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نظارت مالی بر سازمان تامین اجتماعی
نسرین طباطبائی حصاری

1


تاریخدریافت-6937/4/16:تاریخپذیرش6937/3/13:

چکیده

سازمانتامیناجتماعیدرتامینامنیتِاقتصادیِاشخاصتحتپوششخودودرنتیجه
بهبودشاخصههای رفاهوتوسعهاجتماعی نقشموثری دارد.درآمداصلی این سازمانبه
یشودکهمدیریت صحیح آندر«تامین
شیوه اخذحقبیمهازافرادتحتپوششتامین م 
منابعمالی» برای ارائهخدماتتوسط سازماننقشموثری دارد.بااین وجود،جایگاه این
سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن ،به طور دقیق
مشخصنشدهوهمین امرسببتردیدهایی درخصوصماهیت حقوقی این سازمانودر
نتیجه تعیین نهادصالحجهتنظارتمالی بردرآمدهاومصارفآنشدهاست.بهگونهای
که سالهاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با
سازمانمزبوراختالفنظردارند.اینپژوهشباتحلیلقوانینومقرراتمربوطهوباتوجهبه
مشکالت عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد،
جایگاه سازمان مزبوررادرنظامجامعرفاهوتامین اجتماعی باتوجهبه«اصل 13قانون
اساسی» و»قانونساختارنظامجامعرفاهوتامین اجتماعی» مشخص نمودهاستوباتوجه
بهجایگاهحقوقیآنبهایننتیجهدستیافتهاست«هیأتنظارتسازمانتأمیناجتماعی»و
«سازمان بازرسی کل کشور» تنهانهادهای قانونی هستندکهحقنظارتبرسازمانمزبوررا
دارند .
واژگان کلیدی :حقوقتامین اجتماعی ،نظامجامعرفاهوتامین اجتماعی ،اصل 13قانون
اساسی،مراجعنظارتمالی،نهادعمومیغیردولتی
.6استادیارحقوقخصوصیدانشگاهتهران nasrintaba@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
تقریبا در همه کشورها نظام تأمین اجتماعی نوعی امنیت اقتصادی را برای اشخاص تحت
یکند))Dupeyroux, 1975: 2ویکیازاهدافاولیهآن،تدارکحمایت
حمایتخودتضمینم 
یرسند که معموال در قالب
مالی از اشخاصی است که فقیر  یا مواجه با تهدید فقر به نظر م 
یگیرد ) .(East, 1999: 15نظامتامین اجتماعی باتوجهبهنقشیکهدر
پرداختمزایا صورتم 
هایاجتماعیایفامیکند ،بهعنوانشاخصومعیارعمدهایدرتحققو

ارائهخدماتوحمایت
تضمینتوسعهجوامعمحسوبمیشودوهمچنینبهعنوانیکیازشاخصههای حقوقبشر،یک

مواجهبابحرانهای اقتصادی ومالی امروزاستکهاین

ضرورتاقتصادی واجتماعی دردنیای 
ینالمللیکار6درسال(1161شماره)111نیز
یهنامهِحداقلحمایتاجتماعیسازمانب 
امردرتوص 
منعکسشدهاست).(International Labour Organization, 2014: 25ایننظامبرحسبامکانات
هرکشورممکناستباروشهای متفاوتی اجراشود.علیاالصول،حمایتهاینظاممزبوردر
دنیا دردوقالبنظاممشارکتی( 1مبتنیبراشتغالوپرداختحقبیمه توسطافرادذینفع (استوار
سنگری)51:6931،ونظامغیرمشارکتی(9مبتنیبرهمبستگیاجتماعیودرآمدهایعمومی)به
صورتموازیارائهمیشود ).(East, 1999: 16



در ایران ،سازمان تأمین اجتماعی محوریترین سازمان بیمهای است که در قالب نظام
عهدهدارارائهخدماتوحمایتهایقانونیاستوتعدادوسیعی راتحتپوششقرار
مشارکتی 
یدهد 4.بااینهمه،جایگاه این سازماندرساختارنظامحقوقی ایران چندانموردتوجهواقع
م 
نشدهاستو دراین خصوص ابهاماتزیادی وجود دارد.همین ابهاماتسبب تردیدهایی در
خصوصگسترهخدماتموردانتظارازسازمانمزبور،بویژهباتوجهبهاصل13قانوناساسیکه
حقبرخورداری ازتامین اجتماعی رادرمعنایی وسیع قابلارائهدانسته ،شده وهمچنین موجب
ابهامدرجایگاهحقوقیاینسازماندرنظامجامعرفاهوتامیناجتماعیشدهاست.عدمتوجهبه
جایگاه سازمانتامین اجتماعی درساختارحقوقی ،درکنارعدمتدقیق درماهیت حقوقی این
یتهای این سازمانوتعددمدعیان
سازمانسببتردید درصالحیتمراجعنظارتمالی برفعال 
1. Social Protection Floors
2. contributory
3. non- contributory
 .4مطابق آمار اعالم شده در سایت رسمی این سازمان ،تعداد افراد تحت پوشش اعم از اصلی و تبعی در سه ماهه اول سال
 41141531 ،6934نفر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل  1/6درصد رشد داشته است(دفتر آمار و محاسبات
اقتصادیواجتماعیسازمانتامیناجتماعی.)69:6934،
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نظارتمالی و آشفتگی درعملکرداین نهادهاشدهاست.امری که در خدمترسانی سازمان
بودهومیتواندموجبخللدرعملکردنهاد

تامین اجتماعی بهافرادتحتپوشش،تاثیرگذار 
مزبورشود.ایننوشتاربهمنظورحلاین ابهامات،بهبررسیجایگاهسازمانتأمیناجتماعیدر
نظامتأمیناجتماعیایرانبالحاظاصل 13قانوناساسیوقانونساختارنظامجامعرفاهوتأمین
اجتماعیپرداختهودرصدداستکهباتعیینوتدقیقماهیتحقوقیسازمان،نحوهنظارتمالی
برعملکردسازمانومراجعصالحبراینامرراتبیینکند .


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

اصل 13قانوناساسیبهبیانیکیازمهمترینمصادیق«حقوقانسانی»مذکوردراصل11
قانوناساسی ،یعنی«حقبرخورداری از تأمین اجتماعی» پرداختهاستوبرخورداریاز تأمین
اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی ،بیسرپرستی ،در راه ماندگی،
حوادثوسوانح،نیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبتهایپزشکیبهصورتبیمهوغیره
راحقیهمگانیدانستهودولترامکلفساختهتاازمحلدرآمدهایعمومیویادرآمدهای
حاصلازمشارکتمردم،خدماتوحمایتهایمالیفوقرابرایهمهافرادکشورتأمینکند.
این اصلبرمبنای نظریه دولترفاه،ایجادامنیتاقتصادیومبارزهبافقرراجزوظایفدولت
دانستهاست(بادینی .)611:6931،
،مفهومغیرمشارکتیتأمیناجتماعیمیباشدکه

مرادازتأمیناجتماعیمذکوردراصل13
دربردارندهمجموعهنهادهاوسازمانهاییاستکهبرمبنایهمبستگیاجتماعیدرصددرفعنیاز

اجتماعیاستوتأمیناجتماعیدراین

کلیهشهروندانوتأمیناقتصادیآناندرمقابلمخاطرات
معناتنهاشاغلینرادربرنمیگیردبلکهشاملکلیهآحادملتونیازمندانمیشودومنابعمالیآن

نیزمعموالًازمحلگرفتنمالیاتودرآمدهایعمومیتأمینمیشود.درواقعاصل 13قانون
میباشدوتعریفکاملی
اساسیبرقرارکننده«نظامغیرمشارکتی»یا«نظامبوریجی»یا«نظامملی» 
ازتأمیناجتماعیارائهمیکند(بادینی .)1:6934،

عالوهبرآن،اصل13قانوناساسیبامکلفکردندولتبهارائهخدماتوحمایتهایمالی
هایبیمهاجتماعیازسویدولتمیباشد کهاز

بههمهملت،بیانگراصلتضمینمالیصندوق
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اصولاساسیوبنیادیننظامتأمیناجتماعیاست.باتوجهبهاصلمذکورچنانچهسازمانهای
ارائهدهنده بیمههای اجتماعی در ایران دچار بحران مالی شده و از عهده ارائه خدمات به بیمه
شدگانبرنیایند،دولتمسئول برقراری کمکهایقانونیبرایبیمهشدگانمذکوراست .زیرا
براساساصل 13دولتمکلفاسترأساًیابامشارکتمردمنسبتبهبرقراریتأمیناجتماعی
اقدامکند(عراقیوهمکاران .)615:6931،
بررسیهانشانمیدهدنهادهاوسازمانهایمتعددیهمچونکمیتهامداد،بنیادشهید،سازمان
بهزیستیو...درایرانمتولیتأمیناجتماعیبهمفهومعامآنبودهودرراستایتحققآنفعالیت
کنند.لذاسازمانتأمیناجتماعیکهمسؤولاجرایقانونتأمیناجتماعیمصوب6974است،


می
تنهاسازمانمتولیتأمیناجتماعیموردنظردراصل13قانوناساسینیست .
قانوناساسیبهخوبیبیانگر

درواقع،قانونتأمیناجتماعیسال6974درمقایسهبااصل13
اینامرمیباشدکهقلمرومحدودتریرانسبتبهآنچهدراصل13قانوناساسیمدنظربودهاست

پوششمیدهد.درحالیکهاصل13

چهازلحاظقلمروشخصیوچهازلحاظقلمروموضوعی،
قانوناساسیدربرگیرندهآحادملتمیگرددوبرخورداریازتأمیناجتماعیراحقیهمگانی

میداندو بیانگراصلفراگیری یا عمومیت دربرخورداریازمزایایتأمین اجتماعی بهمعنای

دسترسی هر شخص به حمایت اجتماعی ارائه شده توسط نظام تامین اجتماعی در چهارچوب
قانونمیباشد(عصمتیوبادینی()63:6936،نظامغیرمشارکتی).قانونتأمیناجتماعیحمایت

ازشاغلینیکهحقبیمهپرداختمینمایندرامبناقراردادهاست (ماده 4قانونتامین اجتماعی).

شیوهای کهدردنیا تحتعنواننظاممشارکتی معروفاستوازکارگرانی حمایت میکندکه
قسمتی ازدستمزدخودرابهعنوانسهممشارکتخوددرنظامبیمهای بهامید استفادهازمزایای
آندرآیندهبهطوراجباریبهسازمانتامیناجتماعیپرداختمیکنند(Ball, 2009: 11).عالوه
برآن،باوجود آنکهحمایتهایتأمیناجتماعی؛ مذکوردراصل 13قانوناساسیبهصورت
ونتأمیناجتماعیصرفاًبه

«بیمهوغیرآن»حقیهمگانیدانستهشده،حمایتهایمذکوردرقان
«بیمهشدگانآن»(اعمازاصلیوتبعی)تعلقمیگیردوبنابرصراحتمادهیکقانونتأمین
اجتماعی ،یکی از مهمترین اهداف تشکیل سازمان ،اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای
اجتماعیاست .
بنابراین علیرغمآنکههمانندانگلستان(،)East, 1999: 16درنظامحقوقی ایران وبراساس
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اصل 13قانوناساسی هردوروشنظاممشارکتی وغیرمشارکتی درارائهحمایتهای اجتماعی
مورد نظر مقنن بوده است لکن قانون تامین اجتماعی با اتخاذ قلمرو شخصی و موضوعی
محدودتر،ارائهحمایتهایاجتماعیبرمبنایسیستممشارکتیرابرعهدهسازمانتامیناجتماعی
قراردادهاست.لذااینسازمانیکیازنهادهاییاستکهبراساساصل،13ارائهدهندهحمایت
هایاجتماعیدرحقوقایراناستوتنهایکیازابعادمطروحهدراصل13یعنینظاممشارکتی
راپوششمیدهدوسایرابعاداصلمزبوررانهادهایدیگریدرنظامحقوقیایرانموردپوشش
قراردادهاند .


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

بهمنظورایجادانسجامدرسیاستهایرفاهیواجتماعیوتوسعهعدالتاجتماعیوحمایت

ازهمهافرادکشوردربرابررویدادهایاجتماعی،اقتصادی،طبیعیوپیامدهایآن،قانونساختار
نظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیدر16اردیبهشت6939بهتصویبرسیدکهقدمبسیارمهمیدر
راستای تحقق تأمین اجتماعی ،اجرای اصل  13قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ارائه
خدماتاجتماعی ورفاه اجتماعیمحسوبمیشود.ماده 1قانونفوقدرراستایتحققنظام
اجتماعیراشاملسهحوزهبیمهای،حمایتیوتوانبخشیوحوزه


مشارکتییابوریجی،تأمین
غیر
داندوارکانچهارگانهایرابهمنظورتحققنظاممذکورپیشبینیکرده استکهدر


امدادیمی
رأسآنهاوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی 6قرارداردو درراستایتحققنظامجامعتأمین
اجتماعی و هماهنگی حوزههای آن ،تنها «نقش نظارتی و سیاستگذاری» را عهدهدار است1.
مربوطبهحوزههایتأمیناجتماعی(بازنشستگی،ازکارافتادگی،

بنابراین«تمرکزوظایفاجرایی»
غرامتو)...منصرفازوظایفاینوزارتمیباشدوایفایتعهداتبیمهایواقداماتاجرایی

در سازمانهای مربوط از جمله سازمان تأمین اجتماعی انجام میگیرد .تبصره ظ ماده  9قانون
هایبیمهگربهافرادتحتپوشش...

ساختارنیزبیانمیدارد«:تعهداتقبلیسازمانهاوصندوق
مؤیداینامرمیباشدکهباتشکیلساختارنظامجامعتأمین

کماکانبهقوتخودباقیاست،»...
هایبیمهگراستکهماهیتوموضوعآنها

اجتماعی،تعهداتاجراییکماکانمتوجهسازمان
.6بهموجبقانونتشکیلوزارتخانهتعاون،کارورفاهاجتماعیمصوب6931/4/66اینوزارتخانهازادغامسهوزارتخانه
«تعاون»«،کارواموراجتماعی»و«رفاهوتامیناجتماعی»تشکیلشدهاستوکلیهوظایفواختیاراتاینسهوزارتخانهبه
وزارتخانهمزبورواگذارشدهاست .
تبصرههایآن .

.1ماده66قانونساختارنظامجامعرفاهوتامیناجتماعیو
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بیمههای اجتماعی است .واضح است محدود بودن قلمرو شخصی و موضوعی قانون تأمین
اجتماعینسبتبهقانونساختار،بارزترینتفاوتایندوقانونمیباشد.همانطورکهاشارهشد

دربرگیرندهسهحوزهبیمهای،حمایتیوتوانبخشی

نظامتأمیناجتماعیمذکوردرقانونساختار،
وحوزهامدادیمیباشد،درحالیکهسازمانتأمیناجتماعیدرحوزهبیمهاییاتامیناجتماعیبه

معنایخاص(شهبازینیا)71:6931،فعالاست.عالوهبرآن،درقلمروشخصینیزقانونتأمین
بیمهپرداختمینمایندنهادهاست،درحالیکهبه


اجتماعیمبنارابرحمایتازشاغلینیکهحق
موجبتبصره6ماده6قانونساختار،برخورداریازتأمیناجتماعیحقهمهافرادکشوروتأمین
آنتکلیفدولتاست.اینتکلیفکهدرحقیقتهمان«اصلتضمین»استنباطشدهازاصل13
قانوناساسیاست،دربند«ح»ماده«»3قانونساختارموردتصریحواقعشدهاست.بنداخیرالذکر
مقررمیدارد«:حقوقافرادعضووتحتپوششدرقبالتعهداتقانونیسازمانها،مؤسساتو

هایبیمهایایننظامتحتضمانتدولتخواهدبودودولتمکلفاستتمهیدات

صندوق
مالی،اعتباریوساختاریالزمدراینزمینهرااتخاذنماید» .

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

درعلمحقوق ،شخصیتعبارتاستاز«:قابلیتداراشدنحقوتکلیف»ودارندهچنین
خصیصهای شخص نامیده میشود .انسان ذاتاً و به طور طبیعی واجد چنین ویژگی است .اما
قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح ،برای مال یا اموال یا گروهی از انسانها مجموعاً
شخصیتقائلشدهاستوآنهاراصرفنظرازاجزایتشکیلدهنده،موضوعحقوتکلیفقرار
دادهوازآنبهعنوان«شخصیتحقوقی»نامبردهاست(.صفاییوقاسمزاده )94:6955،
بهمنظورشناختشخصیتحقوقیبراییکگروهوجمعیت،الزماستمنافعمشترکی
میانگروهیازاشخاصحقوقیکهحکمواحدهستند؛براینیلبهمقصودمشترکوجودداشته
وسیلهنمایندگانصالحیتدار


کهاینمنافعازمنافعشخصیآنهامتمایزبودهوبه
باشد،بهگونهای
آناعمالشود (طباطبائیموتمنی .)171:6939،
به موجب ماده  6اصالحی قانون تأمین اجتماعی ،سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت
حقوقی و استقالل مالی و اداری است .ماده  6اساسنامه اولیه سازمان تأمین اجتماعی مصوب
 6973/1/61هیأتوزیران وهمچنین ماده 4اساسنامهجدید این سازمانمصوب 6933/4/91نیز
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براینامرتصریحدارد .
باتشکیلوزارترفاهوتامیناجتماعیبهموجبماده 66قانونساختارنظامجامعرفاهو
تامیناجتماعیمصوب 6939وسپسادغامآندروزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،تغییری
مهایبویژهازلحاظاستقاللشخصیت
دروضعیتسازمانتأمیناجتماعیبهعنوانیکسازمانبی 

حقوقی و توجه تکالیف و تعهدات آن ایجاد نشده است .بند «ل» ماده  1قانون مذکور مقرر
میدارد«:سازمانها،مؤسساتوصندوقهایفعالدرقلمروبیمهاینظام،دارایشخصیتحقوقی

واستقاللمالیواداریبودهوطبقضوابطومقرراتموردعملخود،درچهارچوبایننظام
فعالیتمینمایند» .

بنابراین،سازمانتأمیناجتماعیدارایشخصیتحقوقیمستقلازوزارتتعاون،کارورفاه
میباشدکهوظایفواختیاراتوتعهداتقانونیآندرچهارچوبمقرراتحاکمبر
اجتماعی  
فعالیتآناست .
اشخاص حقوقی به اعتبار هدف اصلی و وظایف و فعالیتهایشان به دو گروه کلی قابل
تقسیماند:اشخاصحقوقیموضوعحقوقعمومیواشخاصحقوقیموضوعحقوقخصوصی.

حقوقعمومیکهبهوسیلهاشخاصومقاماتعمومیودولتیایجادمیشوند،

اشخاصحقوقیِ
هدفآنهاتأمیننفعوفایدهعمومیاستوورودوعضویتدرآنهااختیارینیستبلکهالزامی
میباشد.عالوهبرآناموالاشخاصعمومیازاموالعمومییامالکیتهایجمعیاستواحکام

حقوقی ناظر به چنین مالکیتی متفاوت با مالکیتهای خصوصی میباشد .در حالی که فعالیت
وقاالشاره
اشخاصحقوقیِحقوقخصوصیدرزمینهحقوقخصوصیاستوفاقدویژگیهایف 
موضوعحقوقعمومیمیباشندواصوالًتابعمقرراتحقوقخصوصی

درمورداشخاصحقوقیِ
هستندوعمدتاًمقرراتقانونتجارتوقانونمدنیبرآنهاحکمفرماست (انصاری-611:6939،
 .)663
هایحقوقیموضوعحقوقعمومیبهچهارطبقهکلیزیرتقسیمپذیرهستند :

شخصیت
سازمانهای کشوری؛ ب -شوراهایمحلی؛ پ -سازمانهایفنییا تخصصی؛ ت-

الف-
سایراشخاصحقوقیموضوعحقوقعمومی .
تعداداشخاصحقوقیکهجزءدستهچهارمقرارمیگیرندکمنبودهوازنظردامنهکاروسیع

هستند.ازجملهایناشخاص،اشخاصمذکوردرماده 7قانونمحاسباتعمومیمصوب6911
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میباشند (موسی زاده )51 :6953 ،که پدیدهای
یعنی «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی»  
نوین در ادارهامور عمومیو نشاندهنده حداعالیعدمتمرکزدرادارهامورعمومیهستند
(رستمی و حسین پور )639 :6933 ،و به موجب قانون ،فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی
واصالحاتبعدیآنمشخصشدهاند.بهموجببند 61قانون

غیردولتیمصوب 6959/4/63
اخیرالذکر «سازمان تأمین اجتماعی» نیز از جمله نهادهای عمومی غیردولتی ذکر شده است و
بنابراینازاشخاصحقوقیِحقوقعمومیمحسوبمیشود .

 .3-2عمومی غیردولتی بودن سازمان

همانطور که اشاره شد قانون ،فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب
 ،6959/4/63نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده  7قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 6911/1/6رامعیننمودهاستوبهموجببند،61سازمانتأمیناجتماعیراازجمله
نهادهای عمومی غیردولتی دانسته است .ماده  7قانون محاسبات ،مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی را واحدهای سازمانی مشخصی میداند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و
خدماتیکهجنبهعمومیدارند،تشکیلشدهویامیشوند .
ماده9قانونمدیریتخدماتکشوریمصوب6931/5/3نیزبهتعریفمؤسساتونهادهای
عمومی غیردولتی پرداخته و ضمن تصریح بر استقالل شخصیت حقوقی نهادهای مذکور که
داروظایفوخدماتیهستندکهدارایجنبهعمومیمیباشندوبیشازپنجاهدرصدبودجه


عهده
ساالنهآنهاازمحلمنابعغیردولتیتأمینمیگردد،بهلزومایجادآنهاباتصویبمجلسشورای

اسالمیتصریحنمودهاست .
بادقتدردوتعریفارائهشدهدرفوق،آشکارمیشودکهتعریفمذکوردرقانونمدیریت
خدماتکشوریباتعریفمذکوردرقانونمحاسباتعمومیدارایتفاوتدریکنکتهاساسی
است.همانطورکهاشارهشد،قانونمدیریتخدماتکشوریبه«لزومتصویبمجلسشورای
اسالمی»بهعنوانیکیازشرایطعمومیغیردولتیمحسوبشدنایننهادهااشارهنموده،در
حالیکهقانونمحاسباتبهایننکتهاشارهاینکردهاست.ازآنجاییکهقانونمدیریتخدمات
کشوری مؤخرالتصویب میباشد ،قید اخیر ممکن است در عمومیِ غیردولتی محسوب شدن
سازمانتأمیناجتماعیباتوجهبهعدمتصویباساسنامهآنتوسطمجلسشورایاسالمی،تردید
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ایجادکند.لیکنبهنظرمیرسد،ایرادمذکورباایناستداللقابلرفعاستکهمادهمزبوربهلزوم
تصویباساسنامهتوسطمجلساشارهنکردهاستوعالوهبرآن ،قانون؛ فهرستمؤسساتو
نهادهای عمومی غیردولتی که سازمان تأمین اجتماعی را از جمله این نهادها دانسته است ،به
تصویبمجلس شورایاسالمیرسیدهو درواقعمجلسبا تصویبقانونمذکور وجودهمه
سازمانهایذکرشده درآنرابهعنواننهادعمومیغیردولتی،قانونیدانستهوتصویبکرده
است .
نکتهحائزاهمیتآناستکهعنوان«غیردولتی»درقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومی
غیردولتی،بهمعنای«خصوصیبودن»نیست.قانونمذکوربه«عمومیبودن»مؤسساتونهادهای
غیردولتیاحصاءشده،تصریحکردهاست.بهاینترتیب،باتصویبقانونفهرستنهادهامصوب
سال،6959سازمانتأمیناجتماعیکهتاقبلازآنیکمؤسسهدولتیبهمعنایخاصبهحساب
میآمدبهمؤسسهعمومیغیردولتیتبدیلشدبدونآنکهازبخشدولتی(بهمعنایاعم)اقتصاد

جمهوریاسالمیایران ،موضوعبنداولاصل 44قانوناساسی،خارجگرددولذاجزء«دولت
برمیگیرد،محسوبمیشود.بدین
بهمعنایعام»کهکلیهاشخاصحقوقیِحقوقعمومیرادر 
توضیحکه:بهموجباصل،44نظاماقتصادیجمهوریاسالمیایرانبرپایهسهبخشدولتی،
تعاونیوخصوصیاستوارمیباشد.بخشدولتیشاملکلیهاموروواحدهایاقتصادیاستکه

دارایدوشرطباشند-6:بهصورتمالکیتعمومیباشند؛-1دراختیاردولتقرارداشتهباشند.
دوشرطمذکورباوجودعمومیغیردولتیبودنسازمانتأمیناجتماعی،درخصوصآنموجود
میباشند.سازمانتأمیناجتماعیبنابهتصریحقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتی،

«عمومی»بودهووجوهواموالآن،مطابقماده 69قانونمحاسباتعمومی جزءوجوهواموال
عمومیتلقیمیشود.عالوهبرآن،بهاستنادبند«د»ماده 5قانونساختار،وجوه،اموال،ذخائرو

داراییهایصندوقبیمهاجتماعیودرمانیدرحکماموالعمومیبودهومالکیتآنمشاعو
متعلقبههمهنسلهایجامعهتحتپوششدانستهشدهاست.لذاشرطاولمذکوردراصل44
اجتماعیصادقمیباشد.درخصوصشرطدومیعنی

قانوناساسی،در خصوصسازمانتأمین 
«دراختیاردولتقرار داشتن» نیزبایدخاطرنشان ساخت کهسازمان تأمیناجتماعیعلیرغم
داشتنشخصیتحقوقیمستقل ،زیرنظروزارترفاهوتأمیناجتماعیودرواقعتحتنظارت
دولتقراردارد.ایننظارتیکنظارتراهبردیاستوسببدولتیتلقیشدنسازمانبهمعنای
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رغمتصریحبراستقاللاینسازمان،نظارتهایمختلفیبرایحسن

خاصنمیشود.بنابراینعلی
اجرای قوانین ،ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف کشوری ،تحقق کارایی ،اثربخشی و
میگیرد (رستمی و حسینی پور،
شفافیت در اداره امور عمومی نسبت به این سازمان صورت  
کهمحققکنندهشرطدومفوقالذکراست .

631:6933
قانوناساسی،بخشدولتیقسیمبخشخصوصیوتعاونیمیباشد.

ضمناً،مستفادازاصل44
ینباشدوبهعبارتیمعادلبا

لذامنظورازدولتیدراصلمذکورآناستکهخصوصیوتعاون
مفهوم عمومی است .در خصوصی و تعاونی نبودن سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مباحث
مطروحهدرقبل،شکینیست،لذاسازمانتأمین اجتماعیدرعینآنکهبهموجبقانونفهرست
،نهادعمومیغیردولتیبودهودولتیبهمعنایاخصبهحسابنمیآید،ازبخشدولتیبه

6959
مفهوماعمنیزمنفکنشدهاست .
بههمیندلیلاستکهقانونگذاردربرخیقوانینبودجهسنواتیهمانندبند«ک»تبصره7
واگذاریسهاممؤسساتوشرکتهایملیشدهبهسازمانراتجویز

قانونبودجهسال 6936
رفتهاست.درحالیکهشرکتهاومؤسسات

نمودهواینامرموردایرادشوراینگهبانقرارنگ
قابلتملکخصوصینمیباشند.همینامرنیزسببشده

ملیشدهبراساساصل44قانوناساسی،
استتابههنگامتصویبقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتیباوجودصراحت
اصل  13قانون اساسی ،مبنی بر تکلیف دولت نسبت به تأمین و گسترش حمایتهای تأمین
اجتماعیبرای یکایکافرادکشور«عمومیغیردولتیاعالم شدنسازمان» مورد ایراد شورای
نگهبانقرارنگیرد .
نهایتاًبایدقائلبرآنشدکهتبدیلسازمانتأمیناجتماعیبهمؤسسهعمومیغیردولتیصرفاًبه
منظورآنبودهاستتاازشمولمقرراتعمومیناظربروزارتخانههاومؤسساتوشرکتهای
دولتیاستثناءگردد.لذاسازمانتأمیناجتماعیازشمولقوانینومقرراتیکهبرایمراجعدولتی
وضعمیشود خارجاستوقوانینومقرراتدولتبهمعنایاخصآندرصورتیبهسازمان

تأمیناجتماعیتسریمییابدکهدرآنهابهشمولقانوننسبتبهسازمانتصریحشدهباشد .

متن ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص سیاستهای کلی اصل  44ابالغی
 6934/9/6نیز نافی استدالل مذکور نمیباشد .شق ( )6بند الف سیاستهای مذکور با عنوان
ررمیدارد :

«سیاستهایکلیتوسعهبخشغیردولتیوجلوگیریازبزرگشدنبخشدولتی»مق
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«دولتحقفعالیتاقتصادیجدیدخارجازمواردصدراصل 44رانداردوموظفاست
هایقبلیوبهرهبرداریازآن)راکهمشمولعناوینصدر

هرگونهفعالیت(شاملتداومفعالیت
اصل  44نباشد ،حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم و ساالنه با  %11کاهش فعالیت ،به
بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند» .شق ( )1بند فوقاالشعار نیز

امکانواگذاریفعالیتهایمذکوردراصل 44قانوناساسی راباشرایطیبهنهادهایعمومی

غیردولتی،خصوصیوتعاونیپیشبینینمودهاست.باتوجهبهآنکهسیاستهایمذکوردر

راستایاصل44قانوناساسیمیباشدوبالحاظآنکهنظاماقتصادیایراندراصلمذکورمبتنی
برسهبخشدولتی،تعاونیوخصوصیذکرشدهاستومطالبفوقالذکرنشاندادکهبخش
میباشد ،لذا به نظر
دولتی در اصل مذکور به معنای اعم به کار رفته و مراد از آن «عمومی»  
میرسدمرادازبخشدولتیمذکوردرشقاولبند«الف»سیاستهایکلیاصل44کهدرکنار

بخشتعاونی،خصوصیوعمومیغیردولتیبهکاررفتهاستودولتیبهمعنایاخصمیباشد.

زیرا سیاستهای کلی اصل  44که در راستای اعمال اصل  44است نمیتواند بخشی را بر
بخشهایاقتصادیمذکوردراصل44بیفزایدبلکهصرفاًبهتفکیکبخشدولتی(بهمفهوماعم)

پرداخته است و در راستای جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی (به معنای اخص) امکان
واگذاری فعالیتهای اصل  44را به بخش تعاونی ،خصوصی و عمومی غیر دولتی (بهعنوان
قسمتیازبخشدولتیبهمفهوماعم)پیشبینیکردهاست .


 .3-3استقالل مالی و اداری سازمان

نتیجهشخصیتحقوقیسازمان،استقاللمالیواداریآناستکهموردتصریحدرماده6
اصالحی قانون تأمین اجتماعی و ماده  4اساسنامه فعلی آن قرار گرفته است .با تصویب قانون
ساختار نیزبهموجب بند«ل» ماده 1قانونمذکورسازمانهای فعال درقلمرو بیمهایازجمله
سازمانتأمیناجتماعیدارایشخصیتحقوقیواستقاللمالیواداریشناختهشدهاند.عالوهبر
آنشق 9بند«الف»ماده 5قانونساختارنیزیکیازسیاستهایمالینظامتأمین اجتماعیرا
هایبیمهایضمن حفظشخصیتحقوقیواستقالل


ایجادتعادلمیانمنابعومصارفصندوق
منابعمالیآنهااعالمکردهاست.منظورازاستقاللمالیآناستکهسازمانهیچگونهوابستگی
مالیبهدولتنداشتهوازبودجهعمومیکلکشوراستفادهنمینمایدبلکهمنابعدرآمدسازمان
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برابرماده13قانونتأمیناجتماعی،تأمینمیشود .
صاستقاللمالیسازمانتوجهبهدونکتهحائزاهمیتمیباشد :

درخصو
الف« -اصلتضمین»بهعنوانیکیازاصولحاکمبرتأمیناجتماعی(مستفادازاصل13
یباشدوازتعهددولتهابهتضمین
قانوناساسیومندرجدربند«ح»ماده 3قانونساختار)م 
دسترسی به حداقل سطح ضروری تامین اجتماعی و دسترسی به نظام تامین اجتماعی نشات
میگیرد (کولیوند و عصمتی )31 - 36 :6939،و دولت را مکلف مینماید در صورتی که

سازمانهای ارائه دهنده بیمههای اجتماعی دچار بحران مالی شده و از عهده ارائه خدمات به
بیمهشدگانبرنیایند،رأساًیابامشارکتمردمنسبتبهبرقراریتأمیناجتماعیاقدامکند .این
اصلناقضاستقاللمالیسازماننیستزیرادرحالتفوقدولتدرراستایایفایوظیفهایکه
برعهدهوینهادهشدهاستاقداممیکندوخدماتمذکوررابهطورمستقیم

بهموجباصل13
آحادملتونهبهسازمانتأمیناجتماعیارائهمیدهد.

به
ب-

بیمهایکهبهاستنادبند6ماده13بایدبهوسیلهدولتبهسازمانتأمین
سهدرصدحق 

تأمینکننده
اجتماعیپرداختشود،ازباببدهیدولتبهسازمانمیباشدودولتبهایناعتبار ،

ریاستکهبهتأدیهدینخودمبادرتمینمایدودریافت

منابعمالیسازماننیستبلکهبدهکا
طلبسازمانازدولترانمیتوانبهمعنایاستفادهازبودجهعمومیدانست .

بنابرمقرراتمندرجدرماده 11اساسنامهسازمانوفصلچهارمقانونتأمیناجتماعیتحت
عنوان«مقرراتمالی»،هیأتمدیرهسازمانمکلفاستتاپایان آذرهرسالبودجهکلسازمان
رابرایسالبعدتنظیموبههیأتامنای سازمانتأمیناجتماعیپیشنهادنماید،هیاتامنامکلف
استحداکثرتاپایانبهمنماههمانسالبودجهسالبعدراتصویبوبههیأتمدیرهابالغنماید .
بنابراینسازمانتأمیناجتماعیبودجهایمجزاازبودجهعمومیکشورکهدرقوانینبودجه

بینیمیشود،داردکهتوسطهیاتامنایتأمیناجتماعیوباپیشنهادهیأتمدیره


سنواتیپیش
سازمان به تصویب میرسد .در نتیجه همین استقالل مالی سازمان است که مانده درآمدهای
سازماننیزبهحسابذخائرسازمانمنظورمیشودوبهخزانهعمومیکشورپرداختنمیشود.به

موجبماده79قانونتأمیناجتماعی،ذخائرسازماننزدبانکرفاهمتمرکزمیشود .
درخصوصاستقاللاداریسازمانبایدخاطرنشانساختکهقانونتأمیناجتماعیواساسنامه
آن؛ مقرره خاصی را در خصوص استخدام و نحوه پرداخت به کارکنان آن نداشت ،لذا
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درخصوص امور اداری و استخدامی سازمان کماکان آییننامه استخدامی سازمان بیمههای
اجرامیگردیدکهشرایطونحوهاستخدامداوطلباناستخدامیرا

اجتماعیمصوب 6943/1/69
آنصورتمیگرفت.درخصوص

معیننمودهواستخدامواجدینشرایطبرابرمواد 7الی 61
نحوهپرداختبهکارکنانسازماننیز،سازمانتأمیناجتماعیمطابقماده61قانون«نظامهماهنگ
پرداختکارکناندولت»مصوب 6951/1/14جزءمشمولینقانونمذکوربهحسابآمدهکه
مطابق «دستورالعمل اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تأمین
اجتماعی»مصوب6951/4/91هیأتوزیرانواصالحیههایبعدیآن،قانونفوقدرسازماننیز
اجرامیشود .
پسازتصویب«قانونمدیریتخدماتکشوری»مصوب،6931/5/3باتوجهبهآنکهبنابر
صراحتماده665آن،نهادهایعمومیغیردولتیازجملهسازمانتأمیناجتماعیازشمولقانون
مذکور خارج شده و همچنان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان تأمین
اجتماعیالزماالجرااست .

لیکنباتصویبآییننامهاستخدامیسازمانتأمیناجتماعیمورخ،6931/61/13شرایط و

طلباناستخدامیوهمچنینطبقهبندیوارزشیابیمشاغلونظامپرداختیآنها

نحوهاستخدامداو
تابع آن قرار گرفت .لذا به نظر میرسد با تصویب آییننامه فوقاالشعار ،اجرای قانون نظام
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب  6951/1/14در خصوص کارکنان سازمان وجهه
قانونیندارد .


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

بهموجبماده 6قانونتأمیناجتماعی،سازمانتأمیناجتماعیوابستهبه«وزارتبهداریو
بهزیستی» دانستهشدهاست.اینوزارتخانه باتوجهبهقانونتغییرناموزارتبهداریوبهزیستی
مصوب6973وقانونتشکیلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیمصوب ،6914ابتدابه
وزارتبهداریوسپسبهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتغییرنامداد.لیکناین
تغییرنامدراصلِ وابستگیسازمانبهوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیتردیدیایجاد
نکردواینامرتازمانتصویبقانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیادامهیافت.با
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تصویبقانونمذکوردر،6939/1/16وزارترفاهوتأمیناجتماعیدرراستایتحققنظامجامع
تأمیناجتماعیوجهتاجرایاهدافاینقانونتشکیلشد(ماده)66وبهموجبتبصره1ماده
 65قانونمذکور کلیهمسئولیتهاواختیاراتمربوطبهدستگاههای اجراییدولتیوعمومی،
صندوقها ونهادهای فعالدر حوزههای بیمهای ،حمایتیوامدادینظام،از وزرای مربوطه یا
باالترینمقاممسئولآنهاسلبوبهوزیررفاهوتأمیناجتماعیتفویضشد.بنابراینباتأسیس
وزارترفاهوتأمیناجتماعیبهموجبقانونساختار،وزارتمذکورجایگزینوزارتبهداشت،
درمانوآموزشپزشکیمذکوردرماده 6قانونتامین اجتماعی گردید.وزارتخانهمزبورنیزبه
موجبقانونتشکیلوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیمصوب،6931دروزارتخانهاخیرالذکر
ادغاموکلیهوظایفآنبهاینوزارتخانهواگذارشد.هماکنونسازمانتأمیناجتماعیوابستهبه
وزارترفاهوتأمیناجتماعیمیباشد.البتهماده6قانونتأمیناجتماعیپسازبیاناینوابستگی،
شخصیتحقوقیواستقاللمالیواداریسازمانراموردتصریحقراردادهاستکهاینامر
بیانگرآناستکهمنظورازاینوابستگیتنهانظارتکلیوراهبردیبرسازمانمیباشد.به

موجبقانونساختارنیز،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبرعملکردوتعادلمنابعومصارف
سازماننظارتدارد زیرابهموجبتبصره 6ماده 66قانونمذکور،استفادهازمنابعمالینظام
جامعتوسطصندوقها،منوطبهپذیرشنظارتوراهبریکالنوزارتمزبوراست.درنتیجه
سازمانتأمین اجتماعیاززمانتصویبقانونساختار،تحتنظارتعالیهوزارتتعاون،کارو

رفاهاجتماعی (وزارترفاهوتامین اجتماعی سابق)قرارداردودرراستایاعمالسیاستهای
کلیتعیینشدهازسویآنوزارتحرکتمیکند .یعنیهرچندسازمانمزبوردارایاستقالل
است لکن این استقاللمطلق نیست و نوعی استقاللنسبی است.بدینصورتکه در اجرای
قوانینمربوطهازاستقاللبرخوردارند .لیکنبرایتضمیناجرایمناسباینقوانین(رستمیو
حسینیپور)631 :6933،وایجادوحدترویهمیاننهادهایاقدامکنندهتحتنظارتوزارت
تعاون،کارورفاهاجتماعیاست .

 .4-2نظارت سازمان بازرسی کل کشور

سازمانبازرسیکلکشوربهمنظورنظارتبرحسنجریانامورواجرای صحیحقوانیندر
دستگاههایاداریودراجرایاصل654قانوناساسیجمهوریاسالمیایرانتشکیلشدهاست
و صالحیتهای آن ناظر به دو محور مبارزه با فساد اداری و ارائه پیشنهاداتی برای تقویت
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حاکمیتقانونوالزاماتقانونیاست(پروینودلبر .)691 :6939،بهموجببند«الف»ماده1
قانونتشکیلسازمانبازرسیکلکشورمصوب،6911/5/63یکیازوظایفسازمانمذکور،
«بازرسیمستمرکلیهوزارتخانههاواداراتونیروهاینظامیوانتظامیومؤسساتوشرکتهای
دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و
نهادهایانقالبیوسازمانهاییکهتمامیاقسمتیازسرمایهیاسهامآنانمتعلقبهدولتاستیا
دولتبهنحویازانحاءبرآنهانظارتیاکمکمینمایدوکلیهسازمانهاییکهشمولاینقانون

میباشد.تبصرهالحاقیبهمادهیکاینقانوننیز،نظارتو
نسبتبهآنهامستلزمذکرناماست »...
بازرسی این سازمان را مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوری
اطالعات الزم درباره مراحل ،حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده ( )1این قانون،
تجزیهوتحلیلآنها،تطبیقعملکرددستگاهبااهدافوتکالیفقانونیوارائهپیشنهادهایمناسب
جمعآوریاطالعاتقبلازاقداماتدستگاههای
درجهتحسنجریاناموردانستهاستواختیار 
مذکوررانیزبهاینسازماندادهاست 6.
همانگونهکهقبالًاشارهشد،سازمانتأمین اجتماعیمطابققانونساختارنظامجامعرفاهو
تأمیناجتماعی وقانونتشکیلوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیتحتنظارتوزارتتعاون،
کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و در واقع دولت از طریق وزارت مذکور بر سازمان نظارت
هاییقرارمیگیردکه«دولتبهنحویاز

مینماید.لذاسازمانتأمیناجتماعیدر شمولسازمان

انحاءبرآنهانظارت»داشتهودربند«الف»ماده 1قانونتشکیلسازمانبازرسیکلکشورذکر
شدهاند .بنابراین سازمان بازرسی کل کشور اختیار بازرسی از سازمان تامین اجتماعی را دارا

میباشد .

نکتهقابلبحثدرمورداختیارنظارتسازمانبازرسیکلکشوربرمؤسساتوشرکتهای
الذکربهآنهااشارهاینشدهاست.با


باشدکهدرمادهفوق

وابستهبهسازمانتأمیناجتماعیمی
توجهبهآنکهقانونگذاردرمقامبیانوذکرنهادهاوسازمانهاییبودهاستکهسازمانبازرسی
کلکشوربهمنظورنظارتبرحسنجریانامورواجرای صحیحقوانیندرآنها،تشکیلشده
استوعلیرغماینامر ،بهمؤسساتوشرکتهایوابستهبه«سازمانهاییکهدولتبرآنهابه
قانونتشکیلسازمانبازرسیکلکشوراشارهای

نحویازانحاءنظارتدارد»دربند(ب)ماده1
ننمودهاست،بهنظرمیرسدسازمانبازرسیکلکشورحقنظارتبرمؤسساتوشرکتهای

.6قانوناصالحموادیازقانونتشکیلسازمانبازرسیکلکشورمصوب .6939
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هایتحتنظارتدولتمیباشد،نداشته


اجتماعیراکهازجملهسازمان
وابستهبهسازمانتأمین 

الذکربهمؤسساتوابستهبهشهرداریهاوعدماشارهبهمؤسسات

باشد.اشارهصریحمادهفوق
وابستهبهسایرنهادهاوسازمانهایمذکوردرمادهنیزمؤیداستنباطفوقاست .
ضمناًمطابقتبصره6مادهواحدهقانونفهرستنهادهاومؤسساتعمومیغیردولتی«مؤسسه
وابستهازنظراینقانونواحدسازمانیمشخصیاستکهبهصورتیغیرازشرکتوبرایمقاصد
غیرتجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد» .لذا
شرکتهای تابعه سازمان و همچنین شرکتهای تابع شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی
(شستا)کهبرایمقاصدتجاریتشکیلمیشوند ،مشمولعنوانمؤسسهعمومیغیردولتیوابسته

به سازمان قرار نمیگیرند و اینگونه شرکتها مطابق قانون تجارت تشکیل و اداره میشوند و
براساساساسنامهوقانونتجارت،ازطریقبازرسیِ شرکتموردبازرسیقرارمیگیرند.لذابا
توجهبهمطالبمذکوربهنظرمیرسدسازمانبازرسیکلکشوربهطورمستقیماختیاربازرسیاز
سهامدارآنهامیباشدرانداشتهوحقنظارتوبازرسیدرموردسهام

شرکتهاییکهسازمان ،
هاراتنهاازطریقنظارتبرخودسازماندارامیباشد .

سازماندراینگونهشرکت

 .4-3نظارت ديوان محاسبات

مطابقاصل 71قانوناساسی،بودجهساالنهکلکشورپسازتهیهتوسطدولتبهتصویب
مجلسشورایاسالمیمیرسد.باتوجهبهحقنظارتمرجعتصویبکنندهبودجه،اصول74و

قانوناساسیبهپیشبینیدیوانمحاسباتکشورپرداختهوبدینوسیلهنحوهنظارتبربودجه

77
رامشخصنمودهاندکهنتیجهایننظارتدرقالبگزارشتفریغبودجهارائهمیشود و ابزاری

ننظارتیمجلساستومیتواندمبنایمناسببرایارزیابیعملکرددولتو

برایاعمالشأ
دستگاههایتحتنظارتدیوانمحاسباتباشد(دانشفردوقزلباش .)39:6933،اصل 77قانون
اساسی مقرر میدارد« :دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزاتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای
میکنند...رسیدگی
دولتیوسایردستگاههاییکهبهنحویازانحاءازبودجهکلکشوراستفاده 
یاحسابرسیمینمایدکههیچهزینهایازاعتباراتمصوبتجاوزنکردهوهروجهیدرمحل

خودبهمصرفرسیدهباشد» .
باتوجهبهاصلمذکورهموارهاینمسألهمطرحبودهاستکهآیادیوانمحاسباتحقاعمال
نظارتوکنترلبرعملکردمالیوعملیاتیسازمانتأمیناجتماعیراداردویاخیر؟درخصوص
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این پرسش دو دیدگاه حقوقی در عمل مطرح شده و موجب اختالفاتی میان سازمان تامین
اجتماعیودیوانمحاسباتشدهاست .
دیدگاهاولبرمبنایتبصرهماده 1قانوندیوانمحاسباتکشورمصوب 6913وماده69
قانونمحاسباتعمومیقائلبهآناستکهدیوانمحاسباتحقنظارتوکنترلبرعملکردمالی
سازمانراداردزیراازیکسوماده69قانونمحاسباتعمومی،وجوهمتعلقبهنهادهایعمومی
غیردولتیرا«وجوهعمومی»تلقینمودهاستوازسویدیگرماده 1قانوندیوانمحاسباتو
تبصرهآن،حسابرسیورسیدگیبهعملکردمالیکلیهدستگاههاراوظیفهدیوانمحاسباتبه
ها،سازمانها،مؤسسات،شرکتهایدولتی

شمارآوردهومنظورازدستگاههاراتمامیوزارتخانه
وسایرواحدهاییکهبهنحویازانحاءازبودجهکلکشوراستفادهمینمایندوبهطورکلیهر

واحداجراییکهبرطبقاصول 44و  47قانوناساسی«مالکیتعمومی»برآنهامترتبشود،
دانستهاست.سازمانتأمیناجتماعینیزازنهادهایعمومیغیردولتیبودهوبنابراینمشمولماده
گرددووجوهمتعلقبهآنجزءوجوهعمومیمحسوبمیشودو


قانونمحاسباتعمومیمی
69
برهمیناساسدیوانمحاسباتحقنظارتبرعملکردآنرادارااست .
دیدگاهفوقموردانتقادواقعشدهاستبدینترتیبکهشوراینگهبانبهعنوانمفسرقانون
اساسی ،نظریه تفسیری شماره  57/16/6661مورخ  6957/3/64را درخصوص اصل  77و
صالحیتدیواناعالمداشتهاست.بهموجبنظرمزبور«اصل 77قانوناساسیناظربر اعتباراتی
استکهدربودجهکلکشورمنظورشدهوصالحیتدیوانمحاسباتدررسیدگیوحسابرسی
محدود به همان موارد است» .مطابق ماده  5قانون محاسبات عمومی کشور «اعتبار» عبارت از
مبلغیاستکهبرایمصارفمعینیبهمنظورنیلبهاهدافواجرایبرنامههایدولتبهتصویب
جلسشورایاسالمیمیرسد.براساساینتعریف«اعتبار»صرفاًبهارقامیاطالقمیشودکهدر

م
بودجهکلکشورتحتعنوانبودجهعمومیدولتذکرمیشود.لذا،چوندربودجهعمومی
دولتبدینمفهوم،اعتباریبرایسازمانتامیناجتماعیدرنظرگرفتهنمیشود،نظارتدیوان

محاسباتبرعملکردمالیآنموضوعاًمنتفیاست .
درواقع،باارائهنظریهتفسیریشوراینگهباناستداللدیدگاهیکهقائلبرنظارتدیوان
محاسباتبرعملکردمالیسازماناست،مخدوشگردیدهوماده1قانوندیوانمحاسباتکشور
وتبصرهآندرحدودیکهمغایرباتفسیرشوراینگهبانازاصل 77قانوناساسیاست،اعتبار
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خودراازدستدادهوقابلیتاستنادندارد .
دیدگاهدومقائلبهعدمتسریصالحیتدیوانمحاسباتنسبتبهسازمانتأمیناجتماعیو
عملکردمالیآنمیباشد.دالیلومستنداتایندیدگاهعبارتنداز :

میگردد و با
الف-منابع مالی سازمان به ترتیب مقرر در ماده  13قانون تأمین اجتماعی تأمین  
تأمیناجتماعیواساسنامهاینسازمان،تصویببودجهآن

توجهبههمیننکتهقانونگذاردرقانون
رابرعهدهخودسازمانقراردادهاستوبدینوسیلهبودجهمستقلیرابرایسازمانپیشبینی

قنظارتمرجعتصویبکنندهبودجه،اساسنامهسازمان،نهاد

نمودهاست.درنهایت،باتوجهبهح
پیشبینیکردهاستکهوظیفهنظارتبربودجهسازمانرابه
نظارتیخاصیبهنام«هیأتنظارت» 
عهدهدارد .
لذا با توجه به آن که ارقام و موارد مصرف بودجه سازمان در مجلس شورای اسالمی به
تصویبنمیرسدوبالحاظآنکهمطابقاصل77قانوناساسی،رسیدگیدیوانمحاسباتکشور
ازبودجهکلکشوراستفادهمیکنند»بهاینمنظورصورت

برعملکردمالیدستگاههاییکه«
هیچهزینهایازاعتباراتمصوبتجاوزنکردهوهروجهیدرمحلخودبهمصرف

میگیردکه«

رسیدهباشد»،موضوعرسیدگیدیوانمحاسباتنسبتبهامورمالیسازمانموضوعاًمنتفیاست .
ب-دامنهصالحیتدیوانمحاسباتمحدودبه«اعتبارات»مندرجدربودجهکلکشوراست،
لذاسایرارقامیکهدربودجهکلکشورمنظورمیشوندوجنبه«اعتبار»ندارندازدامنهرسیدگی

خارجخواهندبود.مطابقماده5قانونمحاسباتعمومیکشور،منظوراز«اعتبار»مبلغیاستکه
برایمصارفمعینیبهمنظورنیلبهاهدافواجرایبرنامههایدولتبهتصویبمجلسشورای
اسالمیمیرسد.بنابراین«اعتبار»صرفاًبهارقامیاطالقمیشودکهدربودجهکلکشورتحت
گرددوپیشبینیولحاظسهدرصدسهمدولتدرقوانین


عنوانبودجهعمومیدولتذکرمی
بودجهسنواتیبابتحقبیمهبیمهشدگانتأمیناجتماعیواجداوصافوشرایطتعریف«اعتبار»

نیستبلکهصرفاًبدهیدولتبهسازماناستکهدولتهمانندبدهکاریدرمقامایفایتعهدو
تأدیه دین خود اقدام مینماید بنابراین درج مبالغ مذکور در قانون بودجه نیز نمیتواند مستند
قانونیرسیدگیدیوانمحاسباتبهعملکردمالیسازمانقرارگیرد .
پ-عالوهبر«هیأتنظارت»سازمانتأمیناجتماعی«،سازمانبازرسیکلکشور»نیزباتوجه
بهصراحتقانونتشکیلسازمانبازرسیونیزعامالشمولبودنصالحیتآندرقانوناساسی،به
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عنوان اصلیترین دستگاه نظارتی کشور بر عملکرد مالی سازمان تأمین اجتماعی نظارت دارد.
تعددمراجعنظارتیبرعملکردسازمانکهاموالآنمتعلقحقبیمهشدگاناستونمایندگان
صاحبانآنبرعملکردصندوقنظارتدارند،عالوهبرآنکهتوجیهقانونیکافیندارد،سبب
اختاللدرجریانامورنیزمیشودوازاینرواگرچهاصلنظارتامریمستحسناستلیکنتعدد
وناهماهنگیاینمراجعتوانقابلتوجهیازسازمانراکهبایدصرفاهتمامبهاموربیمهشدگان
شود،بهخوداختصاصمیدهد .
از میان دو دیدگاه فوقالذکر با توجه به مخدوش بودن استدالل دیدگاه اول و نظر به
بهنظرمیرسدبایدقائلبهعدمامکان

استداللهایارائهشدهازسویطرفداراندیدگاهدوم ،

نظارتدیوانمحاسباتبرعملکردمالیسازمانگردید .

 .4-4نظارت هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی

بهموجباساسنامهسازمانتامیناجتماعی،هیاتنظارتیکیازارکاناینسازمانومرکب
یباشد.هیاتنظارتوظیفهنظارتبر
ازنمایندهدولت،نمایندهکارفرمایانونمایندهبیمهشدگانم 
حسناجرای اساسنامهوقانونتامین اجتماعی وتطبیق عملیات سازمانبامقرراتقانونی ،وظیفه
اظهارنظردرموردترازنامهتنظیمی سازمانقبلازطرحدرشورای عالی تامین اجتماعی وانجام
وظایفدیگریکهبهموجباساسنامهیا قانونتامیناجتماعیومقرراتدیگردرصالحیتآن
قرارگرفتهاسترابرعهدهدارد.بنابراین براساساساسنامهسازمانتامین اجتماعی ،هیات مزبور
ییننامهداخلیهیاتنظارت
حقنظارتازجملهنظارتمالیبرسازمانتامیناجتماعیرادارد.آ 
سازمانتامین اجتماعی نیز بهمنظوراجرای بهتروظیفه نظارتمالی این نهاد،امکاناستفادهاز
افرادیکهدرامورمالیودرآمدوفنیوحقوقیسابقهوتخصصدارندرابرایانجاموظایفو
یشبینیکردهاست .
اعمالاختیاراتقانونیهیاتپ 


 .5نتیجهگیری
سازمانتأمیناجتماعی،درقالبدریافت حقبیمه ازمشموالنخوددرآمدزیادی کسب
یشبینیشدهدر
کوتاهمدتوبلندمدتپ 
ینمایدکهایندرآمدهابایدبهمنظورارائهحمایتهای 
م 
یهگذاری جهتتامین منابعالزمبرای
قانونتامین اجتماعی بهافرادتحتپوششویا برای سرما 
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ارائه خدمات به نسلهای آیندهِ حمایت گیرنده از این سازمان ،هزینه شود .همین امر اهمیت
نظارتبرعملکردمالی سازمانتامین اجتماعی رانشانمیدهدوموجبشدهاستکهنهادهاو
مراجعنظارتیمتعدددرسطحکشوراقداماتیرابراینظارتبراینسازمانانجامدهند.امریکه
علیرغم هدف مثبت آن ،در مواردی به دلیل عدم وجود مبنای قانونی برای نظارت ،سبب
اختالفاتی میان این سازمانونهادهای نظارتی مزبورشده وحتی هزینههایی رابهسازمانتامین
اجتماعی تحمیل کرده است .این پژوهش نشان میدهد که عدم توجه به ماهیت حقوقی این
سازمان و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران سبب اختالف نظرهای مزبور شده است و نتیجه
یگیرد که شناخت و تعیین جایگاه حقوقی این سازمان در تعیین نهادهای صالحبرای اعمال
م 
نظارتمالیبرسازمانتامیناجتماعینقشبنیادیندارد.بررسیهانشانمیدهدکهحمایتهای
ارائهشدهتوسطسازمانتأمیناجتماعیبرمبنایقانونتأمیناجتماعیپیریزیشدهاستکه

گراینامراستکهنظامپیشبینیشدهدر


بررسیقلمروشخصیوموضوعیآنبهخوبیبیان
قانونمذکورازقلمرومحدودترینسبتبهاصل 13قانوناساسیونظامجامعتأمیناجتماعی
مذکوردرقانونساختارنظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیبرخورداراست.بهگونهایکهاز9
قلمروپیشبینیشده در قانون ساختارنظام جامع رفاه وتأمیناجتماعی،این سازمانصرفاً در

ایفعالیتمینماید .


قلمروبیمه
سازمانتامین اجتماعی شخصیت حقوقی مستقلواستقاللمالی واداری داردوبهموجب
قانون ،فهرست نهادهای عمومی غیردولتی ،نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود و نظارت
یکند.یکی
کلیوراهبریوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیبرآن،ایناستقاللرامخدوشنم 
ازمهمترینآثاراستقاللشخصیتحقوقیسازمانودرنتیجه استقاللمالیواداریآن،بودجه
مستقلسازمانمزبورازبودجهعمومیاست .البتهاستقاللمالیسازمانبدانمعنانیستکههیچ
مرجعیحقنظارتبرعملکردمالیسازمانرانداردبلکهنکتهمهمآناستکهمراجعنظارتی
جهتنظارتبرعملکردمالی این سازمانباید باتوجهبهماهیت حقوقی آن،کههمانقلمرو
محدود و جایگاهش  میباشد ،در ساختار حقوقی تعیین شوند« .هیأت نظارت سازمان تأمین
اجتماعی»بهموجباساسنامهسازمانو«سازمانبازرسیکلکشور»باتوجهبهصراحتقانون
تشکیلسازمانبازرسیونیزعامالشمولبودنصالحیتآندرقانوناساسی،اصلیترینمراجع
ظارتیکشوربرعملکردمالیسازمانتأمیناجتماعیمیباشند.لیکندرخصوصامکاننظارت

ن
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دالیلعدیدهایازجملهماهیتاینسازمان،

دیوانمحاسباتکشوربرعملکردمالیسازمان ،به
مفاداصل 77قانوناساسیونظریهتفسیریشوراینگهباندراینخصوصولحاظاینامرکه
کندبلکهدارایبودجهخاصومجزامیباشد،داللت

سازمانازبودجهعمومیکشوراستفادهنمی
برعدمپذیرشاینامرمینماید .
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