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25/10/1398 

 /ص13190/1/10

 دارد

 باشدبدون مهر برجسته فاقد اعتبار می

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای بهرامیحجت االسالم و المسلمین 

 ریاست محترم دیوان عدالت اداری
 

 باسالم

رساند هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره احتراماً؛ به استحضار می     

"هیئت  28/03/1398مورخ  9809970906010098رای شماره  19/09/1398مورخ  98099709058112727

اگر قرارداد کار تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در قسمتی که در آن مقرر شده" 

الحساب را یابد و حق دریافت علید با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه میکارگران موقت باش

پذیر و ارتقای نظام مالی قانون رفع موانع تولید رقابت 41ماده  4قانون کار و تبصره  24ندارند، مغایر ماده 

 کشور تخصیص داده و آن را نقض نموده است.

موصوف هیچ تفکیکی بین قراردادهای کار موقت یکساله و چند ساله رسد که در رای در بدو امر اینچنین به نظر می

 به عمل نیامده است و به صورت اطالق و کلی نیز تسویه حساب هر سال به عنوان خاتمه قرارداد تلقی نگردیده است.

در تعارض با از آنجا که رای صادره در این خصوص دارای ابهام بوده و در مورد قراردادهای کار موقت یکساله و کمتر 

باشد و عالوه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می 41ماده  4قانون کار و تبصره  24ماده 

بر آن مفاد رای مذکور با سابقه و گردش کار آن در تناقض بوده و همچنین در صدور آن به گزارش معاون محترم 

مبنای دستور حضرتعالی جهت طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت بازرسی و نظارت دیوان عدالت اداری که 

اداری بوده نیز توجه و عنایتی نشده است و به خصوص اینکه ابهام موجود در رای صادره زمینه را برای تفاسیر 

 نماید که این امر ضمن ایجاد اختالل ومتفاوت از رای موصوف توسط مراجع حل اختالف قانون کار فراهم می

مشکالت جدی در روابط فعاالن اقتصادی با کارگران خود موجب بروز مشکالت و تهدیدات جدی در محیط کسب و 

 گردد.کار نیز می

ذا با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به ابهام موجود در رای صادره و با توجه به تاثیر نامطلوب تفاسیر متفاوت از ل

کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی کشور آن هم در سالی که از رای مورد نظر بر محیط کسب وکار در 

سوی رهبر معظم انقالب به سال رونق تولید مزین گردیده است، تقاضا دارد به طریق مقتضی مقرر فرمایید نسبت به 

 الذکر اقدام الزم به عمل آید.رفع ابهام از رای فوق
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