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 نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
 

1نسرین طباطبائی حصاری
 


 13/3/6937تاریخپذیرش:-16/4/6937تاریخدریافت:

 

 یدهچک
یجهاشخاصتحتپوششخودودرنتیِاقتصادیتِامنیندرتامیاجتماعینسازمانتام

شاخصهبهب اجتماعیهاود توسعه و درآمداصلینقشموثریرفاه بهسازمانینایدارد.
ینتام»آندریحصحیریتدکهمدشویمینهازافرادتحتپوششتامیماخذحقبشیوه

برای«یمنابعمال باایسازماننقشموثرطارائهخدماتتوس ینایگاهوجود،جایندارد.
ح نظام ساختار در دقیرانایقوقسازمان طور به آن، از انتظار خدماتمورد گستره یقو

وهم سازمانودرینایحقوقیتدرخصوصماهیدهاییامرسببتردینمشخصنشده
یاگونههبردرآمدهاومصارفآنشدهاست.بینهادصالحجهتنظارتمالیینتعیجهنت

سال نینظارتیهاستنهادهاکه خصوصامکان در کشور ایظارتمالدر باینبر نهاد
ومقرراتمربوطهوباتوجهبهینقوانیلپژوهشباتحلاینسازمانمزبوراختالفنظردارند.

تامیمشکالتعمل سازمان نهادهایاجتماعینکه مالیمدعیبا دارد،ینظارت آن بر
تامسازمانیگاهجا و جامعرفاه نظام در  را یاجتماعینمزبور به توجه قانون13اصل»با

توجهنمودهاستوبامشخص«یاجتماعینقانونساختارنظامجامعرفاهوتام«و«یاساس
و«اجتماعیتأمینسازماننظارتهیأت»استیافتهدستیجهنتینآنبهایحقوقیگاهبهجا

اهستندکهحقنظارتبرسازمانمزبورریقانونیتنهانهادها«کشورکلبازرسیسازمان»
دارند.

 
قانون13اصلی،اجتماعیننظامجامعرفاهوتامی،اجتماعینحقوقتام یدی:واژگان کل

 یدولتیرغی،نهادعمومیمراجعنظارتمالی،اساس

 
                                                                                                                                                                                                        

nasrintaba@ut.ac.irتهراندانشگاهخصوصیحقوقاستادیار. 6
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  مقدمه .1
اجتماعینوع تأمین نظام کشورها همه در برا یاقتصادیتامنیتقریبا اشخاصتحتیرا

(ویکیازاهدافاولیهآن،تدارکحمایت(Dupeyroux, 1975: 2کندیمینخودتضمیتحما

  فقیر استکه اشخاصی از تهدیامالی با میدمواجه نظر به قالبیفقر در معموال که رسند

توجهبهنقشیکهدریاجتماعیننظامتام(East, 1999: 15).یردگیصورتمیاپرداختمزا با

ایدرتحققوعنوانشاخصومعیارعمدهبهکند،هایاجتماعیایفامیارائهخدماتوحمایت

یکحقوقبشر،یهاازشاخصهیکیعنوانبهینشودوهمچنتضمینتوسعهجوامعمحسوبمی

ینامروزاستکهایومالیاقتصادیهامواجهبابحرانیایدردنیواجتماعیضرورتاقتصاد

یز(ن111)شماره1161درسال6کاریمللالینسازمانبیاجتماعیتحداقلحمانامهِیهامردرتوص

نظامبرحسبامکاناتین.ا(International Labour Organization, 2014: 25)منعکسشدهاست

شود.علیمتفاوتیهاهرکشورممکناستباروش هاینظاممزبوردراالصول،حمایتیاجرا

)استوارینفعتوسطافرادذ داختحقبیمه)مبتنیبراشتغالوپر1دردوقالبنظاممشارکتییادن

)مبتنیبرهمبستگیاجتماعیودرآمدهایعمومی(به9(ونظامغیرمشارکتی6931:51ی،سنگر

 (East, 1999: 16). شودارائهمییصورتمواز

محوری اجتماعی تأمین سازمان ایران، بیمهدر سازمان نظامترین قالب در که است ای

راتحتپوششقراریعیاستوتعدادوسیهایقانونرارائهخدماتوحمایتداعهدهیمشارکت

جا4دهد.یم اینهمه، چندانموردتوجهواقعیرانایسازماندرساختارنظامحقوقینایگاهبا

ا در استو همیادیخصوصابهاماتزیننشده دارد. دریدهاییابهاماتسببتردینوجود

کهیقانوناساس13باتوجهبهاصلیژهنتظارازسازمانمزبور،بوخصوصگسترهخدماتموردا

موجبهمچنینوشده،قابلارائهدانستهیعوسییرادرمعنایاجتماعینازتامیحقبرخوردار

شدهاست.عدمتوجهبهیاجتماعینسازماندرنظامجامعرفاهوتامینایحقوقیگاهابهامدرجا

ساختارحقوقیجتماعاینسازمانتامیگاهجا عدمتدقی،در ینایحقوقیتدرماهیقدرکنار

یانسازمانوتعددمدعینایهایتبرفعالیتمراجعنظارتمالیدرصالحیدسازمانسببترد
                                                                                                                                                                                                        
1. Social Protection Floors 
2.  contributory 
3. non- contributory 

سالاولماههسهدرتبعیواصلیازاعمپوششتحترادافتعدادسازمان،اینرسمیسایتدرشدهاعالمآمارمطابق.4
محاسباتوآماردفتر)استداشتهرشددرصد6/1قبلسالمشابهدورهبهنسبتکهاستبودهنفر6934،41141531

 (.6934:69اجتماعی،تامینسازماناجتماعیواقتصادی
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آشفتگینظارتمال ایو عملکرد امریندر است. شده خدمتینهادها در سازمانیرسانکه

یاجتماعینتام تحتپوشش، افراد ومییرگذارتاثبه نهادبوده عملکرد تواندموجبخللدر

ابهامات،بهبررسیجایگاهسازمانتأمیناجتماعیدریننوشتاربهمنظورحلااینمزبورشود.

قانوناساسیوقانونساختارنظامجامعرفاهوتأمین13نظامتأمیناجتماعیایرانبالحاظاصل

یماهیتحقوقیسازمان،نحوهنظارتمالیقوتدقیینکهباتعاجتماعیپرداختهودرصدداست

کند.یینبرعملکردسازمانومراجعصالحبراینامرراتب



 اجتماعی تأمین سازمان جايگاه  .2
  قانون اساسی 22. سازمان تأمین اجتماعی و اصل 1-2

11کوردراصلمذ«حقوقانسانی»ترینمصادیققانوناساسیبهبیانیکیازمهم13اصل

یعنی تأمین»قانوناساسی، اجتماعیحقبرخورداریاز تأمین« برخورداریاز استو پرداخته

بی کارافتادگی، از پیری، بیکاری، بازنشستگی، نظر از اجتماعی راه در ماندگی،سرپرستی،

مهوغیرههایپزشکیبهصورتبیحوادثوسوانح،نیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبت

راحقیهمگانیدانستهودولترامکلفساختهتاازمحلدرآمدهایعمومیویادرآمدهای

.هایمالیفوقرابرایهمهافرادکشورتأمینکندحاصلازمشارکتمردم،خدماتوحمایت

ولتدولترفاه،ایجادامنیتاقتصادیومبارزهبافقرراجزوظایفدیهنظریاصلبرمبناینا

(.6931:611)بادینی،دانستهاست

باشدکه،مفهومغیرمشارکتیتأمیناجتماعیمی13مرادازتأمیناجتماعیمذکوردراصل

هاییاستکهبرمبنایهمبستگیاجتماعیدرصددرفعنیازدربردارندهمجموعهنهادهاوسازمان

اجتماعیدرایناجتماعیاستوتأمینکلیهشهروندانوتأمیناقتصادیآناندرمقابلمخاطرات

شودومنابعمالیآنگیردبلکهشاملکلیهآحادملتونیازمندانمیمعناتنهاشاغلینرادربرنمی

ازمحلگرفتنمالیاتودرآمدهایعمومیتأمینمی درواقعاصلنیزمعموالً قانون13شود.

باشدوتعریفکاملیمی«نظامملی»یا«نظامبوریجی»یا«نظامغیرمشارکتی»کنندهاساسیبرقرار

(.6934:1ینی،کند)بادازتأمیناجتماعیارائهمی

هایمالیدولتبهارائهخدماتوحمایتکردنقانوناساسیبامکلف13عالوهبرآن،اصل

کهازباشدهایبیمهاجتماعیازسویدولتمیبههمهملت،بیانگراصلتضمینمالیصندوق
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توجهبهاصلمذکورچنانچهسازماناصولاساسیوبنیادیننظامتأمین با هایاجتماعیاست.

بیمهارائه بیمهدهنده خدماتبه ارائه عهده از و مالیشده بحران ایراندچار هایاجتماعیدر

دولتمسئولبرقراریکمک هایقانونیبرایبیمهشدگانبرنیایند، زیرا.استشدگانمذکور

یابامشارکتمردمنسبتبهبرقراریتأمیناجتماعی13براساساصل دولتمکلفاسترأساً

(.6931:615وهمکاران،یاقدامکند)عراق

هایمتعددیهمچونکمیتهامداد،بنیادشهید،سازماندهدنهادهاوسازمانیهانشانمیبررس

بهمفهومعامآنبودهودرراستایتحققآنفعالیتبهزیستیو...درایرانمتولیتأمیناجتماعی

است،6974اجتماعیمصوبکنند.لذاسازمانتأمیناجتماعیکهمسؤولاجرایقانونتأمینمی

.قانوناساسینیست13تنهاسازمانمتولیتأمیناجتماعیموردنظردراصل

گرقانوناساسیبهخوبیبیان13لدرمقایسهبااص6974درواقع،قانونتأمیناجتماعیسال

قانوناساسیمدنظربودهاست13باشدکهقلمرومحدودتریرانسبتبهآنچهدراصلاینامرمی

13دهد.درحالیکهاصلپوششمی،چهازلحاظقلمروشخصیوچهازلحاظقلمروموضوعی

تأمیناجتماعیراحقیهمگانیگرددوبرخورداریازقانوناساسیدربرگیرندهآحادملتمی

اصلفراگمی بیانگر معنایتعمومیایریداندو مزایایتأمیناجتماعیبه برخورداریاز یدر

حمایدسترس تامیاجتماعیتهرشخصبه توسطنظام شده چهارچوبیاجتماعینارائه در

تأمیناجتماعیحمایت(.قانونیمشارکتیر()نظامغ6936:63ینی،وبادیباشد)عصمتقانونمی

(.یاجتماعینقانونتام4)مادهنمایندرامبناقراردادهاستازشاغلینیکهحقبیمهپرداختمی

کندکهیمیتحمایمعروفاستوازکارگرانیتحتعنواننظاممشارکتیاکهدردنیاشیوه

یایاستفادهازمزایدبهامیایمهعنوانسهممشارکتخوددرنظامبازدستمزدخودرابهیقسمت

عالوه(Ball, 2009: 11)کنند.یپرداختمیاجتماعینبهسازمانتامیبهطوراجباریندهآندرآ

قانوناساسیبهصورت13مذکوردراصل؛هایتأمیناجتماعیآنکهحمایتباوجودبرآن،

اجتماعیصرفاًبهونتأمینهایمذکوردرقانحقیهمگانیدانستهشده،حمایت«بیمهوغیرآن»

بیمهشدگانآن» تعلقمی« تبعی( اصلیو یکقانونتأمین)اعماز بنابرصراحتماده و گیرد

بیمه گسترشانواع و تعمیم و اجرا سازمان، تشکیل اهداف مهمترین از یکی هایاجتماعی،

.اجتماعیاست

وبراساسیرانای(،درنظامحقوقEast, 1999: 16رغمآنکههمانندانگلستان)یعلینبنابرا



 402نظارتمالیبرسازمانتامیناجتماعی
 

یاجتماعیهایتدرارائهحمایمشارکتیروغیهردوروشنظاممشارکتیقانوناساس13اصل

تام قانون لکن است بوده مقنن نظر شخصیاجتماعینمورد قلمرو اتخاذ موضوعیبا یو

یاجتماعیندهسازمانتامرابرعهیمشارکتیستمسیبرمبنایاجتماعیهایتمحدودتر،ارائهحما

یتارائهدهندهحما،13استکهبراساساصلییازنهادهایکیسازمانینقراردادهاست.لذاا

ینظاممشارکتیعنی13ازابعادمطروحهدراصلیکیاستوتنهایراندرحقوقایاجتماعیها

موردپوششیرانایامحقوقدرنظیگریدیابعاداصلمزبوررانهادهایردهدوسایراپوششم

اند.قرارداده


 . جايگاه سازمان در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی2-2

هایرفاهیواجتماعیوتوسعهعدالتاجتماعیوحمایتبهمنظورایجادانسجامدرسیاست

ساختارازهمهافرادکشوردربرابررویدادهایاجتماعی،اقتصادی،طبیعیوپیامدهایآن،قانون

بهتصویبرسیدکهقدمبسیارمهمیدر6939اردیبهشت16نظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیدر

 اصل اجرای اجتماعی، تأمین تحقق ارائه13راستای ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون

اجتماعیمحسوبمی رفاه خدماتاجتماعیو ماده راستایتحققنظام1شود. قانونفوقدر

ای،حمایتیوتوانبخشیوحوزهاجتماعیراشاملسهحوزهبیمهمشارکتییابوریجی،تأمینغیر

استکهدرکردهبینیایرابهمنظورتحققنظاممذکورپیشداندوارکانچهارگانهامدادیمی

اجتماعی کارورفاه وزارتتعاون، درراستایتحققنظامجامعتأمینوقراردارد6رأسآنها

حوزه هماهنگی و اجتماعی تنها آن، سیاستگذاری»های و نقشنظارتی عهده« است.را 1دار

هایتأمیناجتماعی)بازنشستگی،ازکارافتادگی،مربوطبهحوزه«تمرکزوظایفاجرایی»بنابراین

ایواقداماتاجراییباشدوایفایتعهداتبیمهغرامتو...(منصرفازوظایفاینوزارتمی

میسازماندر تأمیناجتماعیانجام سازمان جمله هایمربوطاز ظماده تبصره قانون9گیرد.

گربهافرادتحتپوشش...هایبیمههاوصندوقتعهداتقبلیسازمان»دارد:ساختارنیزبیانمی

تأمینباشدکهباتشکیلساختارنظامجامعمؤیداینامرمی،...«کماکانبهقوتخودباقیاست

تعهداتاجراییکماکانمتوجهسازمان گراستکهماهیتوموضوعآنهاهایبیمهاجتماعی،
                                                                                                                                                                                                        

وزارتخانهسهادغامازوزارتخانهاین66/4/6931مصوبجتماعیارفاهوکارتعاون،وزارتخانهتشکیلقانونموجببه.6
بهوزارتخانهسهایناختیاراتووظایفکلیهواستشدهتشکیل«اجتماعیتامینورفاه»و«اجتماعیاموروکار»،«تعاون»

.استشدهواگذارمزبوروزارتخانه
.آنهایتبصرهویاجتماعتامینورفاهجامعنظامساختارقانون66ماده.1
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تأمینبیمه قانون موضوعی و شخصی قلمرو بودن محدود است واضح است. اجتماعی های

همانطورکهاشارهشداجتماعینسبتبهقانونساختار،بارزترینتفاوتایندوقانونمی باشد.

ای،حمایتیوتوانبخشیدربرگیرندهسهحوزهبیمه،یناجتماعیمذکوردرقانونساختارنظامتأم

بهیاجتماعینتامیاایباشد،درحالیکهسازمانتأمیناجتماعیدرحوزهبیمهوحوزهامدادیمی

(فعالاست.عالوهبرآن،درقلمروشخصینیزقانونتأمین6931:71یا،نیخاص)شهبازیمعنا

نمایندنهادهاست،درحالیکهبهبیمهپرداختمیاجتماعیمبنارابرحمایتازشاغلینیکهحق

اجتماعیحقهمهافرادکشوروتأمینقانونساختار،برخورداریازتأمین6ماده6موجبتبصره

13استنباطشدهازاصل«اصلتضمین»آنتکلیفدولتاست.اینتکلیفکهدرحقیقتهمان

قانونساختارموردتصریحواقعشدهاست.بنداخیرالذکر«3»ماده«ح»قانوناساسیاست،دربند

ها،مؤسساتوحقوقافرادعضووتحتپوششدرقبالتعهداتقانونیسازمان»دارد:مقررمی

تحتضمانتدولتخواهدبودودولتمکلفاستتمهیداتهایبیمهصندوق ایایننظام

«.اعتباریوساختاریالزمدراینزمینهرااتخاذنمایدمالی،
 

 اجتماعی تأمین سازمان حقوقی ماهیت .3
  شخصیت حقوقی سازمان .1-3

،درعلمحقوق ودارندهچنین«قابلیتداراشدنحقوتکلیف»شخصیتعبارتاستاز:

میخصیصه شخصنامیده ویژای چنین واجد طبیعی طور به و ذاتاً انسان اماشود. است. گی

انسان از گروهی یا اموال یا مال برای مصالح، برخی به جهتدستیابی مجموعاًقانونگذار ها

تشکیلدهنده،موضوعحقوتکلیفقرارینظرازاجزاشخصیتقائلشدهاستوآنهاراصرف

(6955:94وقاسمزاده،یی)صفا.نامبردهاست«شخصیتحقوقی»عنواندادهوازآنبه

الزماستمنافعمشترک  وجمعیت، شناختشخصیتحقوقیبراییکگروه یبهمنظور

بهمقصودمشترکوجودداشتهیلنیبرا؛کهحکمواحدهستندیازاشخاصحقوقیگروهیانم

داروسیلهنمایندگانصالحیتکهاینمنافعازمنافعشخصیآنهامتمایزبودهوبهیاگونهبه،باشد

.(6939:171)طباطبائیموتمنی، ودآناعمالش

 موجبماده تأمیناجتماعیدارایشخصیت6به سازمان تأمیناجتماعی، قانون اصالحی

 ماده است. اداری و مالی استقالل و اول6حقوقی اجتماعیمصوبیهاساسنامه تأمین سازمان

نیز91/4/6933صوبسازمانمینایداساسنامهجد4مادهینوهمچن هیأتوزیران61/1/6973
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.براینامرتصریحدارد

 تامیناجتماعیبهموجبماده و تشکیلوزارترفاه و66با قانونساختارنظامجامعرفاه

وسپسادغامآندروزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،تغییری6939تامیناجتماعیمصوب

ایبویژهازلحاظاستقاللشخصیتمهعنوانیکسازمانبیدروضعیتسازمانتأمیناجتماعیبه

 بند است. نشده ایجاد تعهداتآن تکالیفو توجه و ل»حقوقی » مقرر1ماده مذکور قانون

اینظام،دارایشخصیتحقوقیهایفعالدرقلمروبیمهها،مؤسساتوصندوقسازمان»دارد:می

لخود،درچهارچوبایننظامواستقاللمالیواداریبودهوطبقضوابطومقرراتموردعم

.«نمایندفعالیتمی

بنابراین،سازمانتأمیناجتماعیدارایشخصیتحقوقیمستقلازوزارتتعاون،کارورفاه

باشدکهوظایفواختیاراتوتعهداتقانونیآندرچهارچوبمقرراتحاکمبرمییاجتماع

.فعالیتآناست

و هدفاصلی اعتبار به فعالیتاشخاصحقوقی قابلوظایفو کلی گروه دو به هایشان

اند:اشخاصحقوقیموضوعحقوقعمومیواشخاصحقوقیموضوعحقوقخصوصی.تقسیم

شوند،حقوقعمومیکهبهوسیلهاشخاصومقاماتعمومیودولتیایجادمیاشخاصحقوقیِ

ختیارینیستبلکهالزامیهدفآنهاتأمیننفعوفایدهعمومیاستوورودوعضویتدرآنهاا

هایجمعیاستواحکامباشد.عالوهبرآناموالاشخاصعمومیازاموالعمومییامالکیتمی

مالکیت چنینمالکیتیمتفاوتبا به فعالیتهایخصوصیمیحقوقیناظر حالیکه در باشد.

االشارهوقهایفحقوقخصوصیدرزمینهحقوقخصوصیاستوفاقدویژگیاشخاصحقوقیِ

باشندواصوالًتابعمقرراتحقوقخصوصیموضوعحقوقعمومیمیدرمورداشخاصحقوقیِ

-6939:611)انصاری، هستندوعمدتاًمقرراتقانونتجارتوقانونمدنیبرآنهاحکمفرماست

663).

:پذیرهستندهایحقوقیموضوعحقوقعمومیبهچهارطبقهکلیزیرتقسیمشخصیت

تخصصیسازمان-پ؛شوراهایمحلی-ب؛هایکشوریسازمان -الف -ت؛هایفنییا

 .سایراشخاصحقوقیموضوعحقوقعمومی

گیرندکمنبودهوازنظردامنهکاروسیعتعداداشخاصحقوقیکهجزءدستهچهارمقرارمی

6911صوبقانونمحاسباتعمومیم7هستند.ازجملهایناشخاص،اشخاصمذکوردرماده
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نهادهایعمومیغیردولتی»یعنی مؤسساتو می« پدیده6953:51باشند)موسیزاده، که ای(

نشان عمومیو امور اداره ادنویندر در تمرکز حداعالیعدم عمومیهستندادهنده امور ره

 حسینپور، موجبقانون6933:639)رستمیو به و نهادهایعمومی،( فهرستمؤسساتو

بهموجببندواصالحاتبعدیآنمشخصشده63/4/6959تیمصوبغیردول قانون61اند.

 اجتماعی»اخیرالذکر تأمین سازمان استو« شده نهادهایعمومیغیردولتیذکر جمله از نیز

شود.حقوقعمومیمحسوبمیبنابراینازاشخاصحقوقیِ


 عمومی غیردولتی بودن سازمان .2-3

 شد اشاره که مصوب،قانونهمانطور غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات فهرست

63/4/6959، ماده تبصره قانونمحاسباتعمومیکشور7نهادهایعمومیغیردولتیموضوع

معیننمودهاستوبهموجببند6/1/6911مصوب ازجمله61را ،سازمانتأمیناجتماعیرا

 ماده است. نهادهایعمومیقانو7نهادهایعمومیغیردولتیدانسته مؤسساتو محاسبات، ن

واحدهایسازمانیمشخصیمی وظایفوغیردولتیرا انجام منظور به قانون اجازه با که داند

.شوندخدماتیکهجنبهعمومیدارند،تشکیلشدهویامی

نیزبهتعریفمؤسساتونهادهای3/5/6931قانونمدیریتخدماتکشوریمصوب9ماده

غیردو کهعمومی نهادهایمذکور شخصیتحقوقی استقالل بر تصریح ضمن و پرداخته لتی

باشندوبیشازپنجاهدرصدبودجهداروظایفوخدماتیهستندکهدارایجنبهعمومیمیعهده

گردد،بهلزومایجادآنهاباتصویبمجلسشورایساالنهآنهاازمحلمنابعغیردولتیتأمینمی

.استاسالمیتصریحنموده

کهتعریفمذکوردرقانونمدیریتشودمیآشکار،بادقتدردوتعریفارائهشدهدرفوق

خدماتکشوریباتعریفمذکوردرقانونمحاسباتعمومیدارایتفاوتدریکنکتهاساسی

لزومتصویبمجلسشورای»است.همانطورکهاشارهشد،قانونمدیریتخدماتکشوریبه

اسالمی دربهعنو« نموده، اشاره انیکیازشرایطعمومیغیردولتیمحسوبشدنایننهادها

اینکردهاست.ازآنجاییکهقانونمدیریتخدماتحالیکهقانونمحاسباتبهایننکتهاشاره

مؤخرالتصویبمی عمومیِکشوری استدر ممکن اخیر قید شدنباشد، محسوب غیردولتی

تردید،بهعدمتصویباساسنامهآنتوسطمجلسشورایاسالمیسازمانتأمیناجتماعیباتوجه
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باایناستداللقابلرفعاستکهمادهمزبوربهلزوممذکوررسد،ایرادایجادکند.لیکنبهنظرمی

برآن استوعالوه نکرده توسطمجلساشاره فهرستمؤسساتو؛قانون،تصویباساسنامه

ساز غیردولتیکه بهنهادهایعمومی است، دانسته نهادها این جمله از اجتماعیرا تأمین مان

همه وجود تصویبقانونمذکور واقعمجلسبا در و تصویبمجلسشورایاسالمیرسیده

کردهدرآنرابهعنواننهادعمومیغیردولتی،قانونیدانستهوتصویبذکرشدههایسازمان

.است

درقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومی«ردولتیغی»نکتهحائزاهمیتآناستکهعنوان

مؤسساتونهادهای«عمومیبودن»نیست.قانونمذکوربه«خصوصیبودن»غیردولتی،بهمعنای

غیردولتیاحصاءشده،تصریحکردهاست.بهاینترتیب،باتصویبقانونفهرستنهادهامصوب

نیکمؤسسهدولتیبهمعنایخاصبهحساب،سازمانتأمیناجتماعیکهتاقبلازآ6959سال

آمدبهمؤسسهعمومیغیردولتیتبدیلشدبدونآنکهازبخشدولتی)بهمعنایاعم(اقتصادمی

دولت»قانوناساسی،خارجگرددولذاجزء44موضوعبنداولاصلجمهوریاسالمیایران،

شود.بدینگیرد،محسوبمیبرمیحقوقعمومیرادرکهکلیهاشخاصحقوقیِ«بهمعنایعام

بهموجباصل ،نظاماقتصادیجمهوریاسالمیایرانبرپایهسهبخشدولتی،44توضیحکه:

باشد.بخشدولتیشاملکلیهاموروواحدهایاقتصادیاستکهتعاونیوخصوصیاستوارمی

دولتقرارداشتهباشند.دراختیار-1؛بهصورتمالکیتعمومیباشند-6دارایدوشرطباشند:

دوشرطمذکورباوجودعمومیغیردولتیبودنسازمانتأمیناجتماعی،درخصوصآنموجود

مؤسساتعمومیغیردولتی،باشند.سازمانتأمیناجتماعیبنابهتصریحقانونفهرستنهادهاومی

جزءوجوهواموالقانونمحاسباتعمومی69بودهووجوهواموالآن،مطابقماده«عمومی»

قانونساختار،وجوه،اموال،ذخائرو5ماده«د».عالوهبرآن،بهاستنادبندشودعمومیتلقیمی

هایصندوقبیمهاجتماعیودرمانیدرحکماموالعمومیبودهومالکیتآنمشاعودارایی

44مذکوردراصلهایجامعهتحتپوششدانستهشدهاست.لذاشرطاولمتعلقبههمهنسل

باشد.درخصوصشرطدومیعنیاجتماعیصادقمیخصوصسازمانتأمینقانوناساسی،در

داشتن» دولتقرار اختیار در تأمیناجتماعیعلی« سازمان نشانساختکه بایدخاطر رغمنیز

زیرنظروزارترفاهوتأمیناجتماعیودرواقعتحتنظارت،داشتنشخصیتحقوقیمستقل

شدنسازمانبهمعنایایننظارتیکنظارتراهبردیاستوسببدولتیتلقیدولتقراردارد.
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هایمختلفیبرایحسنرغمتصریحبراستقاللاینسازمان،نظارتبنابراینعلی.دشوخاصنمی

دستگاه میان هماهنگی ایجاد قوانین، واجرای اثربخشی کارایی، تحقق هایمختلفکشوری،

عمومیشفافیت امور اداره حسینیپور،گیردمیصورتسازماناینبهنسبتدر )رستمیو

الذکراست.کهمحققکنندهشرطدومفوق6933:631

باشد.قانوناساسی،بخشدولتیقسیمبخشخصوصیوتعاونیمی44ضمناً،مستفادازاصل

عبارتیمعادلباینباشدوبهلذامنظورازدولتیدراصلمذکورآناستکهخصوصیوتعاون

مباحث به توجه تأمیناجتماعیبا سازمان تعاونینبودن خصوصیو در عمومیاست. مفهوم

اجتماعیدرعینآنکهبهموجبقانونفهرستمطروحهدرقبل،شکینیست،لذاسازمانتأمین

ید،ازبخشدولتیبهآ،نهادعمومیغیردولتیبودهودولتیبهمعنایاخصبهحسابنمی6959

است.شدهمفهوماعمنیزمنفکن

7تبصره«ک»بههمیندلیلاستکهقانونگذاردربرخیقوانینبودجهسنواتیهمانندبند

تجویزواگذاریسهاممؤسساتوشرکت6936قانونبودجهسال بهسازمانرا هایملیشده

هاومؤسساترفتهاست.درحالیکهشرکتنمودهواینامرموردایرادشوراینگهبانقرارنگ

باشند.همینامرنیزسببشدهقابلتملکخصوصینمی،قانوناساسی44ملیشدهبراساساصل

استتابههنگامتصویبقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیباوجودصراحت

 گ13اصل و تأمین به تکلیفدولتنسبت بر مبنی اساسی، تأمینسترشحمایتقانون های

 شدنسازمان»اجتماعیبراییکایکافرادکشور عمومیغیردولتیاعالم شورای« ایراد مورد

.نگهبانقرارنگیرد

اجتماعیبهمؤسسهعمومیغیردولتیصرفاًبهنهایتاًبایدقائلبرآنشدکهتبدیلسازمانتأمین

هایهاومؤسساتوشرکتربروزارتخانهمنظورآنبودهاستتاازشمولمقرراتعمومیناظ

دولتیاستثناءگردد.لذاسازمانتأمیناجتماعیازشمولقوانینومقرراتیکهبرایمراجعدولتی

خارجاستوقوانینومقرراتدولتبهمعنایاخصآندرصورتیبهسازمانشودوضعمی

.باشدشدهننسبتبهسازمانتصریحیابدکهدرآنهابهشمولقانوتأمیناجتماعیتسریمی

سیاست خصوص در اسالمی انقالب معظم رهبر ابالغیه متن اصل کلی ابالغی44های

نمی6/9/6934 مذکور استدالل نافی )نیز شق الفسیاست6باشد. بند عنوان( با هایمذکور

:داردررمیمق«شدنبخشدولتیهایکلیتوسعهبخشغیردولتیوجلوگیریازبزرگسیاست»
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نداردوموظفاست44دولتحقفعالیتاقتصادیجدیدخارجازمواردصدراصل» را

برداریازآن(راکهمشمولعناوینصدرهایقبلیوبهرههرگونهفعالیت)شاملتداومفعالیت

 پنج44اصل برنامه پایان تا حداکثر نباشد، با ساالنه و چهارم به11ساله فعالیت، کاهش %

کندبخش عمومیغیردولتیواگذار خصوصیو ).«هایتعاونیو فوق1شق بند نیز( االشعار

شرایطیبهنهادهایعمومییقانوناساس44هایمذکوردراصلامکانواگذاریفعالیت با را

توجهبهآنکهسیاستغیردولتی،خصوصیوتعاونیپیش با هایمذکوردربینینمودهاست.

باشدوبالحاظآنکهنظاماقتصادیایراندراصلمذکورمبتنیقانوناساسیمی44راستایاصل

الذکرنشاندادکهبخشبرسهبخشدولتی،تعاونیوخصوصیذکرشدهاستومطالبفوق

 آن از مراد و رفته کار به معنایاعم به اصلمذکور عمومی»دولتیدر نظرمی« به لذا باشد،

کهدرکنار44هایکلیاصلسیاست«الف»شدولتیمذکوردرشقاولبندرسدمرادازبخمی

باشد.بخشتعاونی،خصوصیوعمومیغیردولتیبهکاررفتهاستودولتیبهمعنایاخصمی

سیاست زیرا اصل کلی 44های اصل اعمال راستای در نمی44که براست را بخشی تواند

بیفزایدبلکهصرفاًبهتفکیکبخشدولتی)بهمفهوماعم(44هایاقتصادیمذکوردراصلبخش

بزرگ از جلوگیری راستای در و است امکانپرداخته اخص( معنای )به بخشدولتی شدن

فعالیت واگذاری اصل )به44های دولتی غیر عمومی و خصوصی بخشتعاونی، به عنوانرا

ت.اسکردهبینیقسمتیازبخشدولتیبهمفهوماعم(پیش


 استقالل مالی و اداری سازمان .3-3

6نتیجهشخصیتحقوقیسازمان،استقاللمالیواداریآناستکهموردتصریحدرماده

 ماده تأمیناجتماعیو فعل4اصالحیقانون تصویبقانونیاساسنامه با است. گرفته قرار آن

موجببند به نیز ل»ساختار » سازمان1ماده بیمههایقانونمذکور قلمرو ایازجملهفعالدر

اند.عالوهبرسازمانتأمیناجتماعیدارایشخصیتحقوقیواستقاللمالیواداریشناختهشده

الف»بند9آنشق » تأمینقانونساختارنیزیکیازسیاست5ماده اجتماعیراهایمالینظام

حفظشخصیتحقوقیواستقاللایضمنهایبیمهایجادتعادلمیانمنابعومصارفصندوق

منابعمالیآنهااعالمکردهاست.منظورازاستقاللمالیآناستکهسازمانهیچگونهوابستگی

نمایدبلکهمنابعدرآمدسازمانمالیبهدولتنداشتهوازبودجهعمومیکلکشوراستفادهنمی
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.دشوقانونتأمیناجتماعی،تأمینمی13برابرماده

باشد:صاستقاللمالیسازمانتوجهبهدونکتهحائزاهمیتمیخصودر

اصلتضمین»-الف 13بهعنوانیکیازاصولحاکمبرتأمیناجتماعی)مستفادازاصل«

بهتضمینباشدوازتعهددولتیقانونساختار(م3ماده«ح»قانوناساسیومندرجدربند ها

ا تامین ضروری سطح حداقل به نشاتدسترسی اجتماعی تامین نظام به دسترسی و جتماعی

عصمتی،می و )کولیوند مکلفمی31-6939:36گیرد را دولت و که( صورتی در نماید

بیمهسازمان دهنده ارائه خدماتبههای ارائه عهده از و مالیشده بحران هایاجتماعیدچار

یابامشارکتمردمنسبتبهبرقراریتأمیناجتماعیاقدامکندبیمه ینا.شدگانبرنیایند،رأساً

ایکهاصلناقضاستقاللمالیسازماننیستزیرادرحالتفوقدولتدرراستایایفایوظیفه

کندوخدماتمذکوررابهطورمستقیمبرعهدهوینهادهشدهاستاقداممی13بهموجباصل

 دهد.آحادملتونهبهسازمانتأمیناجتماعیارائهمیبه

بایدبهوسیلهدولتبهسازمانتأمین13ماده6بهاستنادبندکهایبیمهحقدرصدسه -ب

کنندهتأمین،باشدودولتبهایناعتباراجتماعیپرداختشود،ازباببدهیدولتبهسازمانمی

نمایدودریافتریاستکهبهتأدیهدینخودمبادرتمیمنابعمالیسازماننیستبلکهبدهکا

.توانبهمعنایاستفادهازبودجهعمومیدانستطلبسازمانازدولترانمی

اساسنامهسازمانوفصلچهارمقانونتأمیناجتماعیتحت11بنابرمقرراتمندرجدرماده

آذرهرسالبودجهکلسازمانیانا،هیأتمدیرهسازمانمکلفاستتاپ«مقرراتمالی»عنوان

امنامکلفهیاتسازمانتأمیناجتماعیپیشنهادنماید،یتامنایأرابرایسالبعدتنظیموبهه

.استحداکثرتاپایانبهمنماههمانسالبودجهسالبعدراتصویبوبههیأتمدیرهابالغنماید

ابنابراینسازمانتأمیناجتماعیبودجه زبودجهعمومیکشورکهدرقوانینبودجهایمجزا

پیشنهادهیأتمدیرهبینیمیسنواتیپیش داردکهتوسطهیاتامنایتأمیناجتماعیوبا شود،

تصویبمی به درآمدهایسازمان مانده استکه سازمان مالی استقالل همین نتیجه در رسد.

د.بهشوانهعمومیکشورپرداختنمیشودوبهخزسازماننیزبهحسابذخائرسازمانمنظورمی

.شودمیذخائرسازماننزدبانکرفاهمتمرکز،اجتماعیقانونتأمین79موجبماده

درخصوصاستقاللاداریسازمانبایدخاطرنشانساختکهقانونتأمیناجتماعیواساسنامه

ندا؛آن آن کارکنان به پرداخت نحوه و استخدام خصوص در را خاصی لذامقرره شت،
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آیین کماکان سازمان استخدامی و اداری امور بیمهدرخصوص سازمان استخدامی هاینامه

گردیدکهشرایطونحوهاستخدامداوطلباناستخدامیرااجرامی69/1/6943اجتماعیمصوب

گرفت.درخصوصآنصورتمی61الی7معیننمودهواستخدامواجدینشرایطبرابرمواد

نظامهماهنگ»قانون61تبهکارکنانسازماننیز،سازمانتأمیناجتماعیمطابقمادهنحوهپرداخ

پرداختکارکناندولت که14/1/6951مصوب« جزءمشمولینقانونمذکوربهحسابآمده

 تأمین»مطابق سازمان در دولت کارکنان هماهنگپرداخت نظام قانون اجرایی دستورالعمل

هایبعدیآن،قانونفوقدرسازماننیزهیأتوزیرانواصالحیه91/4/6951مصوب«اجتماعی

.دشواجرامی

،باتوجهبهآنکهبنابر3/5/6931مصوب«قانونمدیریتخدماتکشوری»پسازتصویب

آن،نهادهایعمومیغیردولتیازجملهسازمانتأمیناجتماعیازشمولقانون665صراحتماده

خارج ومذکور تأمینهمچشده سازمان هماهنگپرداختکارکناندولتدر نظام قانون نان

است.االجرااجتماعیالزم

تصویبآیین شرایطو13/61/6931نامهاستخدامیسازمانتأمیناجتماعیمورخلیکنبا ،

بندیوارزشیابیمشاغلونظامپرداختیآنهاطلباناستخدامیوهمچنینطبقهاونحوهاستخدامد

آن میتابع نظر به لذا گرفت. آیینقرار تصویب با فوقرسد نظامنامه قانون اجرای االشعار،

 دولتمصوب وجههدر14/1/6951هماهنگپرداختکارکنان سازمان خصوصکارکنان

.قانونیندارد



  اجتماعی تأمین سازمان بر نظارت  .4
 نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 1-4

وزارتبهداریو»نونتأمیناجتماعی،سازمانتأمیناجتماعیوابستهبهقا6بهموجبماده

اینوزارت«بهزیستی باتوجهبهقانونتغییرناموزارتبهداریوبهزیستیخانهدانستهشدهاست.

ابتدابه،6914وقانونتشکیلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمصوب6973مصوب

لیکناینوزارتبهداریوسپسبهو درمانوآموزشپزشکیتغییرنامداد. زارتبهداشت،

وابستگیسازمانبهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتردیدیایجادتغییرنامدراصلِ

با یافت. تأمیناجتماعیادامه و جامعرفاه نظام زمانتصویبقانونساختار تا اینامر نکردو
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،وزارترفاهوتأمیناجتماعیدرراستایتحققنظامجامع16/1/6939تصویبقانونمذکوردر

ماده1(وبهموجبتبصره66)مادهشدتأمیناجتماعیوجهتاجرایاهدافاینقانونتشکیل

م65 کلیه دستگاهولیتسئقانونمذکور اختیاراتمربوطبه و هایاجراییدولتیوعمومی،ها

حوزهصندوق نهادهایفعالدر و وزراهایبیمهها از امدادینظام، حمایتیو یایای، مربوطه

تأسیسشدولآنهاسلبوبهوزیررفاهوتأمیناجتماعیتفویضئباالترینمقاممس بنابراینبا .

وزارترفاهوتأمیناجتماعیبهموجبقانونساختار،وزارتمذکورجایگزینوزارتبهداشت،

گردید.وزارتخانهمزبورنیزبهیاجتماعینقانونتام6دهدرمانوآموزشپزشکیمذکوردرما

،دروزارتخانهاخیرالذکر6931موجبقانونتشکیلوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیمصوب

ادغاموکلیهوظایفآنبهاینوزارتخانهواگذارشد.هماکنونسازمانتأمیناجتماعیوابستهبه

قانونتأمیناجتماعیپسازبیاناینوابستگی،6باشد.البتهمادهیوزارترفاهوتأمیناجتماعیم

اینامر استکه تصریحقرارداده مورد شخصیتحقوقیواستقاللمالیواداریسازمانرا

راهبردیبرسازمانمی نظارتکلیو اینوابستگیتنها از بهبیانگرآناستکهمنظور باشد.

برعملکردوتعادلمنابعومصارفیارتتعاون،کارورفاهاجتماعموجبقانونساختارنیز،وز

داردسازماننظارت بهموجبتبصره 6زیرا منابعمالینظام66ماده از استفاده قانونمذکور،

درنتیجهجامعتوسطصندوق ها،منوطبهپذیرشنظارتوراهبریکالنوزارتمزبوراست.

انتصویبقانونساختار،تحتنظارتعالیهوزارتتعاون،کارواجتماعیاززمسازمانتأمین

اجتماع تامیرفاه و قرارداردودرراستایاعمالسیاستیاجتماعین)وزارترفاه هایسابق(

یعنیهرچندسازمانمزبوردارایاستقالل.کندکلیتعیینشدهازسویآنوزارتحرکتمی

اجرایاستلکنایناستقاللمطلقنیستو در بدینصورتکه نوعیاستقاللنسبیاست.

کنبرایتضمیناجرایمناسباینقوانین)رستمیویل.ندرقوانینمربوطهازاستقاللبرخوردا

(وایجادوحدترویهمیاننهادهایاقدامکنندهتحتنظارتوزارت6933:631حسینیپور،

تعاون،کارورفاهاجتماعیاست.


 ازمان بازرسی کل کشورنظارت س .2-4

صحیحقوانیندریسازمانبازرسیکلکشوربهمنظورنظارتبرحسنجریانامورواجرا

استشدهقانوناساسیجمهوریاسالمیایرانتشکیل654هایاداریودراجرایاصلدستگاه

صالحیت براو پیشنهاداتی ارائه و اداری فساد با مبارزه محور دو به ناظر آن تقویتهای ی
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1ماده«الف»بهموجببند.(6939:691حاکمیتقانونوالزاماتقانونیاست)پروینودلبر،

،،یکیازوظایفسازمانمذکور63/5/6911قانونتشکیلسازمانبازرسیکلکشورمصوب

یهاهاواداراتونیروهاینظامیوانتظامیومؤسساتوشرکتبازرسیمستمرکلیهوزارتخانه»

شهرداری مؤسساتعامدولتیو رسمیو اسناد دفاتر و آنها به مؤسساتوابسته و وها المنفعه

هاییکهتمامیاقسمتیازسرمایهیاسهامآنانمتعلقبهدولتاستیانهادهایانقالبیوسازمان

اینقانونهاییکهشمولنمایدوکلیهسازماندولتبهنحویازانحاءبرآنهانظارتیاکمکمی

نظارتویز،قانوننینایکبهمادهیتبصرهالحاق.باشدمی...«نسبتبهآنهامستلزمذکرناماست

فعالینایبازرس مجموعه را جمعیهایتسازمان منظور به هدفدار و منظم و یآورمستمر

ح مراحل، درباره اقداماتدستگاهیناطالعاتالزم از بعد )یهاو ماده قانون،ینا(1مشمول

مناسبیشنهادهایوارائهپیقانونیفعملکرددستگاهبااهدافوتکالیقآنها،تطبیلوتحلیهتجز

یهااطالعاتقبلازاقداماتدستگاهیآورجمعیاراموردانستهاستواختیاندرجهتحسنجر

6.سازماندادهاستینبهایزنمذکوررا

سا شد، اشاره قبالً که وزمانتأمینهمانگونه نظامجامعرفاه اجتماعیمطابققانونساختار

وقانونتشکیلوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیتحتنظارتوزارتتعاون، تأمیناجتماعی

اجتماع رفاه و نظارتیکار سازمان بر وزارتمذکور طریق از دولت واقع در و دارد قرار

ازدولتبهنحوی»گیردکههاییقرارمیشمولسازماننماید.لذاسازمانتأمیناجتماعیدرمی

قانونتشکیلسازمانبازرسیکلکشورذکر1ماده«الف»داشتهودربند«انحاءبرآنهانظارت

تامشده سازمان از بازرسی اختیار کشور کل بازرسی سازمان بنابراین دارایاجتماعیناند. را

.باشدمی

هایختیارنظارتسازمانبازرسیکلکشوربرمؤسساتوشرکتنکتهقابلبحثدرموردا

بهسازمانتأمیناجتماعیمی فوقوابسته درماده اشارهباشدکه بهآنها باالذکر است. اینشده

هاییبودهاستکهسازمانبازرسیتوجهبهآنکهقانونگذاردرمقامبیانوذکرنهادهاوسازمان

تشکیلشدهیتبرحسنجریانامورواجراکلکشوربهمنظورنظار صحیحقوانیندرآنها،

هاییکهدولتبرآنهابهسازمان»هایوابستهبهبهمؤسساتوشرکت،رغماینامراستوعلی

ایقانونتشکیلسازمانبازرسیکلکشوراشاره1دربند)ب(ماده«نحویازانحاءنظارتدارد

هایدسازمانبازرسیکلکشورحقنظارتبرمؤسساتوشرکترسننمودهاست،بهنظرمی
                                                                                                                                                                                                        

.6939کلکشورمصوبیسازمانبازرسیلازقانونتشکیقانوناصالحمواد.6



69زمستان،75،شمارهدهمنوزپژوهشحقوقعمومی،سالفصلنامه 412
 

 

باشد،نداشتههایتحتنظارتدولتمیاجتماعیراکهازجملهسازمانوابستهبهسازمانتأمین

اشارهصریحمادهفوق بهمؤسساتالذکربهمؤسساتوابستهبهشهرداریباشد. وعدماشاره ها

.هایمذکوردرمادهنیزمؤیداستنباطفوقاستنوابستهبهسایرنهادهاوسازما

مؤسسه»مادهواحدهقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتی6ضمناًمطابقتبصره

وابستهازنظراینقانونواحدسازمانیمشخصیاستکهبهصورتیغیرازشرکتوبرایمقاصد

یا مؤسسه چند یا یک توسط غیرانتفاعی و باشدغیرتجاری غیردولتی عمومی نهاد لذا«.

شرکتشرکت همچنین و سازمان تابعه سرمایههای شرکت تابع اجتماعیهای تأمین گذاری

مشمولعنوانمؤسسهعمومیغیردولتیوابسته،شوند)شستا(کهبرایمقاصدتجاریتشکیلمی

نمی قرار سازمان شرکتبه اینگونه و تجارتتشکیگیرند مطابققانون میها اداره ولو شوند

ازطریقبازرسیِ باشرکتموردبازرسیقرارمیبراساساساسنامهوقانونتجارت، لذا گیرند.

رسدسازمانبازرسیکلکشوربهطورمستقیماختیاربازرسیازتوجهبهمطالبمذکوربهنظرمی

وبازرسیدرموردسهامباشدرانداشتهوحقنظارتسهامدارآنهامی،هاییکهسازمانشرکت

.باشدهاراتنهاازطریقنظارتبرخودسازماندارامیسازماندراینگونهشرکت


 نظارت ديوان محاسبات .3-4

قانوناساسی،بودجهساالنهکلکشورپسازتهیهتوسطدولتبهتصویب71مطابقاصل

و74بکنندهبودجه،اصولرسد.باتوجهبهحقنظارتمرجعتصویمجلسشورایاسالمیمی

بینیدیوانمحاسباتکشورپرداختهوبدینوسیلهنحوهنظارتبربودجهقانوناساسیبهپیش77

ابزاریوشودیاندکهنتیجهایننظارتدرقالبگزارشتفریغبودجهارائهمرامشخصنموده

ارزیابیعملکرددولتوتواندمبنایمناسببرایننظارتیمجلساستومیأبرایاعمالش

قانون77اصل.(6933:39هایتحتنظارتدیوانمحاسباتباشد)دانشفردوقزلباش،دستگاه

می اساسیمقرر حساب»دارد: کلیه شرکتهایوزاتخانهدیوانمحاسباتبه مؤسسات، هایها،

کنند...رسیدگیمیهاییکهبهنحویازانحاءازبودجهکلکشوراستفادهدولتیوسایردستگاه

ایازاعتباراتمصوبتجاوزنکردهوهروجهیدرمحلنمایدکههیچهزینهیاحسابرسیمی

.«خودبهمصرفرسیدهباشد

باتوجهبهاصلمذکورهموارهاینمسألهمطرحبودهاستکهآیادیوانمحاسباتحقاعمال

أمیناجتماعیراداردویاخیر؟درخصوصنظارتوکنترلبرعملکردمالیوعملیاتیسازمانت
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موجباختالفات و شده مطرح عمل در حقوقی دیدگاه پرسشدو تامیانمیاین ینسازمان

است.شدهمحاسباتیوانودیاجتماع

 ماده اولبرمبنایتبصره 6913قانوندیوانمحاسباتکشورمصوب1دیدگاه 69وماده

استکهدیوانمحاسباتحقنظارتوکنترلبرعملکردمالیقانونمحاسباتعمومیقائلبهآن

قانونمحاسباتعمومی،وجوهمتعلقبهنهادهایعمومی69سازمانراداردزیراازیکسوماده

 قانوندیوانمحاسباتو1تلقینمودهاستوازسویدیگرماده«وجوهعمومی»غیردولتیرا

حسابرسیورسیدگیبهعملک آن، مالیکلیهدستگاهتبصره وظیفهدیوانمحاسباتبهرد را ها

هایدولتیها،مؤسسات،شرکتها،سازمانوزارتخانهتمامیهاراشمارآوردهومنظورازدستگاه

نمایندوبهطورکلیهروسایرواحدهاییکهبهنحویازانحاءازبودجهکلکشوراستفادهمی

برطبقاصول مالکیتعمومی»قانوناساسی47و44واحداجراییکه مترتبشود،« برآنها

اجتماعینیزازنهادهایعمومیغیردولتیبودهوبنابراینمشمولمادهدانستهاست.سازمانتأمین

شودوگرددووجوهمتعلقبهآنجزءوجوهعمومیمحسوبمیقانونمحاسباتعمومیمی69

.برعملکردآنرادارااستبرهمیناساسدیوانمحاسباتحقنظارت

دیدگاهفوقموردانتقادواقعشدهاستبدینترتیبکهشوراینگهبانبهعنوانمفسرقانون

 شماره تفسیری نظریه 6661/16/57اساسی، 64/3/6957مورخ اصل درخصوص و77را

اعتباراتیقانوناساسیناظربر77اصل»صالحیتدیواناعالمداشتهاست.بهموجبنظرمزبور

استکهدربودجهکلکشورمنظورشدهوصالحیتدیوانمحاسباتدررسیدگیوحسابرسی

است موارد همان به محدود .» 5مطابقماده محاسباتعمومیکشور اعتبار»قانون عبارتاز«

هایدولتبهتصویبمبلغیاستکهبرایمصارفمعینیبهمنظورنیلبهاهدافواجرایبرنامه

شودکهدرصرفاًبهارقامیاطالقمی«اعتبار»رسد.براساساینتعریفجلسشورایاسالمیمیم

لذا،چوندربودجهعمومیشوبودجهکلکشورتحتعنوانبودجهعمومیدولتذکرمی د.

شود،نظارتدیواندولتبدینمفهوم،اعتباریبرایسازمانتامیناجتماعیدرنظرگرفتهنمی

.برعملکردمالیآنموضوعاًمنتفیاستمحاسبات

ارائهنظریهتفسیریشوراینگهباناستداللدیدگاهیکهقائلبرنظارتدیوان با درواقع،

قانوندیوانمحاسباتکشور1محاسباتبرعملکردمالیسازماناست،مخدوشگردیدهوماده

قانوناساسیاست،اعتبار77اصلوتبصرهآندرحدودیکهمغایرباتفسیرشوراینگهباناز
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.خودراازدستدادهوقابلیتاستنادندارد

دیدگاهدومقائلبهعدمتسریصالحیتدیوانمحاسباتنسبتبهسازمانتأمیناجتماعیو

:باشد.دالیلومستنداتایندیدگاهعبارتندازعملکردمالیآنمی

باوگرددمیتأمیناجتماعیتأمینقانون13مادهدرمقررترتیببهسازمانمالیمنابع-الف

،تصویببودجهآنسازمانایناساسنامهواجتماعیتأمینقانوندرقانونگذارنکتههمینبهتوجه

برایسازمانپیش برعهدهخودسازمانقراردادهاستوبدینوسیلهبودجهمستقلیرا بینیرا

کنندهبودجه،اساسنامهسازمان،نهادقنظارتمرجعتصویبنمودهاست.درنهایت،باتوجهبهح

بینیکردهاستکهوظیفهنظارتبربودجهسازمانرابهپیش«هیأتنظارت»نظارتیخاصیبهنام

.عهدهدارد

مجلسشورایاسالمیبه در سازمان مصرفبودجه موارد و ارقام که آن به توجه با لذا

رسیدگیدیوانمحاسباتکشور،قانوناساسی77همطابقاصلرسدوبالحاظآنکتصویبنمی

مالیدستگاه برعملکرد می»هاییکه استفاده کنندازبودجهکلکشور اینمنظورصورت« به

ایازاعتباراتمصوبتجاوزنکردهوهروجهیدرمحلخودبهمصرفهیچهزینه»گیردکهمی

.باتنسبتبهامورمالیسازمانموضوعاًمنتفیاست،موضوعرسیدگیدیوانمحاس«رسیدهباشد

مندرجدربودجهکلکشوراست،«اعتبارات»دامنهصالحیتدیوانمحاسباتمحدودبه-ب

ندارندازدامنهرسیدگی«اعتبار»شوندوجنبهلذاسایرارقامیکهدربودجهکلکشورمنظورمی

مبلغیاستکه«اعتبار»منظوراز،اتعمومیکشورقانونمحاسب5خارجخواهندبود.مطابقماده

هایدولتبهتصویبمجلسشورایبرایمصارفمعینیبهمنظورنیلبهاهدافواجرایبرنامه

بنابرایناسالمیمی بهارقامیاطالقمی«اعتبار»رسد. شودکهدربودجهکلکشورتحتصرفاً

بینیولحاظسهدرصدسهمدولتدرقوانینگرددوپیشعنوانبودجهعمومیدولتذکرمی

«اعتبار»شدگانتأمیناجتماعیواجداوصافوشرایطتعریفبودجهسنواتیبابتحقبیمهبیمه

نیستبلکهصرفاًبدهیدولتبهسازماناستکهدولتهمانندبدهکاریدرمقامایفایتعهدو

می اقدام دینخود تأدیه بنابرایندرجمبالغ نمینماید نیز بودجه قانون در مستندمذکور تواند

.قانونیرسیدگیدیوانمحاسباتبهعملکردمالیسازمانقرارگیرد

نیزباتوجه«سازمانبازرسیکلکشور»سازمانتأمیناجتماعی،«هیأتنظارت»عالوهبر-پ

انوناساسی،بهالشمولبودنصالحیتآندرقبهصراحتقانونتشکیلسازمانبازرسیونیزعام
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اصلی تأمیناجتماعینظارتدارد.عنوان مالیسازمان عملکرد بر نظارتیکشور تریندستگاه

شدگاناستونمایندگانتعددمراجعنظارتیبرعملکردسازمانکهاموالآنمتعلقحقبیمه

رد،سببصاحبانآنبرعملکردصندوقنظارتدارند،عالوهبرآنکهتوجیهقانونیکافیندا

شودوازاینرواگرچهاصلنظارتامریمستحسناستلیکنتعدداختاللدرجریانامورنیزمی

وناهماهنگیاینمراجعتوانقابلتوجهیازسازمانراکهبایدصرفاهتمامبهاموربیمهشدگان

.دهدبهخوداختصاصمی،شود

فوق دیدگاه دو میان بواز مخدوش به توجه با بهالذکر نظر و اول دیدگاه استدالل دن

ازسویطرفداراندیدگاهدوماستدالل رسدبایدقائلبهعدمامکانبهنظرمی،هایارائهشده

.نظارتدیوانمحاسباتبرعملکردمالیسازمانگردید


 یاجتماع یننظارت سازمان تام یاتنظارت ه .4-4

سازمانومرکبینازارکانایکیظارتنیاتهی،اجتماعینبهموجباساسنامهسازمانتام

نظارتبریفهنظارتوظیاتباشد.هیشدگانمیمهبیندهونمایانکارفرمایندهدولت،نمایندهازنما

یفهوظی،سازمانبامقرراتقانونیاتعملیقوتطبیاجتماعیناساسنامهوقانونتامیحسناجرا

وانجامیاجتماعینتامیعالیبلازطرحدرشوراسازمانقیمیاظهارنظردرموردترازنامهتنظ

آنیتدرصالحیگرومقرراتدیاجتماعینقانونتامیاکهبهموجباساسنامهیگریدیفوظا

مزبوریاتهی،اجتماعینبراساساساسنامهسازمانتامینقرارگرفتهاسترابرعهدهدارد.بنابرا

نظارتیاتهینامهداخلیینرادارد.آیاجتماعینتامبرسازمانیحقنظارتازجملهنظارتمال

ازیناینظارتمالیفهبهتروظیبهمنظوراجرایزنیاجتماعینسازمانتام امکاناستفاده نهاد،

ویفانجاموظایسابقهوتخصصدارندرابرایوحقوقیودرآمدوفنیکهدرامورمالیافراد

است.کردهینیبیشپیاتهیقانونیاراتاعمالاخت



 گیرینتیجه .5
قالبدر  در کسبیادیازمشموالنخوددرآمدزیمهحقبیافتسازمانتأمیناجتماعی،

شدهدرینیبیشمدتوبلندمدتپکوتاهیهایتبهمنظورارائهحمایددرآمدهاباینکهایدنمایم

یمنابعالزمبراینهتتامجیگذاریهسرمایبرایابهافرادتحتپوششویاجتماعینقانونتام
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نسل خدماتبه ایرندهگیتحمایندهِآیهاارائه هزیناز همینهسازمان، اهمینشود. یتامر

دهدوموجبشدهاستکهنهادهاویرانشانمیاجتماعینسازمانتامینظارتبرعملکردمال

کهیزمانانجامدهند.امرسایننظارتبرابرایرایمتعدددرسطحکشوراقداماتیمراجعنظارت

مواردیعل در هدفمثبتآن، دلیرغم مبنایلبه وجود سببیبرایقانونیعدم نظارت،

بهسازمانتامییهاینههزیوحتشدهمزبورینظارتیسازمانونهادهاینایانمیاختالفات ینرا

کردهیلتحمیاجتماع است. ماین ماهیپژوهشنشان به توجه عدم که ینایحقوقتیدهد

جا و حقوقیگاهسازمان نظام در یسبباختالفنظرهایرانایآن نتشدهمزبور یجهاستو

تعیردگیم شناختو تعینایحقوقیگاهجایینکه اعمالیصالحبراینهادهایینسازماندر

هایدهدکهحمایتیهانشانمیدارد.بررسیادیننقشبنیاجتماعینبرسازمانتامینظارتمال

توسطسازمانتأمیناجتماعیبرمبنایقانونتأمیناجتماعیپی ریزیشدهاستکهارائهشده

بینیشدهدرگراینامراستکهنظامپیشبررسیقلمروشخصیوموضوعیآنبهخوبیبیان

قانوناساسیونظامجامعتأمیناجتماعی13قانونمذکورازقلمرومحدودترینسبتبهاصل

بهگونهمذکو تأمیناجتماعیبرخورداراست. و قانونساختارنظامجامعرفاه 9ایکهازردر

پیش درقلمرو اینسازمانصرفاً تأمیناجتماعی، و رفاه جامع نظام قانونساختار در بینیشده

.نمایدایفعالیتمیقلمروبیمه

داردوبهموجبیادارویمستقلواستقاللمالیحقوقیتشخصیاجتماعینسازمانتام

عمومیدولتیرغیعمومیفهرستنهادها،قانون نهاد نظارتیمحسوبمیدولتیرغی، و شود

کند.یکییاستقاللرامخدوشنمینبرآن،ایکارورفاهاجتماع،وزارتتعاونیوراهبریکل

اریآن،بودجهاستقاللمالیوادیجهازمهمترینآثاراستقاللشخصیتحقوقیسازمانودرنت

البتهاستقاللمالیسازمانبدانمعنانیستکههیچ.مستقلسازمانمزبورازبودجهعمومیاست

یمرجعیحقنظارتبرعملکردمالیسازمانرانداردبلکهنکتهمهمآناستکهمراجعنظارت

مال ماهیدسازمانباینایجهتنظارتبرعملکرد به توجه یحقوقیتبا هآن، قلمرومانکه

جا و میمحدود یگاهش حقوقباشد، ساختار یینتعیدر تأمین»شوند. هیأتنظارتسازمان

باتوجهبهصراحتقانون«سازمانبازرسیکلکشور»بهموجباساسنامهسازمانو«اجتماعی

ترینمراجعالشمولبودنصالحیتآندرقانوناساسی،اصلیتشکیلسازمانبازرسیونیزعام

باشند.لیکندرخصوصامکاننظارتظارتیکشوربرعملکردمالیسازمانتأمیناجتماعیمین
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ایازجملهماهیتاینسازمان،دالیلعدیدهبه،دیوانمحاسباتکشوربرعملکردمالیسازمان

قانوناساسیونظریهتفسیریشوراینگهباندراینخصوصولحاظاینامرکه77مفاداصل

باشد،داللتکندبلکهدارایبودجهخاصومجزامیازبودجهعمومیکشوراستفادهنمیسازمان

.نمایدبرعدمپذیرشاینامرمی
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