعلق بھ بازماندگان کارمند متوفی بھ عنوان مساعدت و با توجھ بھ جنبھ ھای انسانی و عاطفی و بھ منظور دلجویی کسانی
کھ سرپرست خود را از دست داده اند- کھ بخشـی از اھداف عضویت در صـندوق می باشد- پرداخت می شـود و جزو مـاترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی بھ
بازماندگان کارمندان متوفای متأھل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری ھای غیرحرفھ ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سھم االرث مندرج در گواھی

حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً بھ ھمسر؍ ھمسران؍ فرزند؍ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت می شود.
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صرف نظر از محدودیت ھای خالف قانون در خصوص واگذاری وجوه صندوق بھ اشخاص مندرج در تبصره ھای 3 و 4 بند 5 بخش 03-9 مجموعھ مقررات اداری
و استخدامی، نکتھ بسیار مھم و حیاتی در مقرات صندوق تأمین آتیھ کارمـندان صنعت نفت، این است کھ ھـیچ نوع قرارداد بیمـھ ای بین کارمـندان صنعت نفـت و
وزارت نفـت، شرکت ھای تابعھ آن و یا صندوق مذکور دیگر منعقد نمی گـردد و بھ تبع آن ھیچ بیمھ نامھ ای در این خصـوص وجود ندارد و اساساً مفاد مواد (1)، (2) و (3)

قانون بیمھ در صنعت نفت اجرا نمی گردد لکن تنظیم اقرارنامھ رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی این امکان را فراھم می سازد تا کارمندان شاغل بھ عنوان بیمھ
گذار، بتوانند وجوه استحقاقی صندوق را بھ اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در ضوابط واگذار نمایند.

ھمانگونھ کھ در جزء (الف) از بند 5 بخش 03-9 فصل نھم مجموعھ مقررات تصریح گردیده است وجوه متعلق بھ بازماندگان کارمند متوفی، جزو ماترک محسوب
نمی گردد. مضافاً اینکھ بیمھ عمر نوعی تعھد بھ نفع شخص ثالث است کھ حکم آن مشمول قیمت آخر ماده (196) قانون مدنی بوده و تبعاً داخل در ترکھ متوفی نیست

و در صورت معرفی نمودن ذینفع از سوی بیمھ گذار، وجھ بیمھ مطابق ماده 24 قانون بیمھ بھ شخصی کھ بیمھ گذار اسم آن را برده است، پرداخت می شود.
با توجھ بھ دالیل ابرازی فوق نظر بھ اینکھ طبق مقررات موضوعھ اوالً: عضویت کارمندان در صندوق تأمین آتیھ پس از استخدام و پرداخت سھم الشرکھ مربوطھ
اجباری می باشد و  ھمھ کارمندان شاغل اعم از مرد یا زن، مجرد یا متأھل و یا دارای افراد تحت تکفل و یا فاقد افراد تحت تکفل ھمگی با درصدھای برابر سھم
کارمند و کارفرما را بھ صندوق تأمین آتیھ پرداخت می نمایند. ثانیاً: وجوه متعلقھ- غرامت- جزء ماترک محسوب نمی گردد و ثالثاً: طبق قوانین موضوعھ امکان
ً با عنایت بھ مواد 24 و 25 تحقق شرط «فاقد بازمانده» در زمان حیات، قبل از وقوع فوت، صدور گواھی فوت و صدور گواھی انحصار وراثت وجود ندارد. رابعا
قانون بیمھ، بیمھ گذار حق دارد ذینفع در سند بیمھ را معین و یا تغییر دھد، بنابراین درخواست از آن مرجع قضایی، ابطال عبارت «فاقد بازمانده» مندرج در تبصره

4 بند 5 بخش 03-9 فصل نھم مجموعھ مقررات اداری و استخدامی می باشد. "

					متن مقرره مورد شکایت بھ شرح زیر است:
"	9-03- صندوق تأمین آتیھ کارکنان

.......
5- تسھیم غرامت بھ بازماندگان 

الف- وجوه متعلق بھ بازماندگان کارمندان متوفی بھ عنوان مساعدت و با توجھ بھ جنبھ ھای انسانی و عاطفی و بھ منظور دلجویی کسانی کھ سرپرست خود را از
دست داده اند پرداخت می شود و جزو ماترک محسوب نمی گردد. وجوه پرداختی بھ بازماندگان کارمندان متوفای متأھل در موارد فوت عادی و یا ناشی از بیماری
ھای غیر حرفھ ای و حوادث غیر ناشی از کار بر اساس سھم االرث مندرج در گواھی حصر وراثت صادره از مراجع قضایی و قانونی صرفاً بھ ھمسر؍ ھمسران؍

فرزند؍ فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل پرداخت می شود.
.........

تبصره 3- کارمندان عضو صندوق می توانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامھ رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی
صندوق را برای ھر یک از بازماندگان واجد شرایط مندرج در جزء (الف) فوق (بدون توجھ بھ شرایط تحت تکفل) تعیین نمایند."

  در پاسخ بھ شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت بھ موجب الیحھ شماره 98905 مورخ 8؍3؍1401 توضیح داده است کھ:
"حسب استعالم بھ عمل آمده از اداره کل تدوین و ھماھنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، در خصوص اعتراض شاکیھ بھ نحوه تسھیم غرامت بھ
بازماندگان تأمین آتیھ، بھ استناد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام ھای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای شرکت ھای تابعھ وزارت
نفت تابع آیین نامھ خاصی گردیده کھ بھ پیشنھاد این وزارتخانھ و تائید معاونت توسعھ مدیریت و سرمایھ نیروی انسانی ریاست جمھوری در تاریخ 1؍9؍1393 پس
از تصویب رئیس جمھور برای اجرا ابالغ شده است. فلذا صنعت نفت در حوزه ھای نظام ھای اداری و استخدامی دارای مجموعھ مقرراتی است کھ موضوع مورد

درخواست نامبرده بھ تفصیل در فصل نھم آن (بخش 03-9 صندوق تأمین آتیھ) موجود و برای کلیھ کارکنان صنعت نفت مالک عمل می باشد.
برقراری امکان واگذاری کل وجوه استحقاقی صندوق بھ ھر شخص حقیقی و حقوقی توسط کارمند مغایر با اھداف و فلسفھ وجودی صندوق، (بند 1 بخش 03-9 فصل
نھـم مجمـوعھ مقـررات اداری و اسـتخدامی کارکنان صنعت نفت) مبنی بر مساعدت بھ بازماندگان و نیز حمایت اجتماعی از خانواده بالفصل کارمند می باشد. خاطر
نشان می گردد، منابع مالی صندوق از حق مشارکت پرداختی کارفرما بھ میزان (یک و یک دھم درصد) و حق مشارکت کارمند بھ میزان (پنج درصد) حقوق و فوق
العاده ویژه می باشد. بنابراین با توجھ بھ سھم عمده کارفرما در تأمین منابع مالی صندوق، اتخاذ تصمیم در ارتباط با چگونگی پرداخت متوجھ کارفرما بوده کھ این

موضوع نھ تنھا واجد پشتوانھ مقرراتی است بلکھ دارای منطق اقتصادی و مالی نیز می باشند.
با عنایت بھ مراتب فوق بھ جھت صیانت از منابع مالی صندوق، طبق مفاد تبصره ھای (3 و 4) ذیل جزء (ب) بند 5 بخش 03-9 مجموعھ مقررات مزبور، کارمندان
عضو صندوق می توانند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامھ رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق را برای ھر
یک از بازماندگان واجد شرایط (شامل ھمسر؍ ھمسران؍ فرزند؍فرزندان و پدر و مادر) تعیین نمایند. در ضمن مشمولین فاقد بازمانده واجد شرایط، در زمان حیات می
توانند کل وجوه مذکور را جھت پرداخت بھ شخص؍اشخاص حقوقی یا حقیقی کھ معرفی می نمایند از طریق امور حقوقی شرکت ذی ربط با تنظیم اقرارنامھ رسمی

منظور نمایند."
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   پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بھ ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت
اداری ارجاع شد و این ھیأت بھ موجب دادنامھ شماره 140109970906010141 مورخ 21؍3؍1401 تبصره 4 بند 5 بخش 03-9 از فصل نھم
مجموعھ مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی بھ رد شکایت صادر کرد. رأی

مذکور بھ علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی بھ درخواست ابطال تبصره 3 بند 5 بخش 03-9 از فصل نھم مجموعھ مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مصوب سال 1395 در دستور کار

ھیأت عمومی قرار گرفت.»

   ھیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍4؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بھ شرح زیر بھ صدور رأی مبادرت کرده است.

رأي هیأت عمومی
براساس ماده 24 قانون بیمھ مصـوب سال 1316 مقـرر شده است کھ : «وجھ بیمھ عمـر کھ باید بعد از فوت پرداختھ شود، بھ ورثھ قانونی متوفی
پرداختھ می شود مگر اینکھ در موقع عقد بیمھ یا بعد از آن در سند  بیمھ قید دیگری شده باشد کھ در این صورت وجھ بیمھ متعلّق بھ کسی خواھد بود
کھ در سند بیمھ اسم برده شده است» و برمبنای حکم مقرر در این ماده، پرداخت وجھ مربوط بھ بیمھ عمر بعد از فوت متوفی مبتنی بر ضوابط
مربوط بھ ارث نیست و با عنایت بھ حکم قانونی مذکور، مفاد تبصره 3 بند 5 بخش 03- 9 از فصل نھم مجموعھ مقررات اداری و استخدامی
کارمندان صنعت نفت مصوب سال 1395 کھ براساس آن بھ کارمندان عضو صندوق اجازه داده شده است کھ صرفاً تا ثلث وجوه استحقاقی صندوق
را برای ھر یک از بازماندگان واجد شرایط اختصاص دھند، با ماده 24 قانون بیمھ مصوب سال 1316 مغایرت دارد و مستند بھ بند 1 ماده 12 و ماده

88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
 

                                                             حکمتعلی مظفري
                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

 

www.dotic.ir

https://dotic.ir

