
 

  

  یمتوف شدهمهیب همسر به يمستمر پرداخت بر مجدد ازدواج تأثیر

  صادره از دیوان عدالت اداري آراء ینهئدر آ

  

  *زهرا بیدار

  مقدمه

 نیـز ه کردتحصیل قشر براي بلکه عوام براي تنها نه ما فرهنگ در 1اجتماعی تأمین

 از اجتمـاعی  هايبیمه ردیف در مفهومی ،حداکثر و نیست واضحی و روشن مفهومداراي 

 ارتبـاط  در علمـی  مباحـث  نو و بدیع بودن لحاظ به شایدو این امر. گردد می استنباط آن

 ،ايتأمین اجتمـاعی در کشـور ایـران شـامل سـه حـوزه بیمـه        2.باشد ما جامعه در آن با

هـا و  باشد که توسط مؤسسـات غیردولتـی و سـازمان   حمایتی و توانبخشی و امدادي می

د. سـازمان تـأمین اجتمـاعی    شـو و یا اجرا میمؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی انجام 

 ،تـأمین اجتمـاعی  ترین نهاد مسئول دولتی براي تحقق بخشیدن به مفهوم گسترده مهم

هـایی کـه   رود. حمایـت شـمار مـی  کشـور ایـران بـه    3در اصل بیست و نهم قانون اساسی

گیـرد کـه   آورد هشت مورد را در برمیعمل میشدگان بهتأمین اجتماعی از بیمه سازمان

 ؛ازکارافتـادگی  - 4 ؛غرامـت دسـتمزد   - 3 ؛بارداري - 2 ؛هاحوادث و بیماري - 1 :عبارتند از

  .بیمه بیکاري - 8 ؛کمک ازدواج - 7 ؛مرگ - 6 ؛بازنشستگی - 5

شده (مرد) را در فروض صدد است وضع خاص همسر بیمهاین نوشتار در

  صادره از دیوان عدالت اداري مورد بررسی قرار دهد. ینه آراءمختلف در آئ

  

  حقوق عمومیکارشناس ارشد  *

zb.zahrabidar@gmail.com  
1. Social Security 

  .9ص  ،)1384 ،(تهران: نشر میزانحقوق تأمین اجتماعی  ،سنگري. کورش استوار2

،  سرپرستی ، بی ، ازکارافتادگی پیري ، ، بیکاري از نظر بازنشستگی  اجتماعی  از تأمین  بیست و نهم: برخورداري  اصل. 3

،  و غیره  بیمه  صورت  به  پزشکی  هايو مراقبت  و درمانی  بهداشتی  خدمات  ، نیاز به و سوانح  حوادث،  ماندگی  در راه

  از مشارکت  حاصل  درآمدهاي و  عمومی  درآمدهاي  از محل  قوانین  طبق  است  موظف  . دولت همگانی  است  حقی

  .کند  فراد کشور تأمینا  یک یک  را براي  فوق  مالی  هايو حمایت  ، خدمات مردم
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  1رأيمشخصات 

  9209970901100248 شماره پرونده:

    21/02/1392 مورخ:

  سازمان تأمین اجتماعی طرف شکایت:

  یاجتماع تأمین سازمان تیطرف به يمستمر يبرقرار موضوع شکایت و خواسته:

  دیوان عدالت اداري 12شعبه  کننده:شعبه رسیدگی

  رأي دیوان عدالت اداري 

 يمستمر يبرقرار[ الذکر فوق شرح به مطروحه شکایت درخصوص

 الیحه و ابرازي مدارك به توجه با ؛ی]اجتماع تأمین سازمان تیطرف به

 پس شاکیه مستمري اینکه به نظر...  شماره به مثبوت شکایت طرف دفاعیه

 جهت به وي مجدد ازدواج با و گردیده برقرار.) س.پ( شوهرش فوت از

 قطع مستمري اجتماعی تأمین قانون 81 ماده یک بند دوم قسمت نقض

 هیأت 28/7/1387 ـ 486 شماره رأي مالك وحدت لحاظ با و گردیده

 قانون 14 و 13 ،7 مواد به مستنداً شعبه اداري، عدالت دیوان عمومی

. نماید می اعالم و صادر شاکیه شکایت رد به حکم ،اداري عدالت دیوان

 .است قطعی صادره رأي

شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی درخواسـت برقـراري    پرونده این در

 از پـس  شاکی اینکه به توجه با قاضی و است نموده مستمري همسر متوفی خود را

ـ  اسـت  تهـگرفـ  طـالق  خـود  سرـهمـ  از و نموده ازدواج مجدداً اول همسر فوت  هـب

 أتیـ ه 28/7/1387ـ   486 شـماره  رویـه  وحـدت و رأي  81مـاده   کیـ  بند استناد

 موضـوع،  بهتـر  فهم براي. است نموده دیوان عدالت اداري شکایت وي را رد عمومی

دیوان عـدالت اداري را مـورد    رویه وحدتماعی و رأي ـین اجتـانون تأمـق 81 ماده

  :دهیمبررسی قرار می

  

عدالت  وانیشعب د ییقضا آراي مجموعهپژوهشگاه قوه قضاییه (اداره انتشار رویه قضایی کشور)، . 1

)، 1393(تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، چاپ اول،  )92بهشتیو ارد نی(فرورد يادار

  .42ص 



  59/  تأثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمري به ...

  قانون تأمین اجتماعی 81تحلیل و بررسی موضوع براساس ماده  .1

 قانون تأمین اجتماعی:  81ماده 

از  یکـ یمرد باشـد   متوفی شدهبیمه اگر اجتماعی، تأمین قانون 81 ماده طبق

 نکرده باشد.   اریاخت شوهر که یمادامدائم اوست البته  الیع يو رانیبگيمستمر

 در نکـه یت اـذکـر اسـ   بـه الزم  االشارهوقـف ماده کـی بند صوصـدرخ هـآنچ

 اجتمـاعی  تـأمین  قـانون  81 مـاده  یـک قانون الحاق یک تبصره به بند  1381سال 

 شـده  شـده  بیمـه  همسـران : داردیکه اشعار م دیگرد منضم) 21/6/1374 مصوب(

توسط سـازمان تـأمین    ،در صورت فوت شوهر دوم اندمتوفی که شوهر اختیار نموده

  اجتماعی مجدداً به آنها مستمري پرداخت خواهد شد.

ازدواج  ،قانونگـذار  که است نیا شودیمذکور استنباط م تبصره الحاقی از آنچه

در صـورت   :داردیمـ  بیـان مانع دریافت مستمري ندانسته؛ چنانکـه   لقمط طوررا به

مجدداً مستمري زوجه به وي پرداخت خواهـد شـد.    »دوم همسر فوت« و »ازدواج«

سـپس از   ،نمایـد  مجدد ازدواج متوفی شدهبیمه همسر اگر: که ستجاحال سؤال این

 دیـ نما افـت یدر مسـتمري  السـابق، یکمـاف  توانـد  مـی همسر خود طالق بگیـرد آیـا   

    ؟است شده مطرح شکایت قالب در سؤال نیا هم مزبور پرونده در طورکه همان

  اداري عدالت دیوان رویهوحدت رأي براساس موضوع بررسی و تحلیل .2

در این خصوص با توجه به اینکه قانون در این زمینه تعیین تکلیـف ننمـوده،   

 ءبـا توجـه بـه اعـالم تعـارض آرا      1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در سـال  

 28/7/87در تاریخ  486اي با شماره رویهوحدتدیوان، رأي  16و  9ه از شعب صادر

بـه   26/10/86دیوان عـدالت اداري در تـاریخ    9به اینکه شعبه با عنایت  صادر کرد.

تنها در صورت فوت همسـر دوم، شـاکیه را مسـتحق دریافـت      1945شرح دادنامه 

 1433دیـوان در دادنامـه شـماره     16که شعبه مستمري همسر اول دانسته درحالی

با توجه به نظریه اداره حقـوقی قـوه قضـاییه، طـالق را هـم نـوعی از        3/9/86 مورخ

حکم به برقراري مسـتمري شـاکیه از تـاریخ طـالق      ،دست دادن همسر تلقی کرده

، طـالق  9شعبه  رأيعمومی دیوان عدالت اداري با پذیرش  هیأت .صادر نموده است

منـدي  را از موجبات بهـره ـ  جرغم قطع رابطه ازدواعلیـ  زوجه متوفی از شوهر دوم

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  60

شده متوفی همسر بیمه ،از مستمري ندانسته است و تنها در صورت فوت شوهر دوم

  داند.مشمول مستمري می را

که ابزاري  را براي بررسی این رأي الزم است اصول حاکم بر تأمین اجتماعی

  مورد مالحظه قرار داد. ،باشندبراي تفسیر قوانین تأمین اجتماعی نیز می

توان به دو می حاکم بر تأمین اجتماعی از میان اصول مختلف ،بارهدراین

  : اشاره نمودکاربردي ذیل  1اصل

 بیسـت و نهـم   اصـل : اجتمـاعی  تأمین بودن فراگیر یا تعمیم اصلالف) 

،  پیـري  ، ، بیکـاري  از نظـر بازنشسـتگی    اجتمـاعی   از تأمین  برخورداريقانون اساسی 

  خـدمات   ، نیـاز بـه   و سـوانح   ، حـوادث  مانـدگی   ، در راه سرپرسـتی ، بـی  ازکارافتادگی

  اسـت   ، حقـی  و غیـره   بیمـه   صـورت   بـه   پزشـکی   هـاي و مراقبت  و درمانی  بهداشتی

  درآمـدهاي  و  عمـومی   درآمـدهاي   از محل  قوانین  طبق  است  موظف  . دولت همگانی

افـراد    یـک  یـک   را بـراي   فوق  مالی  هايو حمایت  ، خدمات ممرد  از مشارکت  حاصل

  .کند  کشور تأمین

ریـزي  پـی «یکی از وظایف دولت را  ، اصل سوم قانون اساسی 12همچنین بند 

اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضـوابط اصـولی جهـت ایجـاد رفـاه و رفـع فقـر و        

مسکن و کار و بهداشـت و  هاي تغذیه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه

  قرار داده است.» تعمیم بیمه

اصـل بنیـادین و    ، اصل تعمیم و فراگیر بـودن تـأمین اجتمـاعی    ، بدین ترتیب

آیـد و هـم در   شـمار  راهنماي قانونگذار به  ، مهمی است که هم در مقام وضع قانون

 در صـورت  ،. بنـابراین حقوقدانان و مجریان را به کـار  ، تفسیر و اجراي قانون جایگاه

در آن بـر   هاي مندرجدرباره شمول قانون تأمین اجتماعی یا بعضی از حمایتتردید 

ل بـه شـمو   ،اصل فراگیر بودن تأمین اجتمـاعی  براساسباید  ، هابعضی افراد یا گروه

  2شده نظر داد.هاي یادقانون بر افراد و گروه

  

(تهـران: مؤسسـه عـالی پـژوهش      اجتماعی تأمین حقوق بر درآمدي، همکـاران  و عراقی اهللاسیدعزت. 1

 .92 ص)، 1386تأمین اجتماعی، 

  .95ص  ، . همان2
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  اصل حمایتی بودن مقررات تأمین اجتماعیب) 

ات وضع قوانین تأمین اجتماعی با هدف حمایت از افراد در مقابل خطـر  اساساً

بـه   . بنـابراین اصـوالً  ) بـوده اسـت  ازکارافتادگی و پیـري  ، بیکاري ، بیماري(  اجتماعی

هنگام تفسیر قوانین ناظر به تأمین اجتماعی بایـد بـه ایـن هـدف قانونگـذار توجـه       

اد د ءبها به تفسیري ، تأمین اجتماعیاجمال و تعارض قانون  ،داشت و در موارد ابهام

  شده یا مشمول قانون باشد.که متضمن حمایت بیشتر از بیمه

تــأمین اجتمــاعی کــه حمایــت از بــدین ترتیــب در تفســیر و اجــراي قــانون 

و بـدون   بوده بایـد ایـن اصـل را در نظـر گرفـت      هدف اصلی وضع آن ، شدگان بیمه

  1تفسیر و اجراي قانون نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. ، درنظر گرفتن این مهم

تمامی تفاسیري که از قوانین و مقررات تأمین اجتماعی  ، بنا بر دو اصل مذکور

شدگان و حمایـت بیشـتر از   باید در راستاي توسعه دامنه شمول بیمه شود میانجام 

همسـر   »وتف«رأي هیأت عمومی دیوان که تنها به لفظ  ،آنها به عمل آید. بنابراین

داشته تفسیري منطبق با اصول حاکم بر تـأمین اجتمـاعی   عنایت  متوفی بیمه شده

رفتن رابطه زوجیت دوم بوده است  از میان چراکه منظور قانونگذار ؛ارائه نداده است

متضـمن  و طالق از همسر دوم  ء؛احصااز باب  و فوت را از باب تمثیل آورده است نه

  .رددگواند مانع برخورداري از مستمري بت تا یستویژگی خاصی ن

  قانون حمایت خانواده 48تحلیل و بررسی موضوع براساس ماده  .3

رأیی  ،ین موضوعباره ادیوان عدالت اداري در 15شعبه  1392 در اسفند ماه

  به شکل زیر صادر نموده است: 

  مشخصات رأي

  9209970901100248 شماره پرونده:

    05/12/1392 مورخ:

  سازمان تأمین اجتماعی طرف شکایت:

  یاجتماع تأمین سازمان تیطرف به يمستمر يبرقرار موضوع شکایت و خواسته:

  دیوان عدالت اداري 15شعبه  کننده: شعبه رسیدگی

  
  .112ص  ، . همان1
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  وانید رأي

 اداره هیدفاع حهیال و يابراز مدارك و اسناد پرونده اتیمحتو به نظر

 قانون 48 ماده حسب نکهیا و] کرمانشاه یاجتماع نیتأم سازمان[ تیشکا طرف

 دائم زوجه دارد؛یم اشعار آن کی بند که 1/12/91 مصوب خانواده تیحما

 مانع يو ازدواج و گرددیم برخوردار يو يمستمر ای فهیوظ حقوق از یمتوف

 يبرخوردار مانع دوم همسر از یشاک طالق لذا ست،ین مذکور حقوق افتیدر

 به تا نبوده امر نیا مانع ازدواج راکهیز نبوده اول همسر از يمستمر حقوق از

 از يبرخوردار از را يو ،دوم همسر از طالق وقوع واسطهبه عنوان آن تبع

 مقررات ماده نیهم تبصره نکهیا مضافاً و ساخت محروم اول همسر يمستمر

 زین اندشده فوت قانون نیا شدن اجرا از قبل که يافراد درمورد ماده نیا

 نیتأم قانون 81 ماده به مستنداً مراتب به توجه با لذا ،بوده االجراءالزم

 و تیشکا ورود به حکم خانواده، تیحما قانون 48 ماده و یاجتماع

 نیا. گرددیم اعالم و صادر اول همسر از بازماندگان يمستمر از يبرخوردار

 وانید دنظریتجد شعب در اعتراض قابل ابالغ خیتار از روز ستیب ظرف رأي

  .باشدیم يادار عدالت

بعـد   ي خودابرقراري مستمري همسر متوف ارخواست هدر این پرونده نیز شاکی

ناد بـه  ـعبه دیـوان بـا استـ   ـه شـت کـاس شدهدوم خود  و طالق از همسر ازدواجاز 

حکم به برخورداري از مستمري را براي او صـادر   ،قانون حمایت از خانواده 48ماده 

  دهیم:را مورد بررسی قرار می مزبور ماده ذیل،در  که نموده است

میـزان حقـوق   ): 1/12/1391 مصـوب (قانون حمایت خـانواده   48ماده 

وظیفه یا مستمري زوجه دائم متوفی و فرزنـدان و سـایر وراث قـانونی وي و نحـوه     

هـاي بازنشسـتگی اعـم از کشـوري، لشـکري، تـأمین       تقسیم آن در تمـام صـندوق  

 ترتیب زیر است:هاي خاص به اجتماعی و سایر صندوق

گردد و یاز حقوق وظیفه یا مستمري وي برخوردار م ،زوجه دائم متوفی ـ1

و تعلق  يشوهر بعدازدواج وي مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت 

  حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمري مالك عمل است.

یا مستمري به  تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه

  شود.تساوي بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می
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افرادي که قبل از اجراء شدن این قانون  درموردتبصره ـ مقررات این ماده 

  االجراست. اند نیز الزم فوت شده

قانونگذار با رعایت تمامی اصول حاکم  ،قانون حمایت از خانواده 48در ماده 

تمري قرار ازدواج مجدد را به عنوان مانع دریافت حقوق مس ،بر تأمین اجتماعی

شده متوفی را مخیر کرده در صورت ازدواج مجدد و فوت نداده و حتی همسر بیمه

  که بیشتر است انتخاب کند.را کدام هر ،همسر دوم و تعلق حقوق از جانب آن

ر آن از بعدي اث در حکم قانون است و جز با قانونرویه از آنجا که رأي وحدت

رویه هیأت وحدت ، رأي»خانوادهحمایت از «با تصویب قانون  لذا ،رودبین نمی

  ست.اقابل استناد غیرخ و ونسمعمومی دیوان عدالت اداري 

  گیرينتیجه

پرداخت مستمري به بازماندگان  ،هاي حمایتی تأمین اجتماعییکی از پوشش

شده وضعیت همسر بیمه درخصوص ،شده متوفی است. دیوان عدالت اداريبیمه

قانون  81هاي اخیر نداشته است. بند یک ماده متوفی (مرد) رویه واحدي در سال

 زمانی که شوهرشده متوفی را تا همسر بیمه ،)1354مصوب (تأمین اجتماعی 

بگیران برشمرده است. با توجه به سیاست اختیار نکرده است از جمله مستمري

 81 اي به بند یک مادهتبصره 1381در سال  ،حمایتی قوانین تأمین اجتماعی

باشد. طبق این اضافه شد که در جهت حمایت هرچه بیشتر از همسر متوفی می

اند در صورت فوت شوهر که شوهر اختیار ننموده متوفی شدهبیمه همسرانتبصره 

  به آنها مستمري پرداخت خواهد شد.توسط سازمان تأمین اجتماعی مجدداً  ،دوم

طالق  درخصوصداشته و  که این تبصره صرفاً فوت شوهر دوم را بیان از آنجا

 ءبه همین دلیل آرا ،نکرده استو مشخص وضعیت زوجه را روشن  ،از شوهر دوم

هیأت عمومی  ؛متعارضی از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده بود

ر اي در این خصوص صادوحدت رویهرأي  ،1387دیوان عدالت اداري در سال 

شده متوفی حق همسر بیمه ،موجب آن تنها در صورت فوت شوهر دومکه به ،نمود

  برخورداري از مستمري شوهر اول خود را دارد.

در این توان گفت می ،با تصویب قانون حمایت از خانواده 1391در سال 

شده متوفی را همسر بیمه ازدواج ،قانونگذاراینکه آن امی برداشته شد و خصوص گ

  1394، زمستان 13مطالعات آراي قضایی، شماره  :رأيفصلنامه /  64

دریافت مستمري ندانسته بلکه در صورت فوت شوهر دوم و تعلق حقوق وي مانع 

   بیشترین آنها را مالك عمل قرار داده است. ،به زوجه

 درخصوصدیگر ابهام و دوگانگی  ،با تصویب قانون حمایت از خانواده ،بنابراین

مشـاهده  ذکر الفوق طورکه در آراءهمان .شده متوفی وجود نداردوضعیت زوجه بیمه

رویـه دیـوان   یب این قـانون همچنـان بـه رأي وحـدت    شد شعب دیوان پس از تصو

اند کـه بـا توجـه بـه اینکـه      مانع بودن طالق از همسر دوم استناد نموده درخصوص

وحـدت  ، مؤخر از رأي موضوع این رأي و قانون حمایت از خانواده یکی است و قانون

. همچنـین بـا   ماندباقی نمیرویه وحدت، جایی براي استناد به رأي دیگر ،رویه است

توجه به اصل حمایتی و فراگیر بودن که بایـد در تفسـیر قـوانین تـأمین اجتمـاعی      

ایـن قـانون کـامالً بـا ویژگـی ایـن اصـول هماهنـگ اسـت           ،مورد توجه قرار گیـرد 

حمایـت هرچــه بیشــتر از   درخصــوص(ایـن قــانون)  شایســته اســت کـه   طــوري بـه 

  شعب دیوان عدالت اداري قرار گیرد. ، مستند آراءلتشدگان و اجراي عدا بیمه
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