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چکیده
مـواد 1011 بـه بعـد قانـون مدنـی و مـواد 126 بـه بعـد قانـون امور حسـبی 1319 بـه نهـاد حقوقی موت 
فرضـی شـخصی می پـردازد کـه ممـات و حیـات وی نامعلـوم اسـت. در ایـن قوانیـن، غایـب مفقود االثـر دارای 
تعریـف و احـکام خاصـی اسـت. از جملـه آثـار مفقود االثر شـدن شـخص، امـکان تصـرف ورثه در اموال شـخص 
غایـب اسـت. در تبصـره الحاقی بـه ماده 80 قانـون تأمین اجتماعی مصـوب 1387 نیز به غیبت مسـتمری بگیر 
ازکارافتاده و بازنشسـته اشـاره شـده اسـت. بر این اسـاس چنانچه حیات و ممات مسـتمری بگیر غایب به مدت 
دسـت کـم 6 مـاه نامعلـوم باشـد، بازمانـدگان واجـد شـرایط وي حق دارنـد موقتاً مسـتمري و یا حقـوق وظیفه 
قانونـي خـود را تقاضـا و دریافـت کننـد. در ایـن پژوهـش ایـن نتیجه حاصـل می آید کـه بین غایـب مفقوداالثر 
موضـوع قانـون مدنـی و مسـتمری بگیر غایب موضـوع قانون تأمیـن اجتماعی هیچگونـه ارتباطی وجـود ندارد و 
هـر کـدام از ایـن نهادهـا منبعـث از شـرایط و ویژگی هـای خاص خـود تأسـیس گردیده  انـد. بنابرایـن نمی توان 
تمامـی آثـار حقوقـی را که بر نهاد غایب مفقوداالثر وارد اسـت، در مورد مسـتمری بگیر غایب نیز جاری سـاخت. 
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مقدمه
زوجـه غایـب مفقود االثـر پـس از غیبت شـوهر خود با مشـکالت عدیـده رو به رو می شـود. از یک سـو باید 
خانـواده را اداره کنـد و از سـوی دیگـر نفقـه او برعهـده شـوهرش بـوده که او اکنون در بین نیسـت )شـکاری و 
کریمیـان، 1390، ص242(. در مـواردی ممکـن اسـت زوج تحـت تکفـل زوجه باشـد و زوجه )مسـتمری بگیر( 
غایـب شـود و بـا غیبـت زوجـه، زوج تحـت تکفـل دچار مشـکالت مالـی و اقتصـادی گـردد. بر همین اسـاس 
قانونگـذار بـه حقـوق همسـر و اوالد غایـب مفقود االثـر بی توجـه نبـوده و حمایت هایی را نسـبت به افـراد تحت 
تکفـل فـرد مفقوداالثـر به عمـل آورده که از جمله آنهـا برخورداری از مزایـای بازماندگان موضـوع قانون تأمین 

اجتماعی اسـت. 
ابتـدا می بایسـت مفهـوم نهاد فـوت فرضی و غایب مفقود االثر را دانسـت. کلمه غایـب در دو معنا به کار رفته 
اسـت: 1- غایـب از موطـن )محـل اقامت معمولی( خود که اصطالحـاً غایب از بلد خوانده می شـود و انقطاع خبر 
از او محـرز نیسـت. در ایـن حال اگر دسترسـی به او نباشـد و اقدامـی در مالی از اموال او الزم شـود حاکم والیت 
دارد کـه نصـب امیـن موقـت بـر غایب کند و امیـن در این مـوارد اقدام کند. 2- اگـر خبر از او منقطع شـود او را 
غایب مفقود الخبر گویند )جعفری لنگرودی، 1387، ج4، ص145(. شـیخ طوسـی در کتاب مبسـوط نیز غیبت 
را بـه دو نـوع غیبـت منقطعـه و غیرمنقطعه تقسـیم بندی می کند. غیبت غیر منقطعه غیبتی اسـت که شـخص 
از شـهر خـارج شـده و مـا می دانیـم بـه کجـا می رود و زنده اسـت و امـا غیبت منقطعه آن اسـت که فـرد مفقود 

شـده و خبر از او قطع می شـود و نمی دانیم زنده اسـت یا مرده )شـیخ طوسـی، 1388هـ. ق، ج5، ص287( 
بـه عبـارت سـاده غایب مفقوداالثر کسـی اسـت که به او دسترسـی نیسـت و اثـری از حیات و ممـات او هم 
وجـود نداشـته باشـد. کلمـه اثـر در ایـن عبارت عام بـوده و همه نشـانه های ممکنـه را چه به صـورت خبر و چه 

بـه صـورت غیر خبـر در بر می گیـرد )پرویـن، 1378، 47(
مطابـق مـاده 1011 قانـون مدنـی غایـب مفقوداالثـر کسـي اسـت کـه از غیبت او مـدت بالنسـبه مدیدي 
گذشـته و از او بـه هیـچ وجـه خبـري نباشـد. قید کلمه بالنسـبه در ایـن ماده به لحاظ شـخص غایـب و محل 
او می باشـد کـه نسـبت به اشـخاص فـرق می کنـد )حائـری شـاه بـاغ، 1376، ص 848(. قانونگـذار معیارهایی 
جهـت احـراز سـپری شـدن مدت بالنسـبه مدیـد مقرر نکـرده اسـت؛ ولـی در مـاده 1020 همان قانـون اقدام 
بـه پیش بینـی امـاره قضایـی کرده اسـت. مطابـق این مـاده: »موارد ذیـل از جمله مواردي محسـوب اسـت که 
عادتـا شـخص غایـب زنـده فـرض نمي شـود: 1- وقتي که 10 سـال تمـام از تاریـخ آخرین خبري کـه از حیات 
غایب رسـیده اسـت گذشـته و در انقضاء مدت مزبور سـن غایب از 75 سـال گذشـته باشـد. 2- وقتي که یک 
نفـر بـه عنوانـي از عناویـن جزء قشـون مسـلح بـوده و در زمان جنگ مفقود و سـه سـال تمـام از تاریـخ انعقاد 
صلـح بگـذرد بـدون اینکـه خبري از او برسـد هر گاه جنگ منتهي به انعقاد صلح نشـده باشـد مـدت مزبور پنج 
سـال از تاریـخ ختـم جنگ محسـوب مي شـود. 3- وقتي که یک نفر حین سـفر بحري در کشـتي بـوده که آن 
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کشـتي در آن مسـافرت تلف شـده اسـت سـه سـال تمام از تاریخ تلف شدن کشـتي گذشته باشـد بدون اینکه 
از آن مسـافر خبـري برسـد«. 1 پـس از سـپری شـدن این مدت هاسـت کـه دادگاه می تواند حکم مـوت فرضی 
غایـب را صـادر نمایـد. امـوال شـخص غایـب و نیـز اموال شـخصی که حکـم موت فرضـی وی صادر می شـود، 
تحـت شـرایطی بـه تصـرف موقـت و دائـم ورثـه داده می شـود )امامـی، 1377،صـص240-233(. طبـق مـاده 
1028 نیـز امینـی کـه بـرای اداره اموال انتخاب می گردد می بایسـت نفقه زوجـه و اوالد غایـب را از محل اموال 
وی تأدیـه نمایـد. 2 در واقـع قانونگـذار چنیـن فـرض کـرده که ممکن اسـت غیبت شـخص موجب فشـار مالی 
بـر افـراد خانـواده وی گـردد. از همیـن رو مقـرر کرده اسـت که حتی قبل از سـپری شـدن مهلت هـای مقرر و 
صـدور حکـم مـوت فرضی نیز نفقـه زوجه و اوالد بدون نیاز به تشـریفات خـاص از اموال غایـب پرداخت گردد. 
در برخـی از کشـورها از جملـه انگلسـتان صـدور حکم مـوت فرضی غایب مفقوداالثر را بیشـتر به عرف نسـبت 
می دهنـد. در انگلسـتان اگـر بتـوان بـه طریقـی از مرگ غایـب مطمئن گردید به فـوت او حکـم می دهند. مثال 
شـخص مریـض و زمیـن گیـری کـه در خانـه ای بـوده و آن خانـه آتش گرفته اسـت را بـه منزله فـوت در نظر 
می گیرنـد. برعکـس اگـر حیـات فرد بیشـتر محتمل باشـد به سـختی حکم به مـوت فرضی شـخص می دهند. 
مثـاًل در مـورد دختـری انگلیسـی کـه در خارجـه کاتولیک شـده و ارسـال مراسـالت را بـه خانـواده خود قطع 
کـرده بـود را پـس از هفت سـال مفقوداالثـر بودن، با دریافـت ضمانت از ورثـه، دادگاه اموال غایـب را به تصرف 
آنهـا درآورده اسـت. مشـروط بـه اینکـه در صورت بازگشـت غایـب، وراث می بایسـت از عهـده امـوال او برایند. 
زن غایـب هـم بعـد از هفـت سـال می توانـد شـوهر کند ولـی اگـر غایـب برگشـت، ازدواج دوم ملغی می شـود 
)شـایگان، 1375، ص134(. در فرانسـه نیز امکان فسـخ عقد نکاح با غیبت زوج وجود ندارد. یعنی زن شـخص 
غایـب بایـد تـا آخـر عمـر بـی شـوهر بماند زیرا بـه موجـب مـاده 227 قانـون مدنی فرانسـه عقد نـکاح منحل 
نمی شـود مگـر بـه مـرگ یکـی از زوجیـن یا طـالق و مطابق این قانـون طالق غایب هم میسـر نیسـت )همان، 
ص135(. احـکام مذکـور کـه درخصـوص غایـب مفقوداالثـر اسـت با احـکام مربوط به شـخص مسـتمری بگیر 
غایـب کـه در قانـون تأمیـن اجتماعی پیش بینی شـده اسـت متفاوت می باشـد که ذیـاًل به توضیح مقـررات در 

این زمینـه پرداخته می شـود. 
در قانـون الحـاق یـک تبصـره بـه مـاده )80( قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب 1354 و مـاده )153( قانون 
ارتـش جمهـوری اسـالمی ایران مصـوب 1366 و ماده )171( قانون مقررات اسـتخدامی سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمی مصـوب 1370 مصـوب 1387/2/18 آمـده اسـت: »هـرگاه مسـتمري بگیر بازنشسـته یـا ازکارافتاده به 
مـدت شـش ماه مسـتمري بازنشسـتگي یـا ازکارافتادگي کلي خـود را مطالبه ننمایـد، بازماندگان واجد شـرایط 

1. همچنین رک به مواد 1021 و 1022 قانون مدنی. 
2. »امینــي کــه بــراي اداره کــردن امــوال غایــب مفقوداالثــر معیــن مي شــود بایــد نفقــه زوجــه دائــم یــا منقطعــه کــه مــدت او نگذشــته و 
نفقــه او را زوج تعهــد کــرده باشــد و اوالد غایــب را از دارایــي غایــب تأدیــه نمایــد در صــورت اختــالف در میــزان نفقــه تعییــن آن بــر عهــده 

محکمــه اســت«. 
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وي حـق دارنـد موقتـاً مسـتمري و یـا حقوق وظیفه قانونـي خود را تقاضـا و دریافت کننـد. در صورتي که معلوم 
شـود شـخص مذکـور در حال حیات اسـت وضع مسـتمري او به حالـت اول اعـاده مي گردد. بازنشسـتگان کلیه 
صندوق هـاي بازنشسـتگي کشـور نیـز مشـمول این تبصـره خواهند بـود«. بر این اسـاس به صرف عـدم مطالبه 
مسـتمری بازنشسـتگی یـا مسـتمری ازکارافتادگـی در یـک مـدت 6 ماهه و البته معلـوم نبودن حیـات و ممات 

مسـتمری بگیر، وجه مسـتمری بـه بازمانـدگان وی پرداخـت می گردد. 
مسـتمری دارای ماهیتـی متفـاوت از ماهیت ترکه اسـت. همچنان کـه تعریف و مصادیق بازمانـدگان و ورثه 
نیـز ضرورتـا بـا هم انطباق ندارنـد. در این پژوهش به مطالعه شـرایط جاری شـدن فرض مرگ مسـتمری بگیر و 
احکام و آثار جاری شـدن این فرض و وضعیت بازماندگان در دوران نامعلوم بودن حیات و ممات مسـتمری بگیر 
و پـس از آن خواهیـم پرداخـت. در گفتار اول شـرایط جاری شـدن حکم تبصره الحاقی به مـاده 80 قانون تأمین 
اجتماعـی مطالعـه می شـود. گفتـار دوم به احکام و آثار جاری شـدن ایـن فرض اختصاص دارد؛ سـپس در گفتار 

سـوم به وضعیت بازماندگان در حالت مشـخص شـدن مرگ یا حیات مسـتری بگیر پرداخته می شـود. 

1( شرایط جاری شدن حکم تبصره الحاقی به ماده 80 قانون تأمین اجتماعی
حقیقـت ایـن اسـت که مبنای وضـع تبصره الحاقی به مـاده 80 قانون تأمین اجتماعـی در خصوص پرداخت 
مسـتمری بـه بازمانـدگان واجـد شـرایط مسـتمری بگیری که حیـات و ممات وی در طـول 6 ماه نامعلوم اسـت، 
صرفـاً حمایـت از بازماندگان مسـتمری بگیر می باشـد نه جاری شـدن فرض مـوت مسـتمری بگیر. توضیح اینکه 
قانونگـذار بـه هیچ وجـه در مقام نسـخ یـا تخصیص مقـررات راجع به غایـب مفقود االثـر در قانون مدنـی و قانون 
امـور حسـبی نبـوده اسـت تا گمان نسـخ بـرود. همچنین شـائبه تخصیص نیز مردود می باشـد. بدیـن معنی که 
قانونگـذار احـکام ویـژه ای بـرای غایب مفقوداالثر شـدن مسـتمری بگیران مقـرر نکرده اسـت. از اینـرو نمی توان 
گفـت احـکام مسـتمری بگیر غایب را باید در قانون مدنی و قانون امور حسـبی جسـتجو کـرد چراکه درخصوص 
غیبـت ایـن افـراد بایـد بـه قانـون تأمیـن اجتماعـی مراجعه نمـود. قانونگـذار در مقـام امـوال غایب نیـز قائل به 
تخصیـص نشـده اسـت. توضیـح اینکـه می تـوان گفت بـا تصویب تبصـره الحاقـی، قانونگـذار در مقام مسـتثنی 
سـاختن وجـه مسـتمری ازکارافتادگی و یا مسـتمری بازنشسـتگی با سـایر امـوال غایب بوده اسـت. بایـد افزود 
چنانچـه قانونگـذار در مقـام جاری سـاختن فرض موت فرضـی بود، قاعدتاً باید سـایر آثار حقوقی ناشـی از موت 
فرضـی را در مـورد مسـتمری بگیر غایـب نیـز می پذیرفـت. وانگهـی با وجـود مقررات قانـون مدنی به ویـژه ماده 
1028 زوجـه غایـب قبـل از سـپری شـدن مهلت هـای مقـرر و حتـی بدون نیـاز به جری تشـریفات آگهـی، در 
زمـان سـپری شـدن عـده بدلیـل رجعی بـودن طـالق، حق نفقـه خواهـد داشـت )قاسـم زاده، 1380، ص229؛ 
کاتوزیـان، 1375، ج1، ص470(. حتـی بنـا بـه دیـدگاه برخـی از حقوقدانـان، پـس از صدور حکـم موت فرضی 
نیـز زن مسـتحق نفقـه بـوده و از دارایـی غایب تأدیه می شـود )امامی، 1377، جلـد4، ص255(. براسـاس ادله و 
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مسـتندات فقهـی نیـز از جملـه روایات: صحیحـه حلبی، روایـت ابی الصباح الکنانـی و صحیحه بریـد بن معاویه 
بـر پرداخـت نفقـه زوجـه غایب تأکیـد شـده اسـت )ر. ک: صفایـی و خیریـه، 1392، ص113-112(. بنابراین با 
وجـود مقـررات قانـون مدنـی و ضوابـط شـرعی مبنی بـر پرداخت نفقـه اساسـاً نیازی بـه تکرار همـان حکم در 

قانـون تأمیـن اجتماعـی نبوده اسـت و اینجاسـت که تفـاوت ایـن دو نهاد آشـکار می گردد. 
پـس نمی تـوان گفـت مبنای تصویب تبصـره الحاقی به ماده 80 قانـون تأمین اجتماعی، جاری شـدن فرض 
مـرگ مسـتمری بگیر اسـت. ایـن فـرض از عبارت مقنـن در مقرره مذکور مبنی بـر اینکه »در صورتـی که معلوم 
شـود شـخص مذکـور در حـال حیات اسـت« ناشـی می شـود. بـا اینحـال نمی تـوان انکار کـرد که در ایـن مورد 
خـاص )فقـط در مـورد مسـتمری بگیران و فقط درخصـوص وجه مسـتمری(، قانونگذار چنین فرض کرده اسـت 

کـه عـدم مطالبـه در طی مـدت 6 ماه اماره ای بر غیبت مسـتمری بگیر اسـت. 
 بـا ایـن مقدمـه شـرایط اسـتفاده بازمانـدگان مسـتمری بگیر از مسـتمری ازکارافتادگـی یـا بازنشسـتگی 

بیمه شـده اصلـی را مـورد مطالعـه قـرار می دهیـم. 

1-1( اختصاص حکم تبصره به مستمری بازنشستگی و مستمری ازکارافتادگی
مقـررات تبصـره الحاقـی مبنی بـر پرداخت وجه مسـتمری به بازماندگان مسـتمری بگیر، اختصـاص به وجه 
مسـتمری ازکارافتادگـی و بازنشسـتگی دارد. دلیـل انحصـار روشـن اسـت. مسـتمری های مقرر در نظـام تأمین 
اجتماعی عبارتسـت از: الف ـ مسـتمری بازماندگان، ب ـ مسـتمری ازکارافتادگی، ج ـ مسـتمری بازنشسـتگی. 
الف: مسـتمری بازماندگان: این مسـتمری اساسـاً به بیمه شـدگان تبعی )واجد شـرایط قانونی( پرداخت 
می گـردد. افـراد تحـت تکفـل بیمه شـده تبعـی برخالف افـراد تحـت تکفل بیمه شـده اصلی، مسـتحق 
دریافـت مسـتمری بازمانـدگان نیسـتند. از اینـرو چنانچه شـخصی کـه مسـتمری بازمانـدگان دریافت 

مـی دارد، فـوت نمایـد، بـه بازمانـدگان وی از این جهـت حمایتی تعلـق نمی گیرد. 
ب: مسـتمری بازنشسـتگی: بـه بیمه شـده اصلـی پرداخـت می گـردد کـه بـرای وی حکم بازنشسـتگی 
صادر شـده باشـد. برخالف مسـتمری بازماندگان، این مسـتمری به بیمه شـده اصلی پرداخت می شـود. 
قانونگـذار افراد تحت تکفل بازنشسـتگان )بیمه شـده ای که مسـتمری بازنشسـتگی دریافت مـی دارد( را 
مشـمول حمایـت قـرار داده اسـت. بدیـن معنـی که بـا فـوت او، وجه مسـتمری بازنشسـتگی تبدیل به 

مسـتمری بازمانـدگان گردیـده و به افـراد تحت تکفـل وی پرداخت می شـود. 
ج: مسـتمری از کارافتادگـی: مطالـب مذکور در بند پیشـین در خصـوص ازکارافتادگی نیز صادق اسـت. 
بـا ایـن توضیـح کـه مسـتمری از کارافتادگی بر دو نوع اسـت. جزیـی و کلی. لیکن حکم تبصـره الحاقی 

صرفاً در خصوص مسـتمری از کارافتادگی کلی و بازنشسـتگان می باشـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت حکم این تبصره اختصاص به بیمه شـدگان صنـدوق تأمین اجتماعی نداشـته و در مورد 
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بیمه شـدگان سـایر صندوق هـای بیمـه ای از جملـه صندوق بازنشسـتگی کشـوری و صنـدوق تأمیـن اجتماعی 
نیروهای مسـلح نیز جاری اسـت. 

1-2( سپری شدن 6 ماه از آخرین مطالبه مستمری بگیر
شـرط دوم بهره منـدی بازمانـدگان مسـتمری بگیر غایب، سـپری شـدن دسـت کـم 6 ماه از آخریـن مطالبه 
مسـتمری بگیر اسـت. مقصـود از مطالبـه، مطالبـه و دریافـت مسـتمری از صندوق هـای بیمه ای اسـت. در عمل 
مراجعـه مسـتمری بگیر بـه بانـک عامـل مـالک محاسـبه ایام سـپری شـده قـرار می گیـرد. البتـه مقنن بـا این 
فـرض کـه عدم دریافت مسـتمری امـاره ای بر غایب مفقوداالثر بودن یا فوت شـدن مسـتمری بگیر اسـت، قانون 
را تنظیـم کـرده اسـت و بـه ایـن فرض که ممکن اسـت مسـتمری بگیر به دلیل تمکـن مالی از مراجعـه به بانک 
و دریافـت مسـتمری خـودداری کـرده باشـد، توجـه نکرده اسـت. هر چند کـه در عمل چنین موضوعی نباشـد. 
فـرض تبصـره بـر ایـن اسـت کـه مسـتمری بگیر شـخصاً یـا بـه واسـطه وکیـل خـود مسـتمری را دریافت 
می نمـوده و اینـک 6 مـاه اسـت کـه اقدام بـه مطالبه نکرده اسـت. پـس باید دانسـت چنانچه مسـتمری بگیر به 
شـخصی وکالـت یکسـاله در دریافـت مسـتمری داده یـا اینکه طی درخواسـتی، تقاضـای واریز وجه به حسـاب 
بانکـی داده باشـد، صـرف همین اقدام مطالبه محسـوب گردیده و دیگـر نمی توان عدم مراجعـه 6 ماهه را غیبت 

مسـتمری بگیر محسـوب نمـود. بـه عبارتـی مطالبه حضـوری به خودی خـود موضوعیـت ندارد. 
مـاه از نظـر قانـون 30 روز اسـت. مطابـق مـاده 443 قانـون آیین دادرسـی مدنـی 1379: »از نظر احتسـاب 
مواعد قانوني، سـال دوازده ماه، ماه سـي روز، هفته هفت روز و شـبانه روز بیسـت و چهار سـاعت اسـت«. بر این 

اسـاس شـرط اسـتفاده از حکم تبصره، گذشـت 180 روز از تاریخ عدم مطالبه مسـتمری می باشـد. 

1-3( شرایط مربوط به بازماندگان
پـس از آنکـه مسـتمری بگیر در طـی مـدت 6 ماه مسـتمری خویش را مـورد مطالبه قـرار نـداد، بازماندگان 

وی می تواننـد تحت شـرایطی درخوسـت اجـرای حکم تبصـره را بنمایند. 

1-3-1( شرایط قانونی بازماندگان 
هـم در قانـون مدنـی و هـم در تبصـره الحاقی به مـاده 80 قانون تأمیـن اجتماعی، به موضـوع تأمین معاش 
بازمانـدگان شـخص غایـب توجه شـده اسـت. لکـن آنچه که بـه عنـوان تأمین معـاش بازماندگان غایـب مطابق 
قانـون مدنـی پرداخـت می گردد »در حکم نفقه« می باشـد؛ امـا از تأمین معاش بازماندگان مسـتمری بگیر غایب 

در قانـون تأمیـن اجتماعـی می توان بـا عنوان »در حکم مسـتمری بازمانـدگان« یاد کرد. 
نکتـه قابـل تأمـل اینکه شـرایط مربوط به برخـورداری بازمانـدگان از حمایت های مقرر در هر یـک از قوانین 
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فوق الذکر متفاوت اسـت. 
مطابـق قانـون تأمیـن اجتماعـی، تنهـا بازمانـدگان واجـد شـرایط مسـتمری بگیر می توانند تقاضـای اجرای 
حکـم تبصـره مبنـی بر تبدیل مسـتمری بازنشسـتگی یـا ازکارافتادگی بـه مسـتمری بازمانـدگان را بنمایند. در 

واقـع شـرط بهره منـدی از مسـتمری بازمانـدگان، تحـت تکفل بـودن واقعـی یا فرضـی بازمانده می باشـد. 
بـر اسـاس مـاده  81 قانـون تأمیـن اجتماعی و مـاده 48 قانـون حمایت خانـواده مصـوب 1391، بازماندگان  

واجـد شـرایط  متوفـي  که  اسـتحقاق  دریافـت  مسـتمري  را خواهند داشـت  عبارتند از:
عیـال  دایـم  بیمه شـده  متوفي  که بـا اصالحات جدید منـدرج در مـاده48 قانون حمایت خانـواده و آیین   -1
نامـه اجرایـی آن، ازدواج وی مانع دریافت مسـتمری نیسـت و دریافت حقوق یا مسـتمری بازنشسـتگی 
یـا ازکارافتادگـی توسـط زوجـه متوفـی نیز مانـع از دریافت حقوق وظیفه یا مسـتمری متوفی نیسـت. 

فرزنـدان  متوفـي  نیـز بـه تفکیـک فرزنـدان انـاث و ذکـور دارای شـرایطی می باشـند. فرزنــدان اناث در   -2
صــورت نداشـتن شـغل یا شـوهر و فرزندان ذکور تا سن بیسـت سـالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی 
کـه معلـول ازکارافتاده نیازمند باشـند یا اشـتغال به تحصیالت دانشـگاهی داشـته باشـند از مسـتمری 

بازمانـدگان یـا حقـوق وظیفـه والدین خـود برخـوردار می گردند. 
پـدر و مـادر متوفـي  در صورتـي  که  اوالً تحت  تکفل  او بوده  ثانیاً سـن  پدر از شـصت  سـال  و سـن  مادر از   -3
پنجاه  و پنج  سـال  تجاوز کرده  باشـد و یا آنکه  به  تشـخیص  کمیسـیون  پزشـکي  موضوع  ماده  91 قانون 

تأمین اجتماعی  ازکارافتاده  باشـند و در هرحال  مسـتمري  از سـازمان  دریافت  ندارند. 
مطابـق مـاده  82 قانـون تأمیـن اجتماعـی و اصالحـات آن نیـز بازمانـدگان  بیمه شـده  زن  بـا شـرایط  زیر از 

مسـتمري  اسـتفاده  خواهنـد کرد:
شـوهر مشـروط  بـر اینکـه  اوالً تحـت  تکفـل  زن  بـوده  ثانیـاً سـن  او از شـصت  سـال  متجـاوز باشـد یـا   -1
طبـق  نظـر کمیسـیون  پزشـکي  موضوع  مـاده  91 قانون تأمیـن اجتماعـی ازکارافتاده  بـوده  و در هرحال  

مسـتمري  از سـازمان  دریافـت  نکند. 
در خصوص فرزندان بیمه شده زن متوفی نیز همانند مردان مشمول درخصوص فرزندانشان عمل می گردد.   -2
الزم بـه ذکـر اسـت مطابـق مـاده 28 آیین نامـه اجرایـی قانـون حمایـت خانـواده )مصـوب 1393/11/27( 
»فرزنـدان در صورتـی کـه واجـد شـرایط دریافت مسـتمری بازماندگان از طریق هـر یک از والدین باشـند، از هر 

دو مسـتمری برخـوردار خواهند شـد. «
درخصـوص وابسـتگی اقتصـادی زوجـه دایمـی و اوالد، قانونگذار فـرض قانونـی)legal Fiction( قائل شـده 
اسـت کـه خـالف آن قابـل اثبات نیسـت. بدین معنی کـه صرف اثبـات تمکن مالـی اوالد و یا زوجـه به خودی 
خـود موجـب زوال مفهـوم وابسـتگی اقتصـادی نمی گـردد. امـا در مـورد والدین بیمه شـده اصلـی، تحت تکفل 
بـودن واقعـی مالک اسـت. بدیـن معناکه تمکن مالی والدین موجـب محرومیت از مسـتمری بازماندگان خواهد 
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شـد )نعیمی و همـکاران، 1389، ص352(.
در مقابـل در مـاده 1028 قانـون مدنـی در خصوص غایـب مفقود االثر پرداخت نفقه بـه زوجه دایمی و تحت 
شـرایطی بـه زوجـه موقـت و نیـز بـه اوالد غایـب مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت و مطابـق قانون امور حسـبی و 
ضوابـط عـام قانـون مدنـی به سـایر افراد واجـب النفقه نیـز در صورت حصول شـرایط تعلـق می گیـرد. از این رو 
تفـاوت مفـاد ایـن ماده بـا تبصره الحاقی به مـاده 80 قانون تأمیـن اجتماعی در خصوص مشـمولین حمایت این 
اسـت کـه مسـتمری موضـوع تبصـره الحاقی بـه هیچ وجه بـه زوجه منقطعـه پرداخت نمی شـود؛ ولـی در قانون 

مدنـی ممکن اسـت چنین اتفاقـی روی دهد. 

1-3-2( تقاضای اجرای حکم تبصره الحاقی
قانونگـذار در تبصـره الحاقـی به ماده 80 قانون تأمیـن اجتماعی، تکلیف صندوق های بیمـه ای را به پرداخت 
مسـتمری بـه بازمانـدگان منـوط بـه تقاضـای آنـان مطابـق شـرایط مقـرر در این تبصـره نمـوده اسـت. از اینرو 

صندوق هـای بیمـه ای راساً تکیلفـی بـه برقراری مسـتمری ندارند. 
پرسشـی کـه بـه ذهـن می آیـد به تأثیـر زمـان تقاضـا بر می گـردد. چنانچـه مسـتمری بگیر موضـوع تبصره 
الحاقـی، از تاریـخ 29 خـرداد 1387 دیگر مسـتمری خویـش را مورد مطالبه قـرار نداده اسـت؛ بازماندگان واجد 
شـرایط در تاریـخ 29 خـرداد 1390 تقاضـای دریافـت وجه مسـتمری را می نماینـد. در این صورت این پرسـش 
بـه ذهـن می آیـد کـه آیا مسـتمری محـدوده زمانـی این 3 سـال نیز قابل مطالبه اسـت؟ پاسـخ سـؤال تا حدی 
بـه ماهیـت مسـتمری بازمانـدگان مرتبط اسـت. اگـر مسـتمری مذکـور را نفقه بدانیـم فقط زوجـه دایمی حق 
مطالبـه دارد؛ زیـرا بـر طبـق قانـون مدنـی فقط زوجـه می توانـد نفقه ایام گذشـته را مطالبـه نمایـد، در حالیکه 

اساسـاً مسـتمری بازماندگان نفقه نمی باشـد. 
بـه هـر تقدیـر، در مـورد تاریـخ بهره منـدی از حمایت هـای تأمیـن اجتماعـی بطـور کلـی دو نظـر مطـرح 
بـوده اسـت: 1-متقاضـی حمایـت، فقـط از زمان تقاضـا )با فرض وجود شـرایط قانونی( مسـتحق برخـورداری از 
حمایت هـای تأمیـن اجتماعـی اسـت؛ 2- متقاضـی از زمـان تحقق شـرایط قانونی، مسـتحق دریافت مسـتمری 
اسـت. هرچنـد اصـول حاکم بـر تأمیـن اجتماعی درخصـوص مسـتمری بازماندگان مؤیـد نظر دوم اسـت، لکن 
از نحـوه تدویـن تبصـره الحاقـی به ماده 80 چنین اسـتنباط می گـردد که قانونگذار اسـتحقاق بازمانـدگان را در 

دریافـت مسـتمری تنها پـس از ارائـه تقاضا پذیرفته اسـت1. 
بررسـی رأی هیـأت عمومـی دیـوان عدالـت اداری بـه شـماره 1386 مـورخ 1386/4/11 نظـر دوم را تأییـد 
1. از جملـه مـاده 95 قانـون اسـتخدام کشـوری 1345: »هـرگاه مسـتخدمی که طبق مقـررات این قانون از حقوق بازنشسـتگی یـا حقوق وظیفه 
اسـتفاده می کنـد مفقوداالثـر شـود و مـدت یـک سـال حقوق بازنشسـتگی و یا وظیفـه خود را مطالبـه نکنـد وراث قانونی او در صورتـی که طبق 
شـرایط مـاده 86 حقـوق وظیفـه بـه آنان تعلـق گیرد حق دارنـد موقتاً حقوق وظیفـه قانونی خـود را تقاضا کنند. اگر بعداً معلوم شـود مسـتخدم 
مذکـور فـوت شـده حقـوق وظیفـه موقـت از تاریـخ فـوت بـه طور دائـم برقـرار می شـود و در صورتی که معلـوم شـود در حال حیات اسـت وضع 

حقـوق او به حالـت اول اعـاده می گردد«. 
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می کنـد: »اوالً، نظـر بـه اینکه به موجب نامه شـماره 88/30/37483 مـورخ 1388/12/2 قائم مقام دبیر شـوراي 
نگهبـان مــاده 10 آیین نامـه معترض عنـه توسـط فقهـاي شـوراي نگهبـان خالف موازین شـرع تشـخیص داده 
نشـده از ایــن حیـث قابلیـت ابطال نـدارد. ثانیاً، هر چند بـه موجب رأي هیـأت عمومي دیوان عدالـت اداري به 
شـماره دادنامه 643 مورخ 1385/9/12 برخورداري وراث مسـتخدم متوفي از مسـتمري قانوني مربوط منوط به 
احراز شـرایط قانوني الزم توسـط سـازمان بازنشسـتگي کشـوري براسـاس تقاضاي ورثه واجد شـرایط مي باشـد، 
لیکـن ایـن حکـم الزامـاً به معناي برقراري مسـتمري از تاریخ تقاضا نبـوده و بند )ب( ماده واحـده قانون »اصالح 
تبصـره 2 مـاده واحـده قانون اجـازه پرداخت وظیفه و مسـتمري وراث کارمندان مصـوب 1338/9/28 و برقراري 
حقـوق وظیفـه در مـورد فرزنـدان و نـوادگان انـاث با اصالحـات بعدي« نیـز پرداخت حقوق وظیفه و مسـتمري 
نسـبت بـه فرزنـدان و نـوادگان انـاث را علي االطـالق منوط به نداشـتن شـوهر و شـغل دانسـته اسـت. لـذا ماده 
10 آیین نامـه معترض عنـه1 کـه برقـراري حقـوق وظیفـه و مسـتمري را مقید به تاریـخ تقاضا نمـوده و این قید 
مغایـر اطـالق منـدرج در قانـون مي باشـد، بـه اسـتناد بند یک مـاده 19 و مـاده 41 قانـون دیوان عدالـت اداري 

ابطال مي گـردد«.2
از مجمـوع مطالـب فوق الذکـر چنیـن برداشـت برمی گـردد کـه احکام مربـوط به مسـتمری بازمانـدگان در 
تبصـره الحاقـی بـه مـاده 80 بـا احکام مربوط به مسـتمری بازمانـدگان در قانـون تأمین اجتماعی بـه طور کلی، 
متفـاوت اسـت. توضیـح اینکـه مسـتمری بازمانـدگان مطابق تبصـره الحاقی صرفـاً از زمـان مطالبـه بازماندگان 
برقـرار می گـردد؛ چراکـه مقنـن از عبارت »موقتا« اسـتفاده نموده اسـت. بدیـن معنی که قانونگـذار در خصوص 
بازمانـدگان مسـتمری بگیر غایـب صرفـا در یک محـدوده زمانی محدود و بـه صورت موقت تعییـن تکلیف کرده 
اسـت. در حالیکـه در مـورد مسـتمری بازمانـدگان بیمه شـده متوفـی، بـه دلیل روشـن بـودن وضعیـت حیات و 
ممات بیمه شـده شـرایط مسـتمری بازماندگان از زمان فوت بیمه شـده محقق می گردد و مطالبه بازماندگان در 
هـر زمـان کـه صورت گیرد تأثیـری در دریافت مسـتمری از زمـان فوت بیمه شـده نخواهد داشـت و بازماندگان 

می تواننـد مسـتمری معوقه خـود را نیز وصـول نمایند. 

2( ماهیت مستمری موضوع تبصره الحاقی به ماده 80 
مطابـق مفـاد تبصره، با سـپری شـدن 6 ماه از آخرین مطالبه مسـتمری بگیر، وجه مسـتمری بـه بازماندگان 
وی پرداخـت می شـود. از منظـر حقـوق تأمیـن اجتماعـی ناچـار می بایسـت قائـل بـر این بـود که مسـتمری از 
کارافتادگی یا مسـتمری بازنشسـتگی موضوع تبصره به مسـتمری بازماندگان تبدیل شده و سپس به بازماندگان 
1. »فرزنـدان و نـوادگان اناثـی کـه براسـاس ایـن آیین نامـه مسـتحق دریافـت حقـوق وظیفه یا مسـتمری می باشـند بایـد ظرف مهلت شـش ماه 
از تاریـخ تصویـب ایـن آیین نامـه بـه دسـتگاه متبـوع مـورث خـود مراجعـه و کتبـاً تقاضای دریافـت حقوق وظیفـه یا مسـتمری خـود را بنمایند 
تـا حقـوق وظیفـه یـا مسـتمری آنـان با رعایـت مقررات ایـن آیین نامـه از تاریخ تصویـب قانـون )1363/10/2( برقرار گـردد. در مورد کسـانی که 

پـس از ایـن تاریـخ مراجعـه می کننـد، تاریـخ برقـراری حقوق مذکـور، تاریـخ مراجعه و تقاضـای آنها خواهـد بود«.
2. 2. دادنامه شماره 335 مورخ 76/5/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معنا است. 
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پرداخـت می گـردد. زیـرا برخالف سـایر مسـتمری ها، مسـتمری بازمانـدگان )البتـه باید گفت مسـتمری مرگ( 
مسـتقیماً به بازماندگان پرداخت می شـود. 

هـر چنـد شـباهت ایـن نهـاد با برخـي از نهادهـای حقوقي دیگـر غیرقابل انکار اسـت تـا آنجا کـه برخي به 
ارث اجتماعـي و بعضـي دیگـر بـه نفقـه و... روي آورده انـد. )ر. ک بـه: پرتـو، 1388، ص 58 به بعد(. امـا در مورد 
ماهیـت مسـتمری بازمانـدگان بایـد گفت به نظر مي رسـد،  مسـتمري بازمانـدگان داراي ماهیـت حقوقی خاص 
باشـد کـه در قالـب هیچ یک از ماهیات حقوقي شـناخته شـده از جملـه ارث و نفقه نمي گنجد. مسـتمري مزبور 

داراي ماهیتـي قانونـي اسـت و در نتیجـه بایـد احکام و قواعـد آن در مواد مربوطه جسـتجو گردد. 

3( احکام و آثار جاری شدن فرض مرگ مستمری بگیر
بـا سـپری شـدن 6 مـاه از تاریخ آخرین مطالبه مسـتمری بگیر، قانونگـذار جهت حمایـت از بازماندگان مقرر 
داشـته اسـت کـه وجه مسـتمری به بازماندگان مسـتمری بگیر پرداخت شـود. سـپری شـدن این مـدت و حتی 
دریافـت مسـتمری از سـوی بازمانـدگان بـه خـودی خـود نـه امـاره غیبـت مسـتمری بگیر اسـت و نـه می تواند 
موجبـی بـرای صـدور حکم موت فرضی باشـد. زیرا شـرایط صـدور این حکم و نیز سـپری شـدن مدتی که پس 
از آن شـخص، زنـده فـرض نمی شـود در مـواد 1011 بـه بعـد قانـون مدنـی آمده کـه کمترین آن 4 سـال پس 
از آخریـن خبـر از حیـات غایـب اسـت. در همین راسـتا و برای نمونـه زوجه مسـتمری بگیر نمی توانـد به صرف 

وجـود شـرایط تبصـره الحاقی، درخواسـت صدور حکم طـالق نماید. 
اثر اجرایی و یا وجود شـرایط تبصره الحاقی در همین حد اسـت که بازماندگان واجد شـرایط مسـتمری بگیر 
می تواننـد تـا زمـان روشـن شـدن خبـر حیات یـا ممـات مسـتمری بگیر، به صـورت موقـت مسـتمری موضوع 

تبصـره را دریافت دارند. 
دلیـل تفـاوت مذکـور می توانـد تفـاوت میان جایـگاه قانون مدنـی و قانون تأمین اجتماعی می باشـد. اساسـاً 
قانـون تأمیـن اجتماعـی جـای پیش بینی مقررات راجع به احوال شـخصیه از جملـه ارث و تعیین حیات و ممات 

شـخص نمی باشد. 

4( وضعیت بازماندگان در حالت مشخص شدن مرگ یا حیات مستمری بگیر
اگـر پـس از برقراری مسـتمری بازماندگان، مرگ بیمه شـده اصلي مسـلم و احراز شـود، ایـن وضعیت یعني 
پرداخـت مسـتمري بازمانـدگان ادامـه مي یابـد. چنانچه برعکس معلوم شـود که زنده اسـت، وضعیـت به حالت 
پیشـین بـر مي گـردد؛ یعنـي اینکه اشـخاص تحت تکفـل او دیگر حق دریافت مسـتمري یا حقـوق وظیفه مقرر 
را نخواهند داشـت و تنها شـخص بیمه شـده اصلي حق مطالبه مسـتمري بازنشسـتگي یا ازکارافتادگي خود را 
دارا خواهـد بـود. به عبارت دیگر در فرض اخیر کشـف مي شـود که مـوردي براي پرداخت مسـتمري بازماندگان 
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وجـود نـدارد و این امر موضوعاً منتفي اسـت )نعیمـی و همکاران، 1389، صـص 342 و 343(.
پرسشـی کـه مطـرح می گـردد مربوط بـه وجوهی اسـت که تا زمان مشـخص شـدن حیات مسـتمری بگیر 
)بیمه شـده اصلـی( تحـت عنوان مسـتمری بازماندگان پرداخت شـده اسـت. چنانچه بازمانـدگان موضوع تبصره 
الحاقـی مدتـی از مسـتمری اسـتفاده نمایند و سـپس حیات مسـتمری بگیر )بیمه شـده اصلی( مشـخص گردد، 
در ایـن فـرض مسـتمری بگیر بازنشسـته یـا ازکارافتاده، حقی بـر وجوهی که به بازماندگان پرداخت شـده اسـت 
نـدارد. همچنیـن نمی توانـد بـه صنـدوق بیمـه ای مربـوط نیـز مراجعـه نماید. زیـرا صنـدوق بیمه ای بـه تکلیف 

قانونـی خـود عمـل کرده اسـت و نمی تـوان از این جهت مسـئولیتی متوجه آن دانسـت. 
مطلـب دیگـری کـه در همیـن قسـمت قابـل تأمـل اسـت مربـوط بـه وجوهـی اسـت کـه تحـت عنـوان 
مسـتمری بـه حسـاب مسـتمری بگیر بازنشسـته یـا ازکارافتـاده )بـه عنـوان مثـال برای مـدت 2 سـال( واریز 
شـده اسـت و طـی ایـن مـدت نـه مسـتمری بگیر اصلی جهـت دریافـت مسـتمری خـود مراجعه نمـوده و نه 
بازمانـدگان مسـتمری بگیر بـه منظـور اعمـال تبصـره الحاقـی بـه مـاده 80 اقـدام نموده  انـد. به نظر می رسـد 
بازمانـدگان مسـتمری بگیر نسـبت بـه وجـوه مذکور هیـچ حقی ندارنـد و این وجوه جـز اموال مسـتمری بگیر 
اصلـی محسـوب می گـردد کـه تنها در صـورت اثبات فـوت مسـتمری بگیر به عنوان مـا ترک متوفـی می تواند 
متعلـق حـق طلبـکاران مسـتمری بگیر قـرار گیرد و یا به عنوان ماترک به ورثه مسـترد شـود. لکـن در صورتی 
کـه حیـات مسـتمری بگیر احـراز شـود وی می توانـد بـا مراجعه به صنـدوق بیمه ای مسـتمری ایام گذشـته را 

یکجـا وصـول نماید. 

نتیجه گیری
قانونگـذار بـا علـم به تفاوت ماهیـت حقوقی نفقه و مسـتمری بازمانـدگان و نیز دشـواری های پرداخت نفقه 
از محـل امـوال غایـب مفقود االثـر اقدام بـه وضع تبصره الحاقـی به مـاده 80 قانون تأمین اجتماعی نموده اسـت 
کـه بـر اسـاس آن چنانچه مسـتمری بگیر، مسـتمری خویـش را در طی 6 ماه مطالبـه ننماید، بازمانـدگان واجد 
شـرایط وی حـق دارنـد از صنـدوق بیمـه ای مربوط، تقاضـا نمایند تا وجوه مسـتمری به آنان پرداخـت گردد. در 
ایـن حالت، مسـتمری بازنشسـتگی یـا ازکارافتادگی بیمه شـده اصلی )شـخص غایـب( به مسـتمری بازماندگان 

تبدیـل می گردد. 
حکـم مقـرر در ایـن تبصـره صرفاً در مورد مسـتمری بازنشسـتگی و یـا مسـتمری ازکارافتادگـی و صرفاً در 
همیـن مـورد خـاص جـاری اسـت. بـه عبارتی جـاری شـدن حکم ایـن تبصره بـه هیچ وجـه به معنـی مرگ و 
یـا حتـی غایب مفقود االثر شـناخته شـدن مسـتمری بگیر نخواهد بـود. از اینـرو بازماندگان نمی تواننـد به صرف 
وجـود شـرایط جـاری شـدن حکـم تبصـره تقاضـای جری سـایر احـکام مترتـب بـر امـوال غایـب مفقود االثر را 

داشـته باشند. 
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