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چکیده

تعریف :سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم مادهواحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب  ،1373یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار میآید که این وصف عمومی غیردولتی
متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار میآورد .یکی از بارزترین آنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد
سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین
توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمهشدگان دارد .در نظارت قضایی الزم است ارتباط آن
با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صالحیت اعمال این نوع نظارت بر
سازمان تأمین اجتماعی را دارند.
هدف :تحلیل و بررسی میزان نظارتپذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است.
روش :در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی تالش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه
نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون ،به بررسی صالحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان
تأمین اجتماعی پرداخته شود.
نتیجه :نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه
دستگاههای اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای
قوانین و مقررات هستیم .بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی
به عنوان مهمترین ابزار نظارتی بر دستگاههای اجرایی نیز است .مبرهن است چنانچه چنین نظارتی
استثنائات کمتری داشته باشد ،بهمراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهمترین آرمانهای قانون اساسی
بیشتر تضمین خواهد شد.
واژگان کلیدی :سازمان تأمین اجتماعی ،عمومی غیردولتی ،نظارت قضایی ،صالحیت ،دیوان
عدالت اداری.
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مقدمه

ایجاد و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در راستای سیاست نظام عدم تمرکز فنی است؛ بدین صورت
که در این شکل از عدم تمرکز به یک نهاد و یا مؤسسه برای اداره یک یا چند امر عمومی معین،
استقالل و اختیار تصمیمگیری واگذار میشود که این قبیل مؤسسات را که از شخصیت حقوقی و
آزادی عمل الزم برخوردارند ،در اصطالح «مؤسسه عمومی» مینامند( .مؤتمنی طباطبایی)60 :1385 ،
اعطای استقالل به این مؤسسات و نهادها ،ناشی از مالحظات فنی و سازمانی است که گاهی ایجاب
میکند قوه مرکزی برای بهتر ادارهشدن یک خدمت عمومی ،اداره یا اداراتی را از تشکیالت خود جدا
سازد و یا اینکه سازمان جدیدی را ایجاد نماید و برای آنها استقالل اداری و شخصیت حقوقی متمایز
و جدا از خود قائل شود( .همان)61 :
در کشور ما ارائه خدمات تأمین اجتماعی به موجب اصل  29قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت
است که باید از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات مزبور را برای
یکیک افراد کشور تأمین کند .در این راستا دولت به لحاظ گستردگی و فنیبودن این خدمت عمومی
برای ارائه آن ،صندوق بازنشستگی کشوری و صندوقها و سازمانهای بیمهای را که مهمترین آنها
صندوق تأمین اجتماعی میباشد را ایجاد کرده است.
در سیستم عدم تمرکز ،داشتن شخصیت حقوقی مستقل و استقالل اداری و مالی شرط است؛ اما این
بدان معنا نیست که نهاد غیرمتمرکز کام ً
ال بهصورت آزاد عملکند و هیچگونه نظارتی به آن اعمال
نشود .در این بین سازمان تأمین اجتماعی هم در جایگاه یک نهاد غیرمتمرکز از این امر مستثنا نیست.
با اینکه به موجب ماده ( )1قانون اصالح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان مزبور دارای
شخصیت حقوقی و استقالل اداری و مالی است ،ضرورت دارد بر عملکرد آن نظارت نیز صورت پذیرد.
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در حال حاضر در بطن سازمان تأمین اجتماعی ارکان نظارتی وجود دارند که نظارت خود را بر دیگر
بخشهای درونسازمانی اعمال میکنند .افزون بر نظارت درونسازمانی ،همزمان نظارتهایی نیز از
سوی قوای سهگانه و نهادهای وابسته به آنها در قالب سا ِزکارهای مشخص اعمال میگردد .از بین
نظارتهایی که بر سازمان تأمین اجتماعی صورتمیگیرد ،میتوان نظارت قضایی را مهمتر و مؤثرتر
از سایرین دانست ،چراکه این نوع نظارت اجرای قانون را به نحو مطلوبتری تضمین میکند و ضمانت
اجرای نسبتاً مناسبی دارد.
سؤال مهمی که در خصوص نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مطرح است و ضرورت
دارد به آن پاسخ داده شود ،اینکه :نظارت قضایی چه رابطهای با اصل حاکمیت قانون دارد و چه
نهادهایی حق اعمال این نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارا هستند؟

در مقاله حاضر فرضیه پژوهش مبتنی بر این است که رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون
بر این مبنا استوار است که در راستای حفاظت از اصل مذکور در اداره کشور وجود نظارت قضایی
جهت اطمینان از اجرای صحیح و کامل قوانین ضروری به نظر میرسد .نظارت قضایی مزبور توسط
نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری ،محاکم عمومی ،سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات
کشور اعمال میگردد .به منظور بررسی موارد مذکور نخست به بررسی رابطه نظارت قضایی با اصل
حاکمیت قانون میپردازیم و سپس صالحیت نهادهایی که نظارت قضایی را بر سازمان تأمین اجتماعی
اعمال مینمایند ،بررسی خواهیم کرد.

اصل حاکمیت قانون و نظارت قضایی

ضمانت اجرای حقوقی که برای رعایت اصل حاکمیت قانون در نظام اداری کشور ما وجود دارد ،بیشتر
بهصورت نظارت قضایی و اداری است .منظور از نظارت قضایی این است که اگر سازمانهای اداری یا
مأموران آنها بر خالف اصل مذکور عمل نمایند ،افراد میتوانند از طریق دادخواهی در محاکم عمومی
و دیوان عدالت اداری ،موجبات الزام سازمان اداری به رعایت قانون و انجام وظایف قانونی ،ابطال
تصمیمات و اقدامات مغایر قانون آنها و همچنین تعقیب مأموران متخلف را فراهم کنند.
اما نظارت اداری که مبتنی بر اصل سلسلهمراتب اداری میباشد ،به معنای نظارت مقامات اداری مافوق
بر مأموران مادون است .توضیح اینکه :اجرای اصل سلسلهمراتب اداری این امکان را فراهم میآورد که
مقامات سازمانهای اداری بتوانند بر اعمال و رفتار کارکنان مادون نظارت نموده و رعایت قوانین توسط
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در نظامهای سیاسی مردمساالر و غیراستبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم براساس قانون
اساسی تنظیم شده است ،حاکمیت قانون جای حاکمیت افراد را میگیرد .اصل حاکمیت قانون یکی
از اصول مهم حقوق عمومی است .این بدان معنا است که هرگونه استفاده خودسرانه از قدرت ممنوع
است .حاکمیت قانون بر این امر تأکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو و
به یک میزان اجرا شود .عالوه بر آن در حکومتهای خوب اصل بر برتری قانون است و ازهمینرو
اعمال و اقدامات مقامات اداری باید با قوانین انطباق داشته باشد( .اسالمی و فرومند)9-8 :1390 ،
این اصل ،مانند اصل تفکیک قوا ،اصل مسئولیت ،پاسخگویی و قانون اساسی (یعنی وجود یک قانون
معین شده باشد) یکی از
بنیادین که در درون آن صریحاً حقوق ملت و حدود اختیارات حاکمان ّ
ابزارهای محدودیت قدرت و مهارکردن آن است و همه این موارد در خدمت هدف واحدی قرار دارد
که همان حفظ و تضمین حقوق افراد است( .طباطبایی مؤتمنی )70-16 :1387 ،اقتضای حاکمیت
قانون آن است که رفتار و تصمیمات دستگاههای حکومتی و مأموران آنها در قالب و چهارچوب بندی
ازپیشتعیینشدهای به عنوان قانون صورت بگیرد و اداره امور جامعه و دستگاههای اجرایی تابع امیال
شخصی و خواست شخصی مقامات نباشد( .امامی  -استوار سنگری)130-131 :1391 ،
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آنها را کنترل نمایند .ابزارهای این نوع نظارت به قدری تأثیرگذار است که حتی میتوان مأموران
مادون را به ابطال یا اصالح تصمیمات اداری مغایر قانون وادار کرد .افزون بر این ،وجود نهادهای
بازرسی داخلی و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دستگاههای اجرایی را میتوان
از روشهای نظارت اداری تلقی نمود .همچنین عالوه بر نظارتهای قضایی و اداری ،نظارتهای
اساسی ،پارلمانی و اجتماعی در جهت تحقق اصل حاکمیت قانون بر دستگاههای اجرایی کشور صورت
میگیرد( .گرجی)160-165 :1387 ،
کنترل اداری و پارلمانی ،در عین اینکه اهمیت فراوانی دارد ،ولی به تجربه ثابت شده است که این
نوع نظارتها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامهها سودمندند تا جوابگویی به دعاوی
و شکایات افراد از دستگاه اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است.
(طباطبایی مؤتمنی ،پیشین :ص )419مسلماً در اصالحات اداری ،اصول و روشهای نظارت اداری و
پارلمانی را بهگونهایکه بهموقع و بیطرفانه و مؤثر باشد ،نمیتوان از نظر دور داشت؛ لکن آنچه در
اینجا مورد نظر است ،کنترل و نظارت قضایی است تا دستگاههای اداری و مأموران آنها احیاناً از
اختیارات قانونی خود تجاوز ،تخطی و سوءاستفاده نکنند و در نهایت حقوق افراد ضایع نشود.
نظارت قضایی بهطورکلی به راهها و سا ِزکارهایی گفته میشود که مراجع صالحیتدار قضایی کشور
در مقام نظارت بر اعمال و اقدامات مسئوالن و مقامات دستگاههای اجرایی اعمال مینمایند( .زارعی،
 )26 :1376و به تطبیق عملیات هر سازمان اداری با مقررات و قوانین کشور و همچنین مصوبات
و آییننامههای مقامات اداری با قوانین میپردازند( .فالحزاده )21 :1386 ،مزایایی که برای این
نوع نظارت میتوان قائل گردید عبارت است از بیطرفی ،دقت ،تخصص و عملیبودن( .حسینیپور
اردکانی )221 :1389 ،بر همین اساس مراجعی پیشبینی و در دسترس اشخاص قرار داده شده تا در
صورت تخطی و تجاوز مقامات و دستگاههای دولتی از حدود اختیارات قانونی بتوان به مراجع مذکور
مراجعه کرد و خاطیان را به رعایت قوانین و مقررات و دفع تجاوز از حدود خود مجبور ساخت.
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با توجه به مطالب فوق ،هدف اصلی از انجام نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری تمامی
دستگاههای اجرایی اعم از وزراتخانهها ،سازمانها و مؤسسات دولتی و دیگر مؤسسات حقوقی حقوق
عمومی اجرای صحیح و کامل اصل حاکمیت قانون است و فلسفه رابطه نظارت قضایی با اصل
حاکمیت قانون در حراست و حفاظت از قوانین و اجرای آنها است.
آنچه در این پژوهش میجوییم ،بررسی نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی میباشد.
سازمان مزبور یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی است که به موجب ماده  5قانون مدیریت خدمات
کشوری از مصادیق دستگاههای اجرایی کشور به شمار میآید و به عنوان یک شخص حقوقی حقوق
عمومی وظیفه ارائه خدمات بیمهای تأمین اجتماعی را همچون یک خدمت عمومی بر عهده دارد.

این سازمان به عنوان یک شخص حقوقی حقوق عمومی جهت انجام وظایف خود میتواند از امتیازات
قدرت عمومی استفاده کند و به صدور آییننامه و بخشنامه اقدام نماید که الزم است بر این امر نظارت
شود تا مصوبات ارکان مختلف این سازمان مخالف قوانین و مقررات و منافی حقوق بیمهشدگان نباشد
و اصل حاکمیت قانون را خدشهدار ننماید.

مراجع صالحیتدار برای اعمال نظارت قضایی بر سازمان تأمین اجتماعی

یکی از دستگاههای اداری مهم که همیشه موضوع صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نظارت بر
عملکرد آن و رسیدگی به شکایات مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی علیه آن دستگاه در دیوان
مورد توجه بوده است ،سازمان تأمین اجتماعی است که از آغاز انقالب اسالمی و تصویب قانون اساسی
در سال  1358تا به حال ،بحثها و اختالفنظرهایی در این خصوص وجود داشته است .این مباحث
را میتوان در سه برهه زمانی به شرح ذیل بررسی کرد.
 -1از سال  1358تا سال 1385

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال  ،1358گام مهمی در راستای صیانت از
حقوق مردم در مقابل اقدامات و تصمیمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و کارکنان آنها
برداشته شد؛ چنانکه در اصل  173قانون اساسی ،به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات
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در نظام فعلی حقوق اداری ایران به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و
جلوگیری از تجاوز از حدود اختیارات و همچنین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه سازمان تأمین
اجتماعی ،نظارتهایی از سوی دیوان عدالت اداری ،محاکم عمومی ،سازمان بازرسی کل کشور و دیوان
محاسبات کشور بر اقدامات ،تصمیمات و بهطورکلی بر عملکرد این سازمان اعمال میشود که در ادامه
صالحیت هر یک از این مراجع نظارتی را بررسی میکنیم.
الف) صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
در اصطالح آیین دادرسی ،صالحیت عبارت است از اهلیت و توانایی مراجع و محاکم قضایی یا اداری
بر اساس قوانین و مقررات در رسیدگی به تظلمات و شکایات و حلوفصل اختالفات و احقاق حقوق
تضییعشده اشخاص یا جامعه .صالحیت در این معنا واجد دو خصلت انحصار و الزام است؛ انحصار از
این جهت که تنها مراجع و مقامات مقرر شده در قانون مجاز به اعمال آن هستند و دیگران از مداخله
در آن ممنوع میباشند و الزامی است برای اینکه مقامات و مراجع صالح مکلف به انجام آن بوده
و جز در موارد مقرر در قانون حق امتناع از رسیدگی به دعاوی داخل در صالحیت خود را ندارند.
(صدرالحفاظی )95 :1372 ،بر همین اساس دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع قضایی
اداری ،دارای صالحیتهایی در زمینه رسیدگی به برخی دعاوی اداری است( .حسینی پوراردکانی،
)254 :1389
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مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها ،تشکیل دیوان عدالت
اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه پیشبینی شد .در اجرای این اصل ،قانون دیوان عدالت اداری در
تاریخ  1360/11/4به تصویب رسید که تشکیالت ،صالحیت و نحوه کار دیوان عدالت اداری را
بیان میکرد .ماده  11قانون مذکور در مقام بیان موارد صالحیت دیوان عدالت اداری ،رسیدگی به
شکایات و اعتراضات و تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
و مؤسسات وابسته به آنها و مأموران این واحدها را در صالحیت دیوان عدالت اداری دانسته بود.
سازمان تأمین اجتماعی در آن زمان از جمله نهادهای دولتی محسوب میشد؛ ازاینرو شکایت علیه
تصمیمات آن در دیوان مطرح و رسیدگی میشد .این وضعیت ادامه داشت تا اینکه قانون فهرست
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در سال  1373به تصویب رسید .با تصویب قانون مذکور امکان
شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل احصای آن به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در آن
قانون ،در دیوان عدالت اداری مورد تردید واقع شد که این امر منجر به تصویب قانون تفسیر ماده 11
قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در تاریخ
 1374/8/1گردید که به موجب آن شکایت علیه نهادهای عمومی احصاشده در قانون فهرست نهادها
و مؤسسات عمومی غیردولتی که سازمان تأمین اجتماعی نیز یکی از این نهادها به شمار میآمد،
صراحتاً در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت .بدین وسیله تردید و ابهام ایجادشده برطرف شد
که این وضعیت حقوقی تا سال  1385به طول انجامید .در این محدوده زمانی با توجه به گستردگی
حوزه عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ،این سازمان یکی از سازمانها یا نهادهایی به شمار میرفت که
بیشترین حجم پروندههای مطروحه در شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص
داد( .حسینآبادی )220 :1384 ،برای نمونه بین سالهای  7/64 ،1380-1384درصد آرای صادره از
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی بوده است( .انصاری و همکاران،
)637 :1387
 -2از سال  1385تا خردادماه 1392
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در سال  1385قانون جدید دیوان عدالت اداری به تصویب رسید و ماده  13آن در مقام بیان
موارد صالحیت دیوان ،رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی علیه
تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
شهرداریها و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین شکایت از تصمیمات
و اقدامات مأموران نهادهای مذکور را در صالحیت دیوان قرار داد .لیکن در ماده مذکور اشارهای
به بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی مصوب  1373از جمله سازمان تأمین اجتماعی نشده بود و همین امر در امکان طرح دعوا

علیه این نهادها در دیوان مجددا ً موجبات تردید را فراهم و سبب ایجاد دو دیدگاه حقوقی متفاوت
در این خصوص گردید که دیدگاه اول قائل به عدم امکان طرح دعوا علیه سازمان تأمین اجتماعی در
دیوان عدالت اداری و دیدگاه دوم قائل بر امکان طرح دعوا در دیوان بود .در ذیل به بررسی این دو
دیدگاه خواهیم پرداخت.
 دیدگاه اول :طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماهیتوظایف آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب  ،1373به عنوان یک سازمان
عمومی غیردولتی معرفی شده است درصورتیکه مطابق اصل  173قانون اساسی ،دیوان عدالت
اداری صرفاً جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها
یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردیده که واژه دولتی در
اصل مذکور به معنای سازمانها و دستگاهها و وزارتخانههای تحت نظارت قوه مجریه است .ازاینرو
اصل مذکور منصرف از نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی همانند سازمان تأمین اجتماعی است.
طرفداران این نظریه برای اثبات ادعای خود دالیل زیر را میآوردند:

با توجه به آنچه بیان شد ،مقصود از آییننامههای دولتی در اصل یکصدوهفتادوسوم ،به قرینة اصول
یکصدوسیوهشتم و یکصدوهفتادم ،مص ّوبات قوة مجریه است و چون عبارت مذکور عطف به عبارت
«مأموران یا واحدها» شده است ،منظور از مأموران یا واحدهای دولتی نیز ،مأموران و واحدهای قوه
مجریهاند .نتیجه اینکه از نظر قانون اساسی ،خوانده در دعاوی مطرح شده در دیوان عدالت اداری،
مأموران و واحدهای قوة مجریهاند( .هدایتنیا)44 :1388 ،
ممکن است کسی در ر ّد این نظریه بگوید :آنچه به عنوان صالحیتها و اختیارات دیوان عدالت اداری
در اصل یکصدوهفتادوسوم آمده ،حداقلها محسوب میشود و قانونگذار تعیین حدود اختیار این
دیوان را به قانون عادی احاله کرده است .ذیل اصل مذکور مقرر میدارد« :حدود اختیارات و نحوة
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از بررسی اصول قانون اساسی به دست میآید که مقصود از «دولتی» ،قوة مجریه است .قانونگذار
در اصل یکصدوهفتادوسوم ،مأموران و واحدها را به کلمة آییننامهها عطف کرده است که اگر معلوم
شود که مقصود از «آییننامههای دولتی» چیست ،میتوان به قرینة عطف ،مفهوم مأموران و واحدهای
دولتی را نیز معلوم نمود .ظاهرا ً مقصود از «آییننامههای دولتی» در اصل یکصدوهفتادوسوم ،همان
است که در اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی آمده است .موضوع اصل مذکور ،مص ّوبات قوة مجریه
است .عالوه بر اصل ذکرشده ،در اصل یکصدوهفتادم ،آییننامههای دولتی معادل مص ّوبات قوة مجریه
گرفته شده است .این اصل میگوید« :قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای
مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه است خودداری
دولتی که مخالف با قوانین و ّ
مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند».
کنند .هر کس میتواند ابطال اینگونه ّ
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عمل این دیوان را قانون تعیین میکند ».بنابراین شایسته است این موضوع را در قانون دیوان عدالت
اداری بررسی کننیم .در این خصوص باید گفت که مقصود از «دولت» در قانون دیوان عدالت اداری
نیز ،همان قوة مجریه است (همان )46 :چراکه ماده  25قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب ،1360
مقرر میداشت« :در اجرای اصل  170قانون
واژه «دولت» را معادل قوه مجریه گرفته بود .این ماده ّ
اساسی ،دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامهها
و یا آئیننامههای دولتی با مقررات اسالمی مطرح گردید ،شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید.
چنانچه شورای نگهبان مطابق اصل  ،4خالف شرع بودن را تشخیص داد ،دیوان حکم ابطال آن را
صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه
بود ،شکایت را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیئت عمومی شکایت
را وارد تشخیص دادند ،حکم ابطال آن صادر میشود».
طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که ایراد شورای نگهبان به الیحه قانون سابق دیوان عدالت اداری در
ق است؛ بدین شرح که مواد  13و  20مصوبه مجلس شورای اسالمی
سال  1385نیز مؤید استنباط فو 
در خصوص الیحه دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و آییننامههای
نهادها و مؤسسات غیردولتی را نیز در صالحیت دیوان قرار داده بود ،مورد ایراد شورای نگهبان از جهت
عدم انطباق آنها با اصل  173قانون اساسی قرار گرفت و از متن قانون حذف گردید .ضمناً در ماده
 13قانون دیوان عدالت اداری مصوب  1385نیز صراحتاً رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات
شهرداریها که از جمله نهادهای عمومی غیردولتی مذکور در قانون فهرست نهادها و مؤسسات
عمومی غیردولتی میباشند در صالحیت دیوان قرار گرفته بود و با وجود آنکه مقنن در مقام بیان
بوده ،به سای ر نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی اشارهای نکرده بود .به همین
دلیل طرفداران این دیدگاه قائل شدند که رسیدگی به شکایات علیه سازمان تأمین اجتماعی در دیوان
عدالت اداری ممکن نیست.

24

 دیدگاه دوم :مطابق این دیدگاه ،به موجب بند یک ماده  13قانون دیوان عدالت اداری مصوب ،1385رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات
واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی ،شهرداریها ،تشکیالت
و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد .در ماده
مذکور رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات مؤسسات وابسته به وزارتخانهها بهطور صریح در
صالحیت دیوان قرار گرفته است .سازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است؛ بنابراین رسیدگی به دعاوی مردم علیه سازمان در صالحیت
دیوان عدالت اداری است .عالوه بر آن طرفداران دیدگاه دوم معتقد بودند که واژه «دولتی» مذکور

در اصل  173قانون اساسی و به تبع آن واژه «دولتی» در قانون دیوان عدالت اداری در معنای خاص
یعنی قوه مجریه نیست ،بلکه مراد مقنن ،در معنای عام و شامل نهادها و دستگاههای اجرایی در مقابل
نهادها و شرکتها و مؤسسات خصوصی میباشد ،چراکه در بند ( )3ماده  13قانون دیوان عدالت اداری
مصوب  ،1385رسیدگی به شکایات قضات و مشموالن قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان
واحدها و مؤسسات مذکور در بند ( )1و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها
محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری در صالحیت دیوان دانسته شده بود که این امر مؤید
بهکارگیری دولت در معنای عام کلمه است که در نتیجه ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز
مشمول این امر قرار میگیرند( .نعیمی )238 :1388 ،همچنین به عقیده این گروه با توجه به اینکه
مفاد ماده ( )13و یا به عبارتی صالحیت دیوان در قانون  1385نسبت به قانون  1360تفاوتی نکرده
و از طرف دیگر مواردی که از شمول صالحیت هیئت عمومی دیوان مستثنا میباشند در تبصره ماده
( )19بیان گردیده است ،اما عنوان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آن ذکر نشد ه است؛
ازاینرو مؤسسات و نهادهای مزبور تحت شمولنظارت دیوان قرار خواهند داشت؛ بنابراین با توجه
به استداللهای فوق ،سازمان تأمین اجتماعی در جایگاه یک مؤسسه عمومی غیردولتی تحت شمول
نظارت دیوان است و دعاوی مردم علیه سازمان قابل طرح در دیوان میباشد( .نعیمی و همکاران،
)34 :1389

اما در مورد صالحیت شعب دیوان نسبت به اقدامات و تصمیمات مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی و مأموران آنها و شکایات استخدامی در مورد این مؤسسات تا سال  1388اختالف رویه
وجود داشت تا اینکه هیئت عمومی دیوان در تاریخ  1388/5/25اقدام به صدور رأی وحدت رویهای
در این زمینه نمود .این رأی مقرر میداشت« :ازآنجاییکه مطابق قانون تفسیر ماده  11قانون دیوان
عدالت اداری مصوب  1360در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب
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علیرغم وجود هر دو دیدگاه فوقالذکر در خصوص رویه عملی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به
شکایات از سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مؤسسات عمومی غیردولتی که نامشان در ماده  13قانون
مصوب  1385دیوان تصریح نگردیده است ،باید گفت آنچه مسلماست ،اینکه :هیئت عمومی دیوان
خود را نسبت به اعتراضات و شکایات نسبت به آییننامهها و نظامات این مؤسسات صالح میدانست و
در موارد متعددی در خصوص شکایت مطروحه نسبت به این موارد ،اقدام به صدور رأی نموده است
(نظیر دادنامه شماره  60مورخ  1387/2/8در خصوص خواسته ابطال بند یک دستور اداری شماره
 2020/9778مورخ  1385/2/10معاونت مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی،
دادنامه شماره  1555مورخ  1386/12/26در خصوص خواسته ابطال بخشنامه شماره  9/2جدید
سازمان تأمین اجتماعی).
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 ،1373رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور،
در صالحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است ،بنابراین دادنامه شماره  1454مورخ 1387/7/29
شعبه سوم دیوان که به شکایت شاکی رسیدگی به عمل آورده و در نتیجه دیوان را مرجع صالح
برای رسیدگی به شکایت مطروحه اعالم داشته است ،در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص
داده میشود».
همانگونه که مالحظه میشود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،قانون تفسیر ماده  11قانون دیوان
عدالت اداری مصوب  1360را نسخ شده تلقی نکرده و در سکوت قانون جدید در خصوص مؤسسات
عمومی غیردولتی در ماده  ،13قانون تفسیر ماده  11را همچنان قابل اجرا دانسته است .بنابراین
میتوان گفت :بعد از سال  1385با وجود سکوت ماده  13قانون دیوان عدالت اداری ،این دیوان
همچنان به شکایات مردم و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی علیه تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین
اجتماعی و کارکنان آن رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است.
 -3از خردادماه  1392به بعد

با اینکه رویه عملی دیوان عدالت اداری این بود که به شکایات مطروحه علیه سازمان تأمین اجتماعی
رسیدگی میکرد ،در سالهای اخیر ،اعمال نظرهای سیاسی برخی از مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی
و همچنین دیگر مسئوالن اجرایی کشور باعث شده بود که در روند رسیدگی به شکایات مطروحه علیه
سازمان در دیوان عدالت اداری و همچنین اجرای احکام صادره که در خصوص سازمان تأمین اجتماعی
بود ،اختاللهایی ایجاد شود؛ بهگونهایکه عدهای بر این باور بودند که دیوان عدالت اداری صالحیت
رسیدگی به پروندههای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و در نتیجه حاضر به اجرای احکام
دیوان نمیشدند .این اختالفنظرها بهصورت کامل در تاریخ  1392/3/25با موافقت مجمع تشخیص
مصلحت نظام با مصوبه مجلس یعنی قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پایان یافت
و سازمان تأمین اجتماعی بهصورت صریح و آشکار مشمول نظارت دیوان عدالت اداری گردید.
ماده ( )10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مقام بیان موارد صالحیت دیوان را
به شرح ذیل مقرر میدارد :صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
 .1رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
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الف -تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیالت و نهادهای انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها.
 .2رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری
و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی ،هیئت حل اختالف کارگر و کارفرما ،کمیسیون ماده

( )100قانون شهرداریها منحصرا ً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
همانگونه که مالحظه میشود قانونگذار جهت تعیین تکلیف صالحیت دیوان عدالت اداری نسبت به
رسیدگی به شکایات از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ،بهصورت صریح نام این سازمان را در قسمت
(الف) از بند  1ماده ( )10قانون مزبور ذکر کرده است و رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص
حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی را در صالحیت دیوان قرار داده است و
در ادامه در قسمت (ب) از بند  1ماده مذکور رسیدگی به تصمیمات و اقدامات مأموران سازمان تأمین
اجتماعی را در صالحیت دیوان قرار داده است .لذا این ماده ،بحث و اختالفنظر در خصوص صالحیت
شعب دیوان نسبت به رسیدگی به شکایات مطروحه علیه سازمان و کارکنان آن را بهصورت کامل از
بین برده است.
البته یکی دیگر از موارد صالحیت شعب دیوان رسیدگی به شکایات مستخدمین سازمان تأمین
اجتماعی از حیث تضییع حقوق استخدامی میباشد که در بند  3ماده ( )10قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان مورد اشاره قرار گرفته است.

با توجه به مطالب فوق میتوان گفت از خردادماه  1392به بعد ،رسیدگی به شکایات از سازمان تأمین
اجتماعی بهصورت کامل و بدون هیچگونه بحث و اختالفنظر در صالحیت شعب و هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
ب) صالحیت محاکم عمومی نسبت به نظارت بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
نظارت قوه قضائیه نسبت به سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری ختم نمیشود ،بلکه
دادگاههای دادگستری و قضات آنها هم نظارتهای خود را نسبت به سازمان اعمال مینمایند که
موارد آن به شرح ذیل است:
 .1به موجب اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی ،دادگاهها مکلف به عدم اجرای تصویبنامهها و
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در خصوص صالحیت هیئت عمومی دیوان به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات
اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در مواردی
که این آییننامهها و مقررات مغایرت با شرع یا قانون دارند ،یا مرجع مربوط صالحیت تصویب آن را
نداشته است و یا در تصویب آن از اختیارات خود تجاوز یا سوءاستفاده نموده است که موجب تضییع
حقوق اشخاص گردیده ،باید گفت که قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این
خصوص هم تعیین تکلیف نموده و با ذکر عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی در ماد ه ( )12رسیدگی
به آنها را در صالحیت هیئت عمومی دیوان قرار داده است .چراکه سازمان تأمین اجتماعی از جمله
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی است که نام آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی ،مصوب  1373ذکر شده است.
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آییننامههای دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از اختیارات قوه مجریه هستند.
بنابراین با توجه به این اصل ،قضات در رسیدگیهای خود در صورت مشاهد ه چنین تصویبنامهها و
آییننامههایی نباید به آنها استناد نمایند و به موجب قسمت دوم اصل مزبور که مقرر میدارد« :هر
کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند» ،میتوانند ابطال آنها را از
دیوان عدالت اداری درخواست کنند.
اما بحث این است که آیا قضات دادگاهها میتوانند این نظارت خود را نسبت به تصویبنامهها و
آییننامههای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی اعمال کنند؟ چراکه بر
اساس تفسیر شورای نگهبان از اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی منظور از تعبیر «دولتی» در این اصل
صرفاً «قوه مجریه» میباشد و نهادها و مؤسسات عمومی دیگر خارج از آن دانسته شده است .در اینجا
الزم است ذکر شود که از نظر اصطالحی منظور از قو ه مجریه کلیه نهادهایی است که به موجب اذن
صریح یا ضمنی قانونگذار ایجاد و مستقیماً بهوسیلۀ مراجع و مقامات قانونی یا تحت نظارت آنها اداره
میشوند و بودج ه آنها جزو اموال عمومی محسوب میگردد( .حسینی پور اردکانی)280 :1389 ،
از سوی دیگر ،با توجه به عامبودن صالحیت دادگاههای دادگستری در اجرای قوانین و با توجه به
بنیانهای حداقلی حاکمیت قانون نظیر وجود سلسلهمراتب مشخص میان منابع حقوق و سا ِزکارهای
تضمین آن( ،هداوند )12 :1387 ،به نظر میرسد قضات دادگاهها مکلف به عدم اجرای مصوبات خالف
قوانین و مقررات اسالمی و خارج از حدود اختیارات کلیه مقامات و نهادهای عمومی غیردولتی -که
سازمان تأمین اجتماعی هم یکی از آنهاست -میباشند.
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 .2دیوان عدالت اداری به موجب ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،
صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت
به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور رسیدگی
مینماید و رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
دیگر اعم از خصوصی و عمومی ،در صالحیت دیوان قرار نمیگیرد .لذا اشخاص حقوقی حقوق عمومی
نمیتوانند از سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک شخص حقوق عمومی دیگر در شعب دیوان عدالت
اداری طرح دعوا نمایند و بایستی به موجب اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر میدارد:
«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است» در دادگاههای دادگستری طرح دعوا کنند.
همچنین خود سازمان تأمین اجتماعی هم نمیتواند از اعمال و اقدامات واحدهای دولتی و کارمندان
آنها و همچنین از اشخاص حقیقی در شعب دیوان عدالت اداری شکایت نماید و باید برای اقامه دعوا
به دادگاههای دادگستری مراجعه کند .لذا میتوان گفت :رسیدگی در دیوان عدالت اداری خاص است،
اما در دادگاههای دادگستری عام است و بهاستثنای مواردی که در صالحیت دیوان عدالت اداری است

به سایر موارد در محاکم عمومی رسیدگی میشود و احکام قانونی صادر میگردد.
 .3رسیدگی به برخی از موارد بهصورت مشترک توسط دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی صورت
میگیرد؛ به این صورت که دیوان بخشی را که مربوط به صالحیت آن است رسیدگی مینماید و
رسیدگی به قسمتی دیگر را که در صالحیتش نیست به محاکم عمومی واگذار میکند؛ برایمثال به
موجب تبصره  1ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،تعیین میزان خسارات
وارده از ناحیه واحدهای دولتی و کارمندان آنها پس از تصدیق دیوان در خصوص ورود خسارت به
عهدهی دادگاههای عمومی است .این تبصره بیانگر این مفهوم است که دیوان منحصرا ً تقصیر واحد یا
شخص طرف شکایت را تأیید یا رد میکند که در صورت تأیید ،تعیین میزان خسارت وارده بر عهده
محاکم عمومی است .همچنین ابطال قرارداد یا سند تنظیمی ،باید در محاکم عمومی صورت بگیرد،
اما پیش از آن دیوان باید در خصوص قانونی یا غیرقانونیبودن تصمیمی که منجر به انعقاد قرارداد یا
سند گردیده است ،اظهارنظر نماید و سپس بر اساس رأی دیوان ،ابطال قرارداد یا سند تنظیمی در
محاکم عمومی صورت میگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی مطابق بند الف مادهواحده قانون اصالح ماده ( )113قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب  1386زیرمجموعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع
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بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده میتوان گفت که محاکم عمومی به همراه دیوان عدالت اداری
که ساختار دوگانه نظام حقوقی کشور را تشکیل میدهند ،بر اعمال و اقدامات و تصمیمات سازمان
تأمین اجتماعی به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی و یکی از دستگاههای اجرایی کشور ،نظارت
مینمایند و محاکم عمومی در غیر از مواردی که در صالحیت دیوان عدالت اداری است نسبت به
شکایات و تظلمات مطروحه نسبت به سازمان تأمین اجتماعی و یا بالعکس رسیدگی مینمایند.
ج) نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در
دستگاههای اداری و در اجرای اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران زیر
نظر قوه قضائیه تشکیل گردیده است .به موجب بند «الف» ماده ( )2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل
کشور مصوب  1360/7/19و اصالحات بعدی ،یکی از وظایف سازمان مذکور ،بازرسی و نظارت مستمر
کلیه وزارتخانهها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری ،سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه
و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها
و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهای انقالبی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از
سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک مینماید
و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است ،میباشد.
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قانونی ذیربط پاسخگو است .در واقع دولت از طریق وزارت مذکور بر سازمان نظارت میکند .بنابراین
سازمان تأمین اجتماعی در شمول سازمانهایی قرار میگیرد که دولت به نحوی از انحا بر آنها
نظارت داشته و مطابق بند «الف» ماده ( )2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مشمول نظارت
قرار میگیرد.
نتیجه اینکه عالوه بر نظارت درونی ،سازمان تأمین اجتماعی مشمول نظارت بیرونی نهاد سازمان
بازرسی کل کشور نیز هست .اکنون پرسش این است که جنس نظارت سازمان بازرسی کل کشور
قضایی است یا غیرقضایی؟ در این زمینه دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
برخی بر این باورند که منظور از نظارت قضايی ،تنها نظارتی نيست که دارای ماهيت قضايی باشد و بر
اساس آيين دادرسی حلوفصل شود ،بلکه بهطورکلی نظارتهایی مد نظر است که توسط قوه قضاييه
انجام پذيرفته و بالقوه قضايی هستند و امکان تحول آنها به امر قضايی بهطور کامل وجود دارد؛ مانند
عملکرد نظارتی سازمان بازرسی (عميد زنجانی و موسیزاده )131 :1389 ،در مقابل ،عدهای صرف
وابستگی سازمانی مرجع نظارتی به قوه قضاييه را دليلی بر قضايی بودن آن تلقی نمیکنند و ازاینرو،
سازمان بازرسی را به جهت فقدان کارکرد قضایی «در مفهوم خاص آن» و ترکیب هیئتهای بازرسی
آن ،در عداد مراجع قضایی برنمیشمارند( .محمودی)27 :1390 ،
در مجموع به نظر میرسد سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهادی نظارتی و هشداردهنده ،مرجع
صدور آرا نیست تا قضاوتی نسبت به صواب يا ناصواببودن تصميمات آن داشته باشيم .بلکه نقش آن
صرفاً در اعالم تخلفات ،جرائم و سوء جريانات اداری و مالی به مراجع قضایی و شبهقضایی صالح است.

30

عالوه بر مبحث فوق ،نکته قابل بحث در مورد اختیار نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مؤسسات و
شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است .در بند ب ماده ( )2قانون تشکیل سازمان بازرسی،
با توجه به اینکه صراحتاً اشارهای به مؤسسات و شرکتهای وابسته نشده است به نظر میرسد که
سازمان بازرسی کل کشور حق نظارت بر مؤسسات و شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی را
نداشته باشد .اشاره صریح ماده فوقالذکر به مؤسسات وابسته به شهرداریها و عدم اشاره به مؤسسات
وابسته به سایر نهادها و سازمانهای مذکور نیز مؤید استنباط فوق است .ضمناً مطابق تبصره ()1
مادهواحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ،مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد
سازمانی مشخصی است که بهصورت غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توسط
یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی ایجاد شده باشد .لذا شرکتهای تابع سازمان تأمین
اجتماعی و همچنین شرکتهای تابع شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) که برای مقاصد
تجاری تشکیل میشوند مشمول عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان قرار نمیگیرند و
اینگونه شرکتها مطابق قانون تجارت تشکیل و اداره میشوند و بر اساس اساسنامه و قانون تجارت،

از طریق بازرسی شرکت مورد بازرسی قرار میگیرند .لذا سازمان بازرسی کل کشور بهطور مستقیم
اختیار بازرسی از شرکتهایی که سازمان سهامدار آنها میباشد نداشته و حق نظارت و بازرسی در
مورد سهام سازمان در اینگونه شرکتها را تنها از طریق نظارت بر خود سازمان دارا میباشد( .نعیمی
و همکاران)53 :1389 ،
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اما از طرف دیگر ،در این خصوص میتوان اظهار داشت با توجه به آنکه قانونگذار در مقام بیان و
ذکر نهادها و سازمانهایی بوده است که سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان
امور و اجرای صحیح قوانین در آنها تشکیل شده است میتوان مدعی شد که این امر به مؤسسات
و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز تسری مییابد .چه بسا انتظار میرود که چتر نظارت بایستی
تمامی نهادها و مقامات را در برگیرد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود نداشته باشد .مؤسسات و
شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و قاعدتاً مشمول نظارت قرار
میگیرند .لذا به نظر میرسد این استنتاج منطقیتر باشد .همچنین در تقویت این دیدگاه میتوان
به ماده  11آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 253/ 1398/ریاست
قوه قضائیه اشاره کرد که بر اساس آن سازمان میتواند به شکایات و اعالمات اشخاص در خصوص
سوءجریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاههای موضوع بند «الف» ماده ( )2قانون و
کارکنان آنها رسیدگی نماید .همچنین مطابق ماده ( )64آییننامه مذکور ،تشخیص دستگاه مشمول
نظارت و بازرسی ،با سازمان بوده و مؤسسه و دستگاه نمیتواند مانع انجام بازرسی شود و چنانچه
ادعایی در این خصوص دارند ،باید کتباً به سازمان اعالم و نظر نهایی رئیس سازمان یا مقام مأذون از
جانب وی الزماالتباع خواهد بود .موضوع بعدی به نظارت قضایی دیوان محاسبات بر عملکرد سازمان
اشاره دارد.
د) نظارت قضایی دیوان محاسبات کشور بر عملکرد مالی سازمان تأمین اجتماعی
نظارت قضایی بر اجرای بودجه اختصاصاً به عهده دیوان محاسبات کشور قرار دارد .طبق اصل 54
قانون اساسی ،دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسالمی میباشد و سازمان و
اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد .اصل  55قانون اساسی
درباره صالحیت دیوان محاسبات مقرر میدارد« :دیوان محاسبات به کلیهی حسابهای وزارتخانهها،
مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده
میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ چیزی از اعتبارات
مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد .دیوان محاسبات ،حسابها و
اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات
خود به مجلس شورای اسالمی تسلیم مینماید .این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».
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ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور درباره هدف این سازمان اشعار میدارد:
«هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عبارت
است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیتالمال از طریق:
الف -کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیهی وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب -بررسی و حسابرسی وجوه مصرفشده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای
مالی تعیینشده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه مربوطه.
ج -تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی.
در یک دستهبندی کلی میتوان گفت که بند (الف) این ماده به کنترل محاسباتی توسط حسابرسان
دیوان اشاره دارد( .امامی و دیگران )49 :1386 ،و بند (ب) آن نیز زمینهی نظارت قضایی دیوان
محاسبات بر اجرای بودجه را فراهم میکند و بند (ج) زمینهساز نظارت اطالعی مجلس بر اجرای
بودجه در مرحله پایان سال مالی است( .کردبچه)28 :1385 ،
با توجه به اینکه دیوان محاسبات بر اساس اصل  54قانون اساسی مستقیماً زیر نظر مجلس شورای
اسالمی میباشد؛ ازاینرو به دلیل این وابستگی سازمانی ممکن است نظارت آن بر اجرای بودجه را در
زمرۀ نظارت پارلمانی تلقی کرد .اما با عنایت به اصل  55قانون اساسی که صالحیت دیوان را رسیدگی
یا حسابرسی به کلیهی حسابهای دستگاههای اجرایی به منظور اطمینان از اجرای دقیق بودجه و
مصرف اعتبارات در محل خود برشمرده است و این رسیدگی ذاتاً و به موجب قانون تشکیل دیوان
محاسبات کشور مصوب  1361و اصالحات بعدی آن ،قضاوت نسبت به محاسبات کشور است که نهایتاً
منجر به کشف و رسیدگی به تخلفات مالی مجریان از اجرای بودجه میشود و مستلزم نوعی رسیدگی
قضایی است؛ لذا نظارت دیوان محاسبات بر اجرای بودجه را اصطالحاً «نظارت قضایی» مینامند؛
اگرچه دیوان مذکور یک نهاد غیرقضایی است و به قوه قضائیه وابستگی ندارد( .رستمی)284 :1390 ،
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اما موضوع مهمتر ،قلمرو صالحیت دیوان محاسبات نسبت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
موضوع ماده  5قانون محاسبات عمومی -که سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنها به شمار میآید-
است .گروهی بر این عقیدهاند که مؤسسات عمومی غیردولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات هستند،
چراکه به موجب ماده  13قانون محاسبات عمومی وجوه متعلق به این مؤسسات جزء وجوه عمومی
تلقی میشود و از سوی دیگر ماده  2قانون دیوان محاسبات و تبصره آن ،حسابرسی و رسیدگی به
عملکرد مالی کلیه دستگاهها را وظیفه دیوان محاسبات به شمار آورده و منظور از دستگاهها را کلیۀ
وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و سایر واحدهایی که به نحوی از انحا از بودجه

کل کشور استفاده مینمایند و بهطورکلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول  44و  45قانون اساسی
«مالکیت عمومی» بر آنها مترتب شود ،دانسته است.
اما در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد مشعر بر اینکه عنوان مؤسسات عمومی غیردولتی در اصل 55
قانون اساسی و ماده  2قانون دیوان محاسبات ذکر نگردیده است .همچنین بسیاری از مؤسسات مذکور
از نظر مالی و بودجهای مستقل از بودجۀ کل کشور هستند؛ ازاینرو مشمول نظارت دیوان محاسبات
واقع نمیشوند .افزون بر این ،مطابق ماده یک اصالحی قانون تأمین اجتماعی ،سازمان دارای شخصیت
حقوقی و استقالل مالی و اداری است .ماده یک اساسنامه اولیه سازمان مصوب  1358هیئتوزیران و
ماده  4اساسنامه اخیرالتصویب نیز بر این امر تأکید دارد.

سرانجام این اختالفنظرها باعث شد رئیسجمهور در تاریخ  1375/9/6از شورای نگهبان درخواست
نظر تفسیری در این زمینه نماید مبنی بر اینکه آیا اصل  55قانون اساسی ناظر به کلیۀ حسابها و
هزینههای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است یا اینکه با توجه به داللت اعتبارات مصوب در
اصول  53و  55قانون اساسی ،حسابهای این مؤسسات صرفاً در حدود اعتباراتی است که در بودجه
کل کشور برای آنها منظور شده و تحقق یافته است و تنها این حسابها مشمول رسیدگی دیوان
محاسبات میباشند؟
شورای نگهبان در پاسخ طبق نظریه شماره  75/11/1116مورخ  1375/9/14اعالم نمود که اصل
 55قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صالحیت دیوان
محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است .عالوه بر این ،شورا در نظریه تفسیری
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با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز به موجب ماده  11قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین
اجتماعی مصوب  1383و سپس ادغام آن در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تغییری در وضعیت
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمهای بهویژه از لحاظ استقالل شخصیت حقوقی و
توجه تکالیف و تعهدات آن ایجاد نشده است( .طباطبایی حصاری )209 :1396 ،عالوه بر این در بند
«ل» ماده  6قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب  ،1383تأکید شده است که
سازمانها ،مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمهای نظام ،دارای شخصیت حقوقی و استقالل
مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود ،در چارچوب این نظام فعالیت مینمایند.
در نهایت ،سازمان تأمین اجتماعی بودجهای مجزا از بودجه عمومی کشور -که در قوانین بودجه
سنواتی پیشبینی میشود -دارد که توسط هیئت امنای تأمین اجتماعی و با پیشنهاد هیئت مدیره
سازمان به تصویب میرسد .در نتیجه همین استقالل مالی سازمان است که مانده درآمدهای سازمان
نیز به حساب ذخایر سازمان منظور میشود و به خزانه عمومی کشور پرداخت نمیشود .به موجب ماده
 53قانون تأمین اجتماعی ،ذخایر سازمان نزد بانک رفاه متمرکز میشود( .همان)214 ،
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شماره  82/30/3952مورخ  1382/05/25نیز مجددا ً تأکید مینماید که صالحیت دیوان محاسبات
در رسیدگی و حسابرسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده است .عنوان
«اعتبار» در ماده  7قانون محاسبات عمومی ،تعریف شده و منظور از آن ،مبلغی است که برای
مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای
اسالمی میرسد.
سوابق اخیر قانونگذاری و نظریات شورای محترم نگهبان در باب بررسی الیحه برنامه ششم توسعه
نیز مؤید محدودیت نظارت دیوان محاسبات بر اعتبارات بودجه کل کشور است .توضیح آنکه :شورای
نگهبان در مقام بررسی الیحه برنامه ششم توسعه طی نظریه شماره 5032100/ 95/مورخ 9111/95/
(بند  ،)37اطالق جزء ( )2و ( )3بند (ب) ماده  142الیحه موصوف را که مقرر میداشت «ماده ()2
قانون دیوان محاسبات اصالح گردد و صالحیت آن دیوان به شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی
تسری یابد» را مغایر اصل  55قانون اساسی دانسته است .همچنین شورای نگهبان ،پس از دریافت
متن اصالحی الیحه مزبور نیز ،به موجب بند ( )7نظریه شماره 5574100/ 95/مورخ 0712/95/
اعالم داشته است« :در اجزاء ( )2و ( )3بند (ب) ماده  142اصالحی به عمل نیامده است و ایراد
سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است ».در نهایت با حذف مغایرتهای قانونی مزبور از متن
مصوب برنامه ششم ،صالحیت نظارت دیوان محاسبات کشور بر امور مالی دستگاههای مربوطه ،از
جمله سازمان تأمین اجتماعی ،کما فی السابق محدود به اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی
کل کشور تأیید شده است.
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بنابراین با توجه به نظریههای تفسیری ذکر شده ،نظارت دیوان محاسبات بر سازمان تأمین اجتماعی
به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی تنها محدود به اعتباراتی میشود که به موجب ماده 72
قانون محاسبات عمومی و تبصرههای آن جهت انجام طرحهای عمرانی برای سازمان تأمین اجتماعی
منظور میشود و ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها بر مصرف این اعتبارات نظارت میکند
و گزارش خود را به دیوان محاسبات ارسال میکند .الزم به ذکر است که کمکهایی که دولت از
محل بودجه وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و با تصویب مجلس شورای اسالمی به سازمان تأمین
اجتماعی اعطا میکند متفاوت با اعتباراتی است که در قانون بودجه کل کشور برای طرحهای عمرانی
سازمان در نظر گرفته میشود و دیوان نمیتواند بر این کمکها نظارت کند ،بلکه خود دولت بایستی
از طریق ذیحسابی که خود تعیین میکند بر مصرف کمکهای پرداخت شده نظارت نماید .ضمناً
سه درصد حق بیم ه موضوع بند  1ماده  28قانون تأمین اجتماعی که باید توسط دولت به سازمان
تأمین اجتماعی پرداخت شود ،جزو بدهی دولت به سازمان است؛ لذا دریافت طلب سازمان از دولت را
نمیتوان به معنای استفاده از بودجه عمومی دانست و در نتیجه اعتبار به شمار نمیآید.

علیرغم مباحث مذکور ،در مجموع به نظر میرسد صرف استقالل مالی سازمان ،نمیتواند نافی مطلق
صالحیت نظارت دیوان محاسبات بر آن باشد؛ بلکه هرچند بهصورت نسبی میتوان قائل به نظارتپذیر
بودن سازمان تأمین اجتماعی از این منظر گردید .مدعای این امر عالوه بر استداللهای فوق ،جزء
 1بند «ط» تبصره ( )2قانون بودجه کل کشور مصوب  1398است که در آن بر لزوم شفافیت مالی
دستگاههای اجرایی از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند تأمین اجتماعی از طریق
ایجاد سامانه یکپارچه اطالعات تأکید شده است؛ بهنحویکه در این راستا سازمان برنامه و بودجه
مکلف گردیده امکان دسترسی بر خط به اطالعات ثبت شده از جمله اطالعات مالی دستگاههای
اجرایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهد.

نتیجهگیری

نظارت قضایی با برخورداربودن از قدرت ضمانت اجرایی نسبتاً مناسب در راستای حفاظت از اصول و
مبانی حاکمیت قانون و تضمین اجرای صحیح و کامل قوانین موجود ،بر دستگاههای اجرایی کشور
که سازمان تأمین اجتماعی از جمله آنها میباشد ،اعمال میگردد .در حال حاضر در نظام حقوق
اداری ایران ،نظارت قضایی بر عملکرد و تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی توسط مراجعی همچون
دیوان عدالت اداری ،محاکم عمومی ،سازمان بازرسی کل کشور و تا حدودی دیوان محاسبات کشور
صورت میگیرد.
یعامتجا نیمأت نامزاس درکلمع رب ییاضق تراظن

در میان نهادهای ناظر ،بهطورکلی رویه عملی دیوان عدالت اداری تا قبل از سال  1392بدین نحو
بوده است که به شکایات افراد از تصمیمات و اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و کارکنان آن رسیدگی
کرده و احکام قانونی را صادر نموده است که با توجه به لزوم اجرای قوانین و جلوگیری از اتخاذ
تصمیمات فراقانونی از جانب سازمان تأمین اجتماعی از یکسو و با توجه به وابسته بودن سازمان به
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از سوی دیگر ،باید قائل بر این امر شد که اقدام دیوان عدالت اداری
صحیح بوده است ،هرچند که اسمی از سازمان تأمین اجتماعی در ماده  13قانون دیوان عدالت اداری
مصوب  1385ذکر نگردیده است .اما با تصویب قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در اوایل سال  ،1392نظارت دیوان نسبت به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی کام ً
ال منطبق با قانون
گردید و اختالفنظرهای موجود در این زمینه با تصمیمگیری صریح قانونگذار خاتمه یافت .عالوه بر
دیوان عدالت اداری ،محاکم عمومی دادگستری که در کنار دیوان عدالت اداری ساختار دوگانه نظام
حقوقی کشور را تشکیل میدهند ،بر تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی نظارت مینمایند و از اجرای
مصوبات خالف قانون و یا خارج از حدود اختیارات سازمان خودداری میکنند و این امکان برای قضات
محاکم وجود دارد که ابطال مصوبات مذکور را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند .همچنین این
محاکم صالحیت رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی علیه سازمان تأمین اجتماعی
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را دارا میباشند.
عالوه بر مصادیق نظارتی مذکور ،با هدف تحقق هدف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح
قوانین در دستگاههای اجرایی ،سازمان تأمین اجتماعی از نظارت سازمان بازرسی کل کشور نیز
مستثنا نیست .چراکه مطابق بند الف ماده ( )2قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ،یکی از
موارد صالحیت سازمان بازرسی ،نهادها و سازمانهایی هستند که دولت به نحوی از انحاء بر آنها
نظارت مینماید.
در نهایت ،نتیجهای که در خصوص نظارت بر عملکرد مالی سازمان تأمین اجتماعی به دست
میآید بیانگر این است که نظارت بر امور مالی سازمان توسط ارکان داخلی خود که در قانون تأمین
اجتماعی و اساسنامه سازمان پیشبینی شده است به عمل میآید و دیوان محاسبات کشور که وظیفه
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر
دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند را بر عهده دارد ،فاقد صالحیت
رسیدگی نسبت به مسائل بودجهای سازمان تأمین اجتماعی است و فقط میتواند نظارت خود را
نسبت به اعتباراتی که برای انجام طرحهای عمرانی برای سازمان تأمین اجتماعی در قانون بودجه
ساالنه منظو ر میگردد ،اعمال کند.
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