بررسی قانون تعیین تکلیف اشخاصی که  10سال و کمتر حقبیمه پرداخت کردهاند
از منظر اصول و قواعد حاکم بر حقوق تأمیناجتماعی
شیما طالبیپور
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چکیده
مقـررات حاکـم بـر موضوعـات تأمیـن اجتماعـی ،تنظیـم کننـده روابط بیـن افـراد و صندوقهـای بیمهای
میباشـند .وضـع هرگونـه مقـرره در ایـن حوزه ،هم بر شـاخصهای رفـاه و عدالـت در جامعه تأثیرگذار اسـت و
هـم منابـع صندوقهـای بیمهای را متأثر میسـازد .در سـالهای اخیر و بنا به اقتضای اوضاع و شـرایط سیاسـی
و اقتصـادی کشـور ،قوانیـن متعـددی بـدون د ر نظـر گرفتـن پایـداری منابع صنـدوق تأمین اجتماعـی تصویب
شـده اسـت کـه هرچند مشـکالت معیشـتی جامعه هـدف را در مقطعـی از زمان حل مـی نماید ،لکـن به دلیل
بیتوجهـی بـه اصـول و قواعـد محاسـبات بیمـهای و لزوم تکافـوی منابع مالی ایـن صندوق جهـت ارائه تعهدات
بینالنسـلی ،منجـر بـهبـروز آسـیبهای اجتماعی عظیمی در آینـده خواهد گردیـد .ماده واحـده «قانون تعیین
تکلیـف اشـخاصی کـه  10سـال و کمتـر حقبیمـه پرداخت کردهانـد» ،یکی از ایـن قوانین میباشـد که علیرغم
ایرادهـای فـراوان از حیـث مغایـرت بـا قواعـد حاکـم بر صنـدوق تأمیـن اجتماعی ،در حـال حاضر جـزو قوانین
جـاری اسـت و میبایسـت از آن تبعیـت نمود .بـه موجب این قانون ،مقـررات جدیدی در خصوص احراز شـرایط
و نحوه محاسـبه مسـتمریهای بازنشسـتگی ،ازکارافتادگـی و بازماندگان حاکم گردیده اسـت.
کلمـات کلیـدی :قانـون تأمیـن اجتماعـی ،حـق بیمـه ،مسـتمری بازنشسـتگی ،مسـتمری بازمانـدگان،
مسـتمری از کارافتادگـی کلـی

 .1رئیس گروه مطالعات و بررسیهای دفتر قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی ،کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
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مـاده واحـده «قانـون تعییـن تکلیـف تأمیـن اجتماعـی اشـخاصی که  10سـال و کمتـر حقبیمـه پرداخت
کردهانـد» ،در تاریـخ  92/7/17بـه تصویـب مجلـس شـورای اسلامی رسـیده اسـت .ایـن مـاده واحـده درصدد
ی نمـودن مقرراتـی اسـت کـه پیـش از ایـن در قوانین بودجـه سـنواتی آورده شـده بود.
دائمـ 
قوانیـن سـنواتی گذشـته و مـاده واحـده حاضـر به منظـور تعیین تکلیـف وضعیت بیمـهای افـرادی که 10
سـال و کمتـر سـابقه پرداخـت حقبیمـه دارنـد و علیرغـم رسـیدن بـه شـرط سـنی الزم جهـت بازنشسـتگی
( )55-60شـرایط برخـورداری از مسـتمری را ندارنـد ،تصویب گردیده اسـت .در این قانـون درخصوص پرداخت
مسـتمری ازکارافتادگـی بـه افـرادی که شـرایط ماده  75قانـون تأمین اجتماعـی را ندارنـد و همچنین پرداخت
مسـتمری بازمانـدگان بـه افـراد واجـد شـرایط خانواده بیمهشـده متوفی کـه کمتر از  10سـال سـابقه پرداخت
حقبیمـه دارنـد نیز احکامی پیشبینی شـده اسـت .بنابراین دایره شـمول افـرادی که طبق مواد مقـرر در قانون
تأمیـن اجتماعـی از ایـن سـازمان مسـتمری دریافـت مینماینـد را توسـعه داده و میتوان گفت ،شـرایط قانونی
مقـرر در قانـون تأمیـن اجتماعی درخصوص دریافت مسـتمریهای بازنشسـتگی ،بازمانـدگان و ازکارافتادگی به
موجـب مـاده واحـده مورد بحـث ،تغییر کرده اسـت.
لـذا بـا توجـه به اینکـه تعهدات بلندمدت سـازمان از اهـم موضوعات قانـون تأمین اجتماعی اسـت؛ اطالع از
آخریـن تغییـرات قانـون در ایـن خصـوص ضروری اسـت .به همین منظـور در این مقاله طی سـه گفتـار به نقد
و بررسـی مـاده واحـده قانون تعیین تکلیـف و ضوابط اجرایی سـازمان درخصـوص آن میپردازیم.
در گفتـار اول ،ضرورتهـای تصویـب مقـررات بـا هـدف تعییـن تکلیف سـوابق بیمهای افـرادی که کمتر
از  10سـال سـابقه بیمـهای دارنـد و علیرغـم رسـیدن بـه سـن بازنشسـتگی فاقد شـرط حداقل سـابقه مقرر
در قانـون تأمیـن اجتماعـی بـه منظـور بازنشسـتگی میباشـند و سـیر تاریخـی قانونگـذاری درخصـوص این
افـراد کـه منجـر بـه تغییر مقررات موجـود درخصوص مسـتمریهای از کارافتادگـی و بازمانـدگان نیز گردید
بررسـی میشود.
در گفتـار دوم ،مشـمولین قانـون تعییـن تکلیـف شـامل افـرادی کـه بـا شـرط سـن و سـابقه درخواسـت
بازنشسـتگی خـود را ارائـه مینماینـد و همچنیـن افـراد ازکارافتـاده کلـی کـه بـدون شـرط سـن متقاضـی
بازنشسـتگی میباشـند؛ بـه صـورت جداگانـه مورد بررسـی قـرار گرفتـه و درخصوص شـرایط شـمول قانون بر
افـراد متقاضـی بحـث میگـردد.
موضوع گفتار سوم ،تعهدات قانونی و حمایتهایی است که به مشمولین این قانون ارائه میشود.
در ایـن مقالـه ضمـن نقـدوبررسـی قانـون و تغییراتـی که در قانـون تأمین اجتماعـی به وجود آمده اسـت،
رویـه سـازمان در اجـرای ایـن مقرره نیـز مورد اشـاره قرار خواهـد گرفت.
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گفتار اول  -مبانی نظری پژوهش

بند  -1مرور بر سیر تاریخی و دالیل توجیهی تصویب قانون
وفـق قانـون تأمیـن اجتماعی افـراد با پرداخت وجهـی به عنوان حقبیمه بـه صورت اجباری و یـا اختیاری،
بـه اعتبـار سـوابق بیمـهای ایجاد شـده از مزایای مقـرر در قانـون تأمین اجتماعی برخـوردار میگردنـد .در این
قانـون ،شـرایط مربوط بـه برخورداری از هر یـک از حمایتها و تعهدات کوتاهمـدت و بلندمدت ،تعیین گردیده
اسـت .به عنوان مثال درخصوص مسـتمری ازکارافتادگی کلی ناشـی از کار نیازی به احراز شـرط سـن و حتی
سـابقه نمیباشـد .1در حالی که برای بهرهمندی فرد از مسـتمری ازکارافتادگی کلی غیرناشـی از کار میبایسـت

قبـل از وقـوع حادثـه غیرناشـی از کار یـا ابتلا بـه بیمـاری ،حداقـل یـک سـال سـابقه پرداخـت حقبیمـه که
متضمـن حقبیمـه نـود روز کار قبـل از وقـوع حادثه یـا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشـد؛ را داشـته باشـد.2
درخصوص بازنشسـتگی نیز طبق ماده  ،76صور و شـرایط متفاوتی پیشبینی شـده اسـت .از جمله وفق بند 2
ماده  76که به موجب قانون اصالح تبصره  2الحاقی ماده  76قانون اصالح مواد  72و  77و تبصره ماده  76قانون
تأمین اجتماعی مصوب 1354و الحاق دو تبصره به ماده  76مصوب  1371مصوب  80/7/14اصالح شده است؛
در حال حاضر بیمهشـده مرد با شـصت سـال تمام و بیمهشـده زن با پنجاه و پنج سال تمام ،در صورتی میتواند
مسـتمری بازنشسـتگی دریافـت نمایـد کـه دارای حداقل بیسـت سـال تمـام سـابقه پرداخت حقبیمه باشـد.3
بایـد توجـه داشـت کـه در بیمههـای اجتماعی از جملـه بیمه موضـوع قانون تأمیـن اجتماعی ،عدالـت توزیعی
مبنـای ارائـه حمایتهـای قانونـی اسـت و ایـن دسـته از بیمههـا بـا بیمههـای تجـاری از ایـن حیـث متفاوت
میباشـند .بدیـن معنـا که در بیمههای اجتماعـی (اجباری) اوالً شـخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسـمت
اعظـم حقبیمـه مشـارکت دارد و درصـد کمتری را بیمهشـده مـی پردازد؛ ثانیـاً بر خالف بیمههـای تجاری که
حقبیمـه متناسـب با ریسـک تعیین میشـود ،در بیمههـای اجتماعی حقبیمـه درصدی از حقوق یا دسـتمزد
بیمهشـده اسـت (کریمی ،88،صص .)43-42
در بیمههـای تجـاری ،حقبیمه ما به ازای خدمات و پوشـش بیمهای اسـت و بایـد از جانب بیمهگذار پرداخت
شـود .عقـد بیمـه از جمله عقود معـوض و علت تعهدات بیمهگر به شـمار میرود .همین امر منشـأ ایجاد احکامی
در عقـد بیمهشـده اسـت؛ از جملـه چنانچه تعهـدات بیمهگر بـه علتی منتفی شـود ،تعهد بیمهگذار بـه پرداخت
ن مـدت پرداخت حقبيمه
ي حرفهاي ازكارافتاده كلي شـناخت ه شـود بدون درنظـر گرفت 
 .1بيمهشـدهاي كـ ه دراثـر حادثـه ناشـي از كار يـا بيمـار 
ي كلي ناشـي از كار را خواهد داشـت.
ت مسـتمري ازكارافتادگ 
ق درياف 
اسـتحقا 
ق بيمه يك سـال كار را كـه متضمن حق
ل از وقـوع حادثـ ه غيرناشـي از كار يا ابتال به بيمـاري حداقل ح 
ف  1 0سـال قبـ 
 .2بيمهشـدهاي كـه ظـر 
ت نمود ه باشـد در صـورت ازكارافتادگي
ف يـك سـال قبـل از وقو ع حادث ه يـا بيماري منجـر بـه ازكارافتادگي باشـد پرداخ 
بيمـ ه نـود روز كار ظـر 
ي كلي غيرناشـي از كار ماهان ه را خواهد داشـت.
ق اسـتفاده از مسـتمري ازكارافتادگ 
يح 
كل 
ن و تبصـره  2آن صورت
ق به ترتيب مقـرر در ماده  70ايـن قانو 
تبصـره محاسـب ه متوسـط دسـتمزد و مسـتمري ازكارافتادگـي موضـوع ماده فـو 
خواهـد گرفت
ق بيمه يك سـال كار را كـه متضمن حق
ل از وقـوع حادثـ ه غيرناشـي از كار يا ابتال به بيمـاري حداقل ح 
ف  1 0سـال قبـ 
 .3بيمهشـدهاي كـه ظـر 
ت نمود ه باشـد در صـورت ازكارافتادگي
بيمـ ه نـود روز كار ظـرف يـك سـال قبـل از وقو ع حادث ه يـا بيماري منجـر بـه ازكارافتادگي باشـد پرداخ 
ي كلي غيرناشـي از كار ماهان ه را خواهد داشـت.
ق اسـتفاده از مسـتمري ازكارافتادگ 
يح 
كل 

104

فصلنامه تأمیناجتماعی ،سال سیزدهم ،شماره 46

حقبیمـه از بیـن خواهـد رفـت و چنانچـه تمـام حقبیمه را پرداخته باشـد نسـبت به مـدت باقیمانـده ،حقبیمه
بایـد بـه او عـودت داده شـود ( بابایـی ،85 ،صـص  .)92-91در حالیکـه در بیمههـای اجتماعـی حقبیمهای که
بیمهشـده یـا کارفرمـا پرداخـت میکنـد ،در صـورت عـدم بهرهمنـدی بیمهشـده از حمایتهـای بیمـهای ،قابل
اسـترداد نیسـت .به عنوان مثال چنانچه بیمهشـده فوت نموده و بازمانده واجد شـرایط نداشـته باشـد؛ اسـترداد
مبالغـی کـه بـه عنوان حقبیمه پرداخت شـده اسـت از سـوی وراث امکانپذیر نیسـت.
بنابرایـن هرچنـد عدالـت توزیعـی مبنـای بیمههـای اجتماعـی میباشـد و ایـن امـر از وجـوه افتـراق ایـن
نـوع از بیمههـا بـا بیمههـای تجـاری کـه بـر مبنـای عدالـت معاوضـی فعالیـت مینماینـد ،میباشـد1؛

لکـن واقعیـت ایـن اسـت کـه گاهـی برخـی از آثـار منفـی عدالت توزیعـی ،قانونگـذار را مجبـور میکنـد که از
مزایـای منطـق عدالـت معاوضـی نیـز به صـورت اسـتثنایی بهره ببـرد (کاویانـی.)88 ،
درخصـوص مقـررات بازنشسـتگی در قانـون تأمین اجتماعی نیز همین اتفاق افتاده اسـت .بـا این توضیح که
در اجـرای بنـد ( )2مـاده  76قانون تأمین اجتماعی در بخش بازنشسـتگی که شـرط سـن و سـابقه را به صورت
توامـان جهـت بازنشسـتگی مقـرر مینماید ،افـرادی در سـنین بازنشسـتگی ( )55-60قرار میگرفتنـد که فاقد
حداقـل سـابقه مقـرر جهت بازنشسـتگی بودند بنابراین نمی توانسـتند از مزایای بازنشسـتگی برخـوردار گردند.
ایـن افـراد بـه دلیل سـن باال ،توانایی اشـتغال مجـدد و بیمهپـردازی را نداشـتند و امکان اسـترداد حقبیمههای
پرداخت شـده توسـط ایشـان نیز از نظر قانونی وجود نداشـت.
بـه نظر میرسـد مالحظات اجتماعی باعث شـد قانونگذار با دیـد حمایتگرایانه از این دسـته از بیمهپردازان
و بـا هـدف کاهـش آسـیبهای وارده بـه آنان ،مبـادرت به وضـع مقررات خـاص و اسـتثنایی در قوانیـن بودجه
سـالیانه کل کشـور و متعاقبـاً وضـع مـاده واحـده قانونی جهـت تعیین تکلیـف این قبیـل افـراد و دائمینمودن
مقـررات مربوطه نماید.
در مقدمـه طـرح دو فوریتـی نماینـدگان مجلس موضـوع تعیین تکلیف تأمیـن اجتماعی اشـخاصی که 10
سـال و کمتـر حقبیمـه پرداخـت کردهاند و بـه امضای  45نفر از نمایندگان رسـیده اسـت ،دالیل توجیهی طرح
بدین ترتیب عنوان شـده اسـت:
«تعـداد زیـادی از کارگـران کشـور مدت طوالنی کمتر از  10سـال مبادرت به پرداخـت حقبیمه مینمایند
امـا وقتـی بـه سـن پیـری میرسـند و به هـر دلیلـی امکان بـه کارگیـری آنهـا فراهـم نمیشـود و از کار بیکار
میشـوند ،چشـم امیـد به مسـتمری دارند که سـالهای متمادی پـول آن را از حقـوق خود پرداخـت نمودهاند
ولـی متأسـفانه سـازمان تأمیـن اجتماعـی نـه پـول اینگونـه افـراد را به قیمـت روز پـس میدهد و نـه حداقل
مسـتمری بـرای امـرار معـاش آنهـا را پرداخـت میکنـد .در طـی چنـد سـال اخیر مجلس شـورای اسلامی از
 .1برای مطالعه بیشتر درخصوص وجوه افتراق بیمههای تجاری و اجتماعی رجوع کنید به:
نعیمی ،عمران و صداقت،1391،صص  23الی 26
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طریـق قانـون بودجـه سـاالنه مشـکل این قبیـل از کارگـران را حل کرده اسـت ،لکن شـورای نگهبـان به دلیل
ماهیـت غیربودجـهای در بودجـه سـال  1392بـرای اولینبـار بـه آن ایـراد گرفته و بـه تبع آن مجلس شـورای
اسلامی هـم اقـدام بـه حـذف آن نمود .لـذا برای حل مشـکل این قبیـل کارگران که پـس از سـالها پرداخت
حقبیمـه بـه سـن پیـری رسـیدهاند ،طـرح ذیـل با قیـد دو فوریـت تقدیـم مجلس شـورای اسلامی میگردد.

قابـل ذکـر اسـت که ایـن طرح بـار مالی بـرای دولت نـدارد بلکه الـزام تأمین اجتماعـی به پرداخت مسـتمری
بـه کارگران متناسـب بـا پول دریافتی اسـت».
بنابرایـن آنچـه باعـث تصویـب این قانـون و قوانین مقطعی پیـش از آن گردیـد ،حمایت از افراد سـالخورده
و ازکارافتـاده و بازمانـدگان بیمـه شـدگان متوفـی اسـت که بـه دلیل فقدان شـرط سـابقه ،اسـتحقاق دریافت
مسـتمری را بـه موجـب قانـون تأمین اجتماعی نداشـتند ،لذا نمیتوانسـتند از سـابقه خـود بهـرهای ببرند .در
حالـی کـه ضـروری اسـت به ایـن امر توجه شـود کـه «حمایتهـای نظام تأمیـن اجتماعـی در دو قالـب نظام
مشـارکتی (مبتنـی بـر اشـتغال و پرداخـت حقبیمه) و نظـام غیرمشـارکتی (مبتنی بر همبسـتگی اجتماعی و
درآمدهـای عمومـی) ارائـه میشـود» (نعیمـی و همـکاران ،1389 ،ص  .)19در ایـن خصـوص ،سـازمان تأمین
اجتماعـی بـه عنـوان بزرگتریـن متولی بیمههـای اجتماعی کشـور ،در قالب نظام مشـارکتی فعالیـت مینماید
و خدمـات و حمایتهـای ایـن سـازمان ،بـه موجـب قانـون تأمیـن اجتماعـی و در قبـال پرداخـت حقبیمـه
ارائـه میگـردد .بـه همیـن دلیـل ،در مـواد متعـدد قانون تأمیـن اجتماعی ،شـروط مربـوط به سـابقه پرداخت
حقبیمـه بـه صـورت دقیـق تعیین گردیده اسـت .ایـن مقررات بـا توجه بـه قواعد محاسـباتی بیمـهای تدوین
گردیـده و تغییـر آن بـدون در نظـر گرفتـن قواعـد مذکـور ،صحیح نیسـت .لـذا مهمترین ایـراد وارد بـر قانون
تعییـن تکلیف نیـز همین امر اسـت.
در دو بخـش آتـی بـه ترتیـب قوانین مقطعـی مندرج در قوانین بودجه سـالیانه و سـپس مـاده واحده قانون
تعییـن تکلیـف کـه قانون دائمی محسـوب میگردد ،بررسـی خواهد شـد.
بند  -2بررسی مقررات مربوط به دورههای زمانی خاص (قوانین سنواتی بودجه)

 -1بازنشستگی براساس بندهای (ل) و (و) تبصره ( )14قانون بودجه سال  86کل کشور و آییننامه اجرایی آن:

بـرای اولینبـار در قانـون بودجـه سـال  ،86مقرر شـد بیمهشـدگان مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی که از
تاریخ  86/1/1لغایت ( 86/12/29طول دوره بودجه سـال  1)86حائز شـرایط الزم بوده و درخواسـت بازنشسـتگی
مینماینـد ،از مسـتمری بازنشسـتگی برخوردار گردند .شـرایط مذکور عبـارت بودند از:
 .1وفــق رأی هیــأت عمومــی شــماره  588/87مــورخ  29آبــان  87صــادره در دعــوی مطروحــه بــه خواســته ابطــال جــزء  2بنــد (ب) بخشــنامه
 47مســتمریهای ســازمان ،بــا ایــن اســتدالل کــه بخشــنامه ســازمان مطابــق قانــون بودجــه ســال  86تنظیــم گردیــده و تنهــا بــرای همــان
ســال قابلیــت اجرایــی دارد لــذا بــه لحــاظ انتفــاء مــدت زمــان اجــرا مصوبــه ،مــورد شــکایت موضوع ـاً منتفــی شــده اســت؛ حکــم بــه رد
شــکایت صــادر گردیــده اســت.
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الف) دارا بودن حداقل  60و  55سال تمام ،سن به ترتیب برای بیمهشدگان مرد و زن
ب) دارا بودن حداقل  10سال تمام سابقه پرداخت حقبیمه
فـرد متقاضـی میبایسـت شـروط مذکور را به صـورت توأمان احـراز مینمود و میزان مسـتمری وفق فرمول
منـدرج در مـاده  77قانون تأمیـن اجتماعی و تبصره ذیل آن محاسـبه و تعیین میگردید.
وفـق ایـن قانـون ،مسـتمریهای قابـل پرداخـت ،متناسـب با سـنوات پرداخـت حقبیمـه بـوده و الزامی به
رعایـت مفـاد مـاده  111قانـون تأمیـن اجتماعـی در خصوص آنها نیسـت.
 -2بازنشستگی براساس بند (  )47قانون بودجه سال  88کل کشور:

مقـررات منـدرج در مقـرره مذکـور ناظر بر بیمهشـدگان واجد شـرایطی اسـت کـه از تاریـخ  88/1/1لغایت
 88/12/29درخواسـت بازنشسـتگی خود را ارائه نمودهاند و شـرایط بازنشسـتگی و نحوه محاسبه مستمری وفق
آن ،هماننـد شـرایط مذکـور در بند فوق میباشـد.
 -3بازنشستگی براساس بند ( )17قانون بودجه سال  89کشور:

بازنشسـتگی وفـق ایـن بند درخصوص بیمهشـدگان مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی که از تاریـخ 89/1/1
لغایـت  89/12/29مبـادرت بـه ارائـه درخواسـت بازنشسـتگی مینماینـد ،اجـرا میگردد .شـرایط احـراز و نحوه
محاسـبه مسـتمری مطابـق دو بند فوق میباشـد.
 -4بازنشستگی براساس بند  91قانون بودجه سال  90کل کشور:

بازنشسـتگی مشـموالن بند  91قانون بودجه سـال  90به موجب تصویبنامه شـماره /120833ت 47214
هــ مـورخ  90/6/15و اصالح آن به موجب تصویبنامه شـماره /229429ت  47214هــ مورخ  90/11/23هیأت
وزیـران صـورت میپذیـرد کـه تفاوتهایی با مقـررات مندرج در قوانین بودجه سـنوات پیـش از آن دارد.
شرایط بازنشستگی مندرج در بند  91قانون بودجه  90با توجه به دو مصوبه مذکور ،بدین ترتیب میباشد:
 داشـتن حداقـل  60و  55سـال تمـام بـرای بیمهشـدگان مـرد و زن و حداقـل  10سـال تمـام سـابقهپرداخـت حقبیمـه
 داشـتن حداقـل  10سـال تمـام سـابقه پرداخـت حقبیمـه و ازکارافتادگـی کلـی وفق رأی کمیسـیونپزشـکیموضـوعمـاده91قانـونتأمیـناجتماعـی(ازکارافتادگـیکلـیجایگزیـنشـرطسـنشـدهاسـت).
در ایـن قانـون بـرای اولیـن بـار امـکان تکمیـل سـابقه  1پیشبینی شـد بدینترتیب کـه افرادی که سـابقه
 .1هرچند در رویه عملی ،اصطالح خرید سابقه متداولتر است لیکن به نظر میرسد لفظ تکمیل سابقه مناسبتر باشد.
رجوع شود به :نعیمی ،عمران و پرتو ،1393 ،صفحه 215
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آنـان کمتـر از  10سـال و متقاضی برقراری مسـتمری بودند میتوانسـتند با پرداخت حقبیمه سـهم بیمهشـده
و کارفرمـا ،سـوابق خـود را تـا  10سـال تکمیل نموده و از مزایای بازنشسـتگی موضـوع قانون برخـوردار گردند.
بـا توجـه بـه اینکـه بـه موجـب مصوبـه شـماره /229429ت  47214ه مـورخ  90/11/23هیـأت وزیـران،
عبـارت «اینگونه مسـتمریبگیران از شـمول مـاده ( )111قانون تأمیـن اجتماعی خارج میباشـند» از متن بند
(ب) مـاده ( )1مصوبـه /120833ت 47214ه مـورخ  90/6/15حـذف گردیـد ،لـذا در خصـوص نحوه محاسـبه
مسـتمری ایـن قبیـل افـراد و نحـوه اعمال مـاده  111قانون تأمیـن اجتماعی ،ابهاماتی وجود داشـت .برداشـت
اولیـه از قانـون بـا اسـتناد به عبارت «بر اسـاس سـنوات بیمه پردازی» این اسـت که درخصوص مسـتمریهای
برقـراری بـه موجـب ایـن قانـون ،الزامـی بـه رعایـت مـاده  111قانـون تأمیـن اجتماعی وجـود نـدارد ،لکن با
توجـه بـه عـدم تصریح قانونگـذار و به لحاظ رعایت حقـوق مسـتمریبگیران ،در حال حاضر حداقل مسـتمری
قابـل پرداخـت بـه مشـمولین بر مبنای مفـاد مـاده  111قانون تأمیـن اجتماعی ،حداقل دسـتمزد سـال  90و
متناسـب بـا پرداخـت حقبیمـه تعیین میشـود و بدین ترتیب مسـتمری بازنشسـتگی فرد از حداقل دسـتمزد
وی بابـت تعـداد روزهایـی که متناسـب با سـنوات پرداخـت حقبیمه وی تعییـن میگردد ،کمتـر نخواهد بود.1
 -5بازنشستگی براساس بند ( )66قانون بودجه  91کشور:

افـراد متقاضـی در طـول سـال  91با ضوابط و شـرایط مقـرر در بند  91قانـون بودجه سـال  90میتوانند از
مزایای بازنشسـتگی برخوردار گردند.
میـزان مسـتمری برقـراری با رعایـت مفاد مـاده  77قانون تأمین اجتماعـی و تبصـره آن و عنداللزوم رعایت
مـاده  31قانـون برنامـه پنجـم توسـعه ،متناسـب با سـنوات پرداخـت حقبیمـه (حداقل  10سـال) محاسـبه و
تعیین خواهـد گردید.

بند -3دائمیشدن مقررات (تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف)

همانطـور کـه گفتـه شـد ،قانونگـذار با رویکـرد حمایـت از افرادی کـه سـوابق پرداخت حقبیمـه آنان کمتر
از  10سـال مـی باشـد و در سـن بازنشسـتگی بـوده و یا به دلیـل ازکارافتادگی قـادر به کار نمیباشـند؛ مبادرت
بـه وضـع مقـررات خـاص و ویـژه در قوانیـن بودجه سـالیانه نمود که هـر کدام ازآنهـا صرفاً در طول همان سـال
قابـل اعمـال بودنـد .ایـن امر همـواره از نظـر حقوقی بـا ایراداتی مواجه بوده اسـت:
 مقـررات ناظـر بـر بیمـه تأمیـن اجتماعی و بازنشسـتگی افـراد و هرگونـه تغییـر در ضوابط آن ،اساسـاًماهیـت بودجـهای نـدارد لـذا نمـی بایسـت در قوانیـن بودجـه سـالیانه درج گـردد.2
 .1این نحوه محاسبه ،به موجب دادنامه شماره  993مورخ  91/12/22هیأت عمومی ،مورد تأیید دیوان عدالت اداری نیز واقع گردیده است.
 .2درخصوص تفکیک احکام بودجهای و غیر بودجهای لوایح بودجه و مطالعه بیشتر رجوع کنید به نجفیخواه و برزگر خسروی ،تابستان 93
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 مطابـق بـا جـزء ( )3بنـد (الـف) مـاده ( )26قانـون برنامه پنجم توسـعه ،ایجـاد هرگونه تعهـد بیمهایو بـار مالـی خـارج از ارقـام مقـرر در جـداول قوانیـن بودجـه سـنواتی بـرای صندوقها ممنوع اسـت،
بنابرایـن مقـررات بازنشسـتگی مندرج در قوانین بودجه سـنواتی مصـداق بین ایـن ممنوعیت بودهاند
و بـه دلیـل مغایـرت بـا قانـون برنامه پنجم توسـعه ،نمیبایسـت مـورد تصویـب قـرار میگرفتند.

لـذا علیرغـم وجـود ایـرادات حقوقـی مذکـور ،قوانیـن بودجـه در پنـج دوره ،مبـادرت بـه وضـع مقـررات
مربـوط بـه بازنشسـتگی نمودنـد ،لکن ایـراد وارده مبنی بر فقـدان ماهیت بودجـهای این مقـررات و منع درج
در قوانیـن بودجـه ،درخصـوص بودجـه سـال  92و پـس از اعالم نظر از سـوی شـورای نگهبـان ،مانع تصویب
آن در قانـون بودجـه سـال  92شـد .بـه همین دلیـل نمایندگان مجلس در پـی یافتن راهی برای حل مشـکل
کارگرانـی کـه بنـا به قوانیـن موجود در آن زمان و عدم احراز شـرایط قانونی ،نمیتوانسـتند از سـوابق بیمهای
خـود بهرهمنـد گردنـد ،مبـادرت بـه تهیـه طـرح دو فوریتـی نمودنـد کـه به شـرح ذیل در جلسـه علنـی روز
چهارشـنبه مـورخ  92/7/17تصویـب شـد و در تاریـخ  1392/8/1به تأیید شـورای نگهبان رسـید.
مـاده واحـده ـ سـازمان تأمیـن اجتماعی مکلف اسـت بـه افرادی که حداقل  10سـال سـابقه پــرداخت
حقبیمـه را دارنـد و بـه سـن شصــت سـال برای مــردان و پنجــاه و پنج ســال برای زنـان رســیدهاند یا به
هـر دلیلـی بـه تشـخیص کمیسـیونهای موضـوع مـاده ( )۹۱قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب  1354/4/3و
اصـلاحات بعـدی آن در سـنین کمتـر از مـوارد فـوق ازکارافتـاده شـدهاند ولـی از حـق مسـتمری برخـوردار
نمیشـوند ،متناسـب بـا سـنوات پرداخـت حقبیمـه ،حقـوق بازنشسـتگی پرداخـت نمایـد .افرادی کـه کمتر
از  10سـال حقبیمـه پرداخـت کردهانـد ،میتواننـد بـا پرداخـت مابهالتفـاوت حقبیمـه اعـم از حـق کارگر و
کارفرمـا تـا  10سـال بـه نرخ سـال جـاری ،از امتیـاز بازنشسـتگی این حکـم برخوردار شـوند.
تبصـره ۱ـ سـازمان تأمیـن اجتماعـی مکلف اسـت بـه فرزندان و همسـران بیمهشـده متوفی کـه زیر 10
سـال سـابقه پرداخـت حقبیمه دارد نسـبت به سـنوات ،مسـتمری پرداخـت نماید.
تبصــره ۲ـ ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور موظــف اســت عــاوه بــر حقالثبــت فعلــی یــک
در  10هــزار بــه قیمــت منطقــهای بابــت حقالثبــت امــوال غیرمنقــول دریافــت و بــه ردیــف خاصــی در
خزان ـهداری کل واریــز نمایــد.
دولـت مکلـف اسـت اعتبار مـورد نیاز برای اجـرای این قانون را از محـل درآمدهای موضوعـات این تبصره
پیشبینـی نماید.
این قانون در فصل آتی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
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بند -1افراد با شرط سابقه و سن
بـا توجـه بـه اینکـه در عنـوان قانـون آمده اسـت« :تعییـن تکلیف اشـخاصی که 10سـال و کمتـر حقبیمه
پرداخـت کردهانـد» دو برداشـت درخصـوص مشـمولین به ذهـن متبـادر میگردد.
یـک برداشـت ایـن اسـت که قانـون درخصوص بیمهشـدگانی اسـت کـه صرفاً  10سـال و کمتـر حقبیمه
پرداخـت کردهانـد ،لـذا شـامل افـرادی کـه بیش از  10سـال و کمتر از بیسـت سـال سـابقه بیمهای دارنـد و به
سـن  60بـرای مـردان و  55بـرای زنان رسـیدهاند؛ نمیشـود.
ایـن برداشـت درسـت بـه نظـر نمیرسـد .زیرا در صـورت پذیـرش آن ،یک فرد با داشـتن  10سـال سـابقه
و  60سـال سـن امـکان برخـورداری از مقـرری بازنشسـتگی را خواهـد داشـت ولـی فرد دیگر با داشـتن سـابقه
بیشـتر (مث ً
ال  14سـال سـابقه) و  60سـال سـن از مسـتمری بازنشسـتگی محروم خواهد شـد .بنابراین با توجه
بـه اینکـه منطقـاً نمیبایسـت قانون را به گونهای تفسـیر نمـود که عنوان قانـون ،محدود کننده حکم آن باشـد،
این برداشـت صحیح نیسـت.
برداشـت دیگـری کـه از قانـون اسـتنباط میگـردد ایـن اسـت کـه هرچند در عنـوان مـاده واحـده ،عبارت
«افـرادی کـه حداقل  10سـال سـابقه پرداخت بیمـه دارند» آورده شـده ،لکن در صدر متن آن ،عبـارت «افرادی
کـه حداقـل  10سـال سـابقه پرداخـت حقبیمـه دارنـد» آمده اسـت لذا با توجـه به اینکـه حداکثر سـابقه بیان
نشـده اسـت ،بیمهشـدگانی که بیش از  10سـال و کمتر از بیسـت سـال سـابقه بیمهای دارند ،مشـمولین این
قانـون هسـتند و میتواننـد از مزایای آن برخوردار گردند .این تفسـیر صحیح از قانون اسـت کـه در رویه اجرایی
سـازمان نیـز مالک عمـل قرار گرفته اسـت.
بنابرایـن ،کلیـه بیمهشـدگانی کـه دارای حداقـل  60سـال تمـام بـرای مـردان و  55سـال تمام بـرای زنان
بـوده و دارای حداقـل  10سـال تمـام سـابقه پرداخـت حقبیمه باشـند می تواننـد تقاضای بازنشسـتگی خود را
به سـازمان ارائـه کنند.
بـه موجـب قسـمت اخیـر متـن مـاده واحـده ،چنانچه سـابقه بیمهشـده کمتـر از  10سـال باشـد ،میتواند
بـا پرداخـت مابهالتفـاوت حقبیمـه اعـم از سـهم کارگـر و کارفرمـا تـا  10سـال بـه نـرخ سـال جـاری ،از امتیاز
بازنشسـتگی موضـوع قانـون برخـوردار گردد.
درخصـوص نحـوه محاسـبه حقبیمه افرادی که درخواسـت تکمیل سـوابق خود تـا  10سـال را دارند ،طبق
مفاد بخشـنامه تلخیص شـده شـماره  1بازنشسـتگی ،حداقل دستمزد مصوب شـورای عالی کار در سال تقاضای
بازنشسـتگی ملاک محاسـبه حقبیمـه سـنوات مذکـور قـرار میگیـرد .پـس از محاسـبه مبلـغ بیمـه از طریق
سیسـتم مسـتمریها و ارسـال آن بـه سیسـتم درآمـد جهـت صـدور بـرگ پرداخـت و پـس از واریـز حقبیمه
محاسـبه شـده بـه صـورت یکجـا توسـط بیمهشـده ،حکـم برقـراری مسـتمری از زمان وصـول حقبیمـه صادر
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میگـردد .در صورتـی کـه بیمهشـده متقاضی دریافت مسـتمری ،ظرف مهلت تعیین شـده نسـبت بـه پرداخت
حقبیمـه اقـدام ننمایـد ،حقبیمه مجددا ً محاسـبه شـده و فیش پرداخـت جدیدی جهت وی صادر خواهد شـد.
میـزان مسـتمری متقاضیـان دریافت بازنشسـتگی طبـق قانون تعییـن تکلیف ،همانند سـایر بیمهشـدگان
تأمیـن اجتماعـی بـر مبنـای ماده  77قانـون تأمین اجتماعـی و تبصره ذیل آن محاسـبه میگـردد و در مواردی
کـه افزایـش غیرمتعـارف حقـوق و دسـتمزد وجود داشـته باشـد ،مـاده  31قانـون برنامه پنجم توسـعه مبنی بر
ملاک عمـل قـرار دادن حقـوق و دسـتمزد پنج سـال اخیر بیمهشـده رعایت خواهـد گردید.
همچنیـن در رابطـه بـا چگونگـی رعایت مفاد مـاده  111قانون تأمیـن اجتماعی در خصوص مسـتمریهای
موضـوع ایـن قانـون ،باید گفت هرچنـد وفق ماده  111قانون تأمین اجتماعی ،سـازمان مکلف اسـت در پرداخت
مسـتمری ،از حداقـل دسـتمزد کارگـر عـادی تبعیـت نمـوده و در صورتی که مسـتمری برقراری کمتـر از مبلغ
مذکـور باشـد ،نسـبت بـه ترمیم مسـتمری متعلقـه تا میـزان مذکـور (حداقل دسـتمزد) اقـدام نمایـد؛ لکن در
خصـوص مسـتمریهایی کـه بـه موجـب قانـون تعیین تکلیـف برقـرار میگردنـد ،الزامی بـه رعایت مفـاد ماده
 111وجـود نـدارد .زیـرا در قانـون مذکـور بـر برقـراری مسـتمری به تناسـب سـنوات پرداخت حقبیمـه تأکید
گردیـده اسـت .علیایحـال ،سـازمان به لحـاظ رعایت حقوق مسـتمریبگیران در رویـه اجرایی خود ،مـاده 111
را بـا لحـاظ نمـودن حداقـل دسـتمزد سـال تقاضا و به تناسـب سـنوات پرداخـت حقبیمه رعایـت مینماید.
وفـق بخشـنامه شـماره  65مسـتمریها ،حداقـل مسـتمری قابـل پرداخـت به ایـن قبیل مسـتمریبگیران
عبـارت اسـت از حداقـل دسـتمزد سـال تقاضـا ضـرب در تعـداد سـالهای پرداخـت حقبیمـه تقسـیم بـر 30
و بنابرایـن در صورتـی کـه میـزان مسـتمری اسـتحقاقی فـرد کمتـر از این مبلـغ گردد ،تـا مبلغ مذکـور ترمیم
خواهد شـد.
وفـق بخشـنامه پیشـگفت ،درخصـوص افـرادی که کمتر از  10سـال سـابقه پرداخـت حقبیمه داشـته و از
طریق تکمیل سـابقه ،سـابقه بیمهای خود را به  10سـال رسـانده اند ،مبنای تعیین متوسـط دسـتمزد موضوع
تبصـره مـاده  ،1 77حداقل دسـتمزد سـال تقاضا خواهـد بود و در صورت کسـری مدت آن تا  24مـاه ،باقیمانده
از آخریـن سـابقه پرداخـت حقبیمه قبلـی وی جبران خواهد شـد.
موضـوع قابـل طـرح دیگـر ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکه بـه موجـب بنـد  3جـزء ب تبصـره  2ماده
واحـده قانـون اصلاح تبصـره  2الحاقـی ماده  76مصوب  80/7/14بیمهشـده میتواند با داشـتن بیسـت سـال
سـابقه پرداخـت حقبیمه و داشـتن شـصت سـال سـن بـرای مردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان بازنشسـته
شـود؛ لـذا بـا توجـه بـه اینکـه قانـون تعییـن تکلیف در خصـوص افرادی اسـت کـه به موجـب قوانیـن موجود

 .1ميــزان مســتمري بازنشســتگي عبارتســت از يــك ســيام متوســط مــزد يــا حقــوق بيمهشــده ضــرب در ســنوات پرداخــت حــق بيمــه
مشــروط بــر آنكــه از ( )35/30ســي و پنــج ،سـيام متوســط مــزد يــا حقــوق تجــاوز ننمايــد .تبصــر ه ـ متوسـط مــزد يــا حقــوق بــراي محاســبه
ف آخريـن دو
ت گرديــد ه ظــر 
ي عبــارت اسـت از مجمــوع مــزد يــا حقــوق بيمهشــد ه كـ ه براســاس آن حقبيمـ ه پرداخـ 
مســتمري بازنشســتگ 
ت و چهــار
م بــر بيس ـ 
ل پرداخ ـت حقبيم ـه تقســي 
ســا 
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امـکان بازنشسـتگی ندارنـد و نـص صریح قانون که مقرر داشـته «ولی از حق مسـتمری برخـوردار نمیگردند»
نیـز مؤیـد ایـن امـر اسـت ،بنابرایـن قانون تعییـن تکلیف درخصـوص کلیه افـرادی که بر اسـاس سـایر قوانین
از جملـه مقـرره مذکـور ،امـکان بازنشسـتگی دارنـد اعمـال نخواهد گردیـد .با توجـه به این موضوع ،مشـخص
میگـردد کـه عـام بـودن عنـوان قانـون تعیین تکلیـف نمیبایسـت منجر به این برداشـت شـود کسـانی که با

داشـتن بیسـت سـال سـابقه میتوانند بازنشسـته شـوند نیز بر اسـاس قانون تعیین تکلیف و به نسـبت سنوات
و بـدون رعایـت مـاده  111بازنشسـته خواهند شـد .زیرا وفق مـاده  76قانون تأمیـن اجتماعی ،افـراد مذکور با
داشـتن  60- 55سـال سـن برای زنان و مردان میتوانند از مسـتمری بازنشسـتگی برخوردار گردند و چنانچه
مبلـغ مسـتمری کمتـر از حداقل دسـتمزد مصوب شـورای عالی کار باشـد به اسـتناد ماده  111قانـون تا مبلغ
حداقـل دسـتمزد ترمیم خواهد شـد.
فروض زیر به روشن شدن موضوع کمک میکند:
الف) بیمهشده با داشتن بیست سال سابقه و شصت سال سن
ب) بیمهشده با داشتن 10سال سابقه و شصت سال سن
در فرضـی کـه متوسـط مـزد یـا حقـوق هر دو نفـر 600 ،هزار تومان باشـد و در سـال بازنشسـتگی ایشـان،
متوسـط حقـوق و دسـتمزد  720هزار تعیین شـده باشـد ،اعمـال ماده  77قانـون تأمین اجتماعـی در خصوص
فـرد الـف و قانـون تعییـن تکلیـف درخصـوص فـرد ب ،منجـر به تعیین مسـتمری به شـرح زیر خواهد شـد:
= 400/000

600/00020
30

ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ × ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﻳﺎ ﺣﻘﻮق
=

30

= ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮي )اﻟﻒ

بـا اعمـال مفـاد مـاده  111قانـون تأمیـن اجتماعـی ،مسـتمری مذکور تا سـقف  720هـزار تومـان حداقل
دسـتمزد زمـان برقـراری ترمیم میشـود.
= 20000/000

600/00010
30

ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ × ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺰد ﻳﺎ ﺣﻘﻮق
=

30

= ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺘﻤﺮي )ب

بـا اعمـال مفـاد مـاده  ،111مسـتمری طبـق این فرمول محاسـبه و مسـتمری متعلقـه تا رسـیدن به مبلغ
محاسـبه شـده طبـق فرمول زیـر ،ترمیـم میگردد.
= 240/000

720/000 × 10
30

ﺳﻨﻮات ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎ
= ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
=
30
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بند -2افراد ازکارافتاده کلی
دسـته دیگـر مشـمولین ،افرادی هسـتند کـه بنا به نص قانـون« ،به هر دلیلی به تشـخیص کمیسـیونهای
موضـوع مـاده ( )۹۱قانـون تأمین اجتماعی مصوب  1354/4/3و اصـلاحات بعدی آن در سـنین کمتـر از موارد
فـوق ازکارافتـاده شـدهاند ولـی از حـق مسـتمری برخـوردار نمیشـوند» .لـذا ایـن دسـته از مشـمولین افرادی
هسـتند که علیرغم فقدان شـرط سـابقه ( )55-60به موجب آرای کمیسـیونهای پزشـکی سـازمان ازکارافتاده
تشـخیص داده شـده یـا میشـوند 1.لکـن بـه دلیـل عـدم احـراز شـرایط قانونـی ،مسـتحق دریافـت مسـتمری

ازکارافتادگـی نمیباشـند .وفق مـاده  75قانون تأمین اجتماعی ،بیمهشـده برای دریافت مسـتمری ازکارافتادگی
کلـی میبایسـت دارای حداقـل یک سـال سـابقه قبـل از وقـوع حادثه یا بیمـاری منجر بـه ازکارافتادگی باشـد
کـه نـود روز آن ظـرف قبـل از وقـوع حادثه یا بیماری باشـد .بنابراین ممکن اسـت بیمهشـدهای بـه دلیل فقدان
شـروط مذکور با داشـتن سـوابق بیمـهای ،از دریافت مسـتمری محـروم گردد.
ابهامـی کـه در ایـن خصـوص مطرح میگردد این اسـت کـه آیا منظور قانونگـذار از عبارت افـرادی که به هر
دلیـل در کمیسـیونهای پزشـکی موضـوع مـاده  91قانـون تأمین اجتماعـی ازکارافتاده نشـدهاند این اسـت که
صرفـاً افـرادی میتواننـد مشـمول قانون تعیین تکلیف باشـند که بدوا ً به منظـور برخورداری از شـرایط ماده 75
بـه کمیسـیون پزشـکی معرفـی شـده و در کمیسـیونهای مذکور نیـز ازکارافتاده کلی تشـخیص داده شـدهاند؛
لکـن شـرایط مـاده  75را بـا توجـه بـه تاریـخ ابتلا بـه بیمـاری منجـر بـه ازکارافتادگی که توسـط کمیسـیون
تعییـن میگـردد ،نداشـتهاند (یـا نخواهنـد داشـت) و یـا اینکـه معرفی افراد به کمیسـیون پزشـکی صـرف نظر
از ادعـای ایشـان نسـبت بـه ازکارافتادگـی وفـق مـاده  75قانون تأمیـن اجتماعی صـورت میپذیرد و بیمهشـده
ای کـه مدعـی ازکارافتادگـی کلـی اسـت ،میبایسـت برای تحت شـمول قانـون تعییـن تکلیف قـرار گرفتن ،به
کمیسـیونهای پزشـکی سـازمان معرفی گردد.
فایـده بحـث در ایـن جاسـت کـه معرفی بیمهشـدگان به کمیسـیون پزشـکی جهت رسـیدگی بـه ادعای
ازکارافتادگـی و احـراز شـرایط مـاده  75قانـون تأمیـن اجتماعـی ،تابـع ضوابطی اسـت .از جمله اینکـه اصوالً
فـردی کـه کمتـر از یک سـال سـابقه پرداخت حقبیمـه دارد ،قابل معرفی به کمیسـیون پزشـکی نمیباشـد.
زیـرا چنیـن فـردی ولـو در فـرض صـدور رأی بـه ازکارافتادگـی کلـی ،شـرایط مـاده  75را نداشـته و امـکان
قانونـی جهـت برخـورداری از مسـتمری را نـدارد .بـه همین دلیل یکی از شـروط سـازمان در معرفـی افراد به
کمیسـیونهای پزشـکی ،داشـتن حداقـل یـک سـال سـابقه پرداخـت حقبیمـه میباشـد 2.لـذا آن تفسـیر از
قانـون کـه طبـق آن افـرادی مشـمول قانون تعییـن تکلیف میگردنـد که قب ً
ال بـه موجب آراء کمیسـیونهای

 .1تأکید بر عبارت میشوند از این جهت است که بر استمرار دامنه شمول قانون به آینده ،تأکید و از تفسیر مضیق آن خودداری شود.
 .2ایـن شـرط در بخشـنامه شـماره  19امـور فنـی بیمهشـدگان بـه درسـتی جـزو شـروط معرفی به کمیسـیون پزشـکی آورده شـده اسـت .زیرا
معرفـی فـردی کـه رسـیدگی بـه درخواسـت ازکارافتادگـی وی منشـأ اثـر نباشـد نهتنها بیمورد اسـت و باعـث اتالف وقـت و هزینه بیمهشـده و
ازدیـاد حجـم پروندههـای در نوبـت رسـیدگی کمیسـیون میگردد ،بلکه ممکن اسـت توالی فاسـدی برای سـازمان داشـته باشـد از جملـه اینکه
موجـب طـرح دعوی علیه سـازمان در دیـوان عدالـت اداری گردد.
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پزشـکی ازکارافتـاده تشـخیص داده شـدهاند ،لکـن بـه دلیل عـدم احراز شـرایط قانونـی از دریافت مسـتمری
محـروم گردیدهانـد ،موجـب میشـود افـرادی کـه کمتـر از یـک سـال سـابقه پرداخـت حقبیمـه دارنـد ،از
شـمول قانـون مذکـور خـارج شـوند .در حالـی کـه بـا توجـه بـه منطـوق قانـون میتـوان گفـت کـه شـرط
ازکارافتادگـی جایگزیـن شـرط سـن شـده ،لذا افـراد ازکارافتـاده نیز مشـمول حکم منـدرج در قسـمت اخیر

مـاده واحـده میباشـند و در فـرض داشـتن سـابقه کمتـر از  10سـال (کـه میتوانـد کمتـر از یـک سـال نیز
باشـد) میتواننـد سـوابق خـود را تکمیـل نماینـد .بنابرایـن ضروری اسـت کلیـه افراد بـا هر میزان سـابقه که
بـه منظـور برخـورداری از مزایای قانـون تعیین تکلیف ،ادعای ازکارافتادگی مینمایند ،به کمیسـیون پزشـکی
معرفی شـوند.
رویـه اجرایـی سـازمان وفـق بخشـنامه شـماره  19/1امـور فنی بیمهشـدگان نیز بـه همین ترتیب اسـت.
ایـن بخشـنامه ،مشـمولین را آن دسـته از متقاضیـان شـرکت در کمیسـیون پزشـکی موضوع مـاده  91قانون
تأمیـن اجتماعـی کـه شـرایط مقـرر در بخشـنامه شـماره  19امـور فنـی بیمهشـدگان را احـراز ننمـوده لکن
درخواسـت بهرهمنـدی از مزایـای بازنشسـتگی مقـرر در قانـون مورد اشـاره ( قانـون تعیین تکلیـف) را دارند،
تعییـن نموده اسـت.
وفـق بخشـنامه مذکـور ،قبـل از معرفـی فرد به کمیسـیون پزشـکی ،احـراز یا عدم احـراز شـرایط قانونی در
خصـوص معرفـی به کمیسـیون پزشـکی بابت دریافت مسـتمری از کارافتادگـی ،به صورت مکتـوب و ظرف 30
روز اداری بـه متقاضـی اعالم میشـود .در صورت عدم احراز شـرایط ،فرد میتواند درخواسـت بازنشسـتگی خود
را بـه موجـب قانـون تعییـن تکلیـف ،ارائه کند .در این درخواسـت بیمهشـده با آگاهـی از مفاد قانـون و برقراری
مسـتمری بازنشسـتگی به تناسـب سـنوات پرداخت حـق بیمه ،فرمهـای مربوطه را امضـا میکند.
پـس از ارجاع امر به کمیسـیون پزشـکی ،کمیسـیون مذکور صرفـاً در خصـوص از کارافتادگی کلی متقاضی
یـا عـدم آن اظهارنظـر میکنـد .الزم بـه ذکـر اسـت تعیین تاریخ شـروع و یـا ابتالء بـه بیماری درخصـوص این
دسـته از متقاضیان معرفی به کمیسـیون پزشـکی ،ضرورتی ندارد زیرا همانطور که گفته شـد ،نتیجه رسـیدگی
کمیسـیون پزشـکی ،صرفـاً اظهـار نظر درخصـوص احراز ازکارافتـاده کلی بودن فرد اسـت و بواسـطه صدور رأی
کمیسـیون ،فـرد مسـتمری بازنشسـتگی دریافـت خواهد کـرد بنابرایـن رعایت شـروط مربوط به سـابقه قبل از
تاریـخ شـروع بیمـاری منجر به ازکارافتادگی که درخصـوص متقاضیان دریافت مسـتمری از کارافتادگی ضروری
اسـت ،در اینجـا موضوعیت ندارد.
ایـن حکـم درخصـوص افـرادی کـه حسـب معاینـات اولیـه موضوع مـاده  90قانـون تأمیـن اجتماعـی و یا
معایناتـی کـه بـه منظـور انعقاد قرارداد حـرف و مشـاغل و ...قبل از بیمهپـردازی ازکارافتاده کلی تشـخیص داده
1
شـدهاند ،صـادق نیسـت و ایـن افـراد را نمیتـوان به کمیسـیون پزشـکی معرفـی نمود.
 .1این محدودیت در بخشنامه  19/1امور فنی بیمهشدگان نیز لحاظ شده است.
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گفتار سوم -حمایتهای قانونی

بند-1پرداخت مستمری بازنشستگی به بیمهشده
طبـق نـص صریح ماده واحده ،مشـمولین قانون متناسـب با سـنوات پرداخت حقبیمه ،حقوق بازنشسـتگی
دریافـت مینماینـد .ایـن حکـم درخصوص هر دو دسـته مشـمولین گفتـار قبل وارد اسـت .بنابراین مشـمولین
ازکارافتـاده کلـی نیـز مسـتمری بازنشسـتگی دریافـت میکننـد و از ایـن نظر ،قانـون تعیین تکلیف ،تأسیسـی
جدیـد ایجـاد نمـوده اسـت زیـرا در قوانیـن و مقـررت سـابق چنیـن حکمـی وجـود نداشـت و فـرد ازکارافتاده،
مسـتمری ازکارافتادگـی دریافـت مینمود نه مسـتمری بازنشسـتگی.
وفـق قانـون ،چنانچـه سـابقه افـراد کمتر از  10سـال باشـد میتوانند با پرداخـت مابهالتفـاوت حقبیمه اعم
از سـهم کارگـر و کارفرمـا تا  10سـال به نرخ سـال جاری ،از امتیاز بازنشسـتگی موضوع قانون برخـوردار گردند.
متـن قانـون درخصـوص نحـوه محاسـبه سـوابق تکمیلـی بـه گونـهای تنظیـم شـده اسـت کـه ابهاماتی را
ایجـاد مینمایـد .زیـرا نـرخ حقبیمـه در قانون تأمیـن اجتماعی عـددی ثابت و درصـدی از حقوق اسـت و آنچه
میبایسـت در قانـون مشـخص میشـد ،حقـوق مبنـای پرداخـت حقبیمـه اسـت .زیرا حقـوق مبنـا میتواند از
حداقـل تـا حداکثـر حقوق دسـتمزد اعالمی از سـوی شـورای عالی کار در هر سـال ،متغیر باشـد .بنابراین قانون
از حیـث نحـوه محاسـبه مابـه التفـاوت سـابقه تـا  10سـال ،ابهـام دارد و درج عبارت «به نرخ سـال جـاری» در
متـن قانـون ،این ابهـام را مرتفـع نمینماید.
بـا توجـه بـه ایـراد وارده بـر نحـوه انشـاء قانـون ،همانطـور کـه در گفتـار قبل درخصـوص نحوه مسـتمری
بازنشسـتگی متعلقـه بـه مشـمولین اشـاره شـد ،مسـتمری بـر مبنـای حداقـل دسـتمزد هر سـال ،محاسـبه و
پرداخـت میگـردد.
بند2ـ پرداخت مستمری به فرزندان و همسران بیمهشده متوفی
وفـق تبصـره  1مـاده واحـده قانون ،سـازمان تأمین اجتماعی مکلف اسـت به فرزندان و همسـران بیمهشـده
متوفـی کـه زیر  10سـال سـابقه پرداخت حقبیمه دارند نسـبت به سـنوات ،مسـتمری پرداخت نماید.
بـا توجـه بـه مفـاد بنـد  2تبصـره  3مـاده  80قانـون تأمیـن اجتماعـی کـه مقـرر نمـوده بـه بازمانـدگان
بیمهشـدهای کـه سـابقه پرداخـت حقبیمه او از یک سـال تا  10سـال باشـد ،غرامـت مقطوعی معـادل یک ماه
حداقـل دسـتمزد کارگـر عـادی در زمـان فـوت به طور یکجا و به نسـبت سـهام مقـرر در ماده  83قانـون تأمین
اجتماعـی پرداخـت گردد؛ این سـؤال مطرح میشـود که آیـا تکلیف مقرر در تبصـره  1ماده واحـده ،درخصوص
مشـمولین تبصـره  3مـاده  80قانـون تأمیـن اجتماعی نیـز قابل اعمال میباشـد؟
بـه نظـر میرسـد قانون مذکور مقـررات مندرج در بنـد  2تبصره  3مـاده  80قانون تأمین اجتماعی را نسـخ
کـرده اسـت و از زمـان تصویـب قانون مذکـور ،پرداخت غرامت مقطوع به بازماندگان بیمهشـده منتفی میباشـد
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و ایشـان به نسـبت سـنوات بیمهای بیمهشـده متوفی ،اسـتحقاق برخورداری از مسـتمری را دارند .زیرا بدیهی
اسـت کـه نمیتـوان قائل به تکلیف سـازمان بـه پرداخت تـوام غرامت مقطوع موضـوع بند  2تبصـره  3ماده 80
و مسـتمری موضـوع تبصـره  1قانـون تعیین تکلیف بـه بازماندگان بود .مضاف بر آن ،دریافت مسـتمری نسـبت
بـه غرامت مقطـوع ،مطلوبتر بـوده و ارجحیت دارد.

موضـوع دیگـری کـه میبایسـت به آن اشـاره کرد این اسـت که وفـق بند  3مـاده 81و بند  3مـاده  83قانون
تأمیـن اجتماعـی ،پـدر و مـادر بیمهشـده بـا احـراز شـرط سـن یـا ازکارافتادگی مشـروط بـه اینکه تحـت تکفل
بیمهشـده باشـند ،میتواننـد از مسـتمری بازماندگان برخـوردار گردند در حالی کـه در تبصره مـاده واحده قانون
تعییـن تکلیـف ،صرفـاً همسـر و فرزنـدان مشـمول دریافت مسـتمری قـرار گرفتهانـد و نامـی از پدر و مـادر برده
نشـده اسـت .لـذا ایـن ابهام مطرح میشـود کـه آیا با تصویـب قانون اخیر (تعییـن تکلیف) که کلیه بیمهشـدگان
متوفـی را کـه زیر 10سـال سـابقه پرداخت حقبیمه دارنـد ،به صورت عام موضوع حکم قرار داده اسـت ،سـازمان
صرفاً مکلف به پرداخت مسـتمری بازماندگان به فرزندان و همسـران بیمهشـده متوفی میباشـد و دیگر تکلیفی
درخصـوص پـدر و مـادر ندارد؟ بدین معنـی که مقررات قانون تأمیـن اجتماعی در این خصوص بـه موجب قانون
تعییـن تکلیـف نسـخ گردیده اسـت یـا اینکه مقـررات مذکور درخصـوص بازماندگان بیمهشـدهای که مسـتمری
آنـان طبـق بند  3ماده  80برقرار می شـود ،قابل تسـری نمیباشـد؟ در صـورت پذیرش فرض اخیر و قائل شـدن
بـه ایـن نظـر که بـا تصویب قانـون تعییـن تکلیف ،همسـران و فرزنـدان بیمهشـده متوفـی میتواننـد از دریافت
مسـتمری بـه نسـبت سـنوات پرداخت حقبیمـه بهرهمند گردنـد ،آیا مـی توان کمـاکان حکم به اسـتحقاق پدر
و مـادر از سـهم خـود از غرامـت مقطـوع موضوع بنـد  2مـاده  80داد؟ اگر قایـل به حکومت همزمان بنـد  2ماده
 80قانـون تأمیـن اجتماعـی و تبصـره  1مـاده واحـده قانـون تعییـن تکلیف باشـیم و اسـاس برقراری مسـتمری
بازمانـدگان و میـزان مسـتمری و بازمانـدگان واجـد شـرایط را مقـرره قانونـی که بر مبنـای آن مسـتمری برقرار
میگـردد بدانیـم (بنـد  2مـاده  80قانـون تأمیـن اجتماعـی و یـا تبصـره  1قانون تعییـن تکلیف) تعییـن مقرره
مذکـور بـا کیسـت و در صـورت اختالف نظـر بین بازمانـدگان ،تکلیف چـه خواهد بود؟
چنانچـه بنـد  2ماده  80را نسـخ شـده تلقی و ملاک برقراری مسـتمری جهت بازماندگان بیمهشـدهای که
بیـن یـک تـا  10سـال سـابقه پرداخت حقبیمـه دارد را تبصره  1مـاده واحده قانـون تعیین تکلیـف بدانیم؛ این
برداشـت بـه دلیـل محـدود کـردن دامنـه حمایتهایـی که ً
قبلا مورد حکـم قانونگـذار قـرار گرفته بـود ،دارای
ایـراد خواهـد بـود و ایـن ایـراد بـه ویـژه درخصوص بیمهشـدگان مجـردی که فـوت مینماینـد به وضـوح قابل
مالحظه اسـت.
بـه نظـر میرسـد یکی از اهـداف قانون تعیین تکلیف ،پرداخت مسـتمری به فرزندان و همسـران بیمهشـده
متوفـی کـه کمتـر از  10سـال سـابقه پرداخـت حقبیمـه دارنـد ،میباشـد و در صـدد نسـخ مقـررات قبلـی در
خصـوص پرداخـت غرامـت مقطـوع به پدر و مادر بیمهشـده نمیباشـد .این تفسـیر هرچند ضامـن حفظ حقوق
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بیمهشـدگان تبعـی بـوده و بـه قاعـده عدالـت نزدیک اسـت؛ لکـن نافی این امر نیسـت کـه در وضـع و تصویب
قانـون تعییـن تکلیـف ،قواعـد قانونگـذاری از حیث تعییـن تکلیف قوانین سـابق حاکم بر موضوع از جهت نسـخ
یـا اصالح آنها؛ رعایت نشـده اسـت.
در رویـه اجرایـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه موجب بخشـنامه شـماره  65/1مـورخ  93/2/29سـازمان با

موضـوع پرداخـت مسـتمری بازمانـدگان متناسـب بـا سـنوات پرداخت حقبیمـه که در راسـتای اجـرای قانون
تعییـن تکلیـف صـادر گردیده اسـت ،والدین واجد شـرایط کماکان از غرامت مقطوع فوت به نسـبت سـهام مقرر
در قانـون برخـوردار میگردند.
موضـوع قابـل طـرح دیگر این اسـت که آیـا بازماندگان بیمهشـدهای که کمتر از یک سـال سـابقه پرداخت
حقبیمـه میباشـد نیـز قـادر به دریافت مسـتمری بازمانـدگان وفق قانـون تعییـن تکلیف خواهند بود؟ پاسـخ
بـه ایـن سـؤال منفی اسـت .زیـرا مطابق نـص صریـح تبصره  1مـاده واحـده ،سـازمان تأمین اجتماعـی مکلف
اسـت بـه فرزنـدان و همسـران بیمهشـده متوفـی کـه زیـر  10سـال سـابقه پرداخت حقبیمـه دارد نسـبت به
سـنوات ،مسـتمری پرداخـت نمایـد .بنابـر ایـن قانونگـذار ،پرداخت مسـتمری را به نسـبت سـالهای پرداخت
مسـتمری تجویـز نموده اسـت و سـابقه زیر یک سـال نمیتوانـد مالک برقراری مسـتمری بازمانـدگان موضوع
ایـن قانون قـرار گیرد.
هیـأت عمومـی دیوان عدالت اداری در دادنامه شـماره  795-794مورخ  94/6/24در دعوایی که به خواسـته
ابطـال قسـمتهایی از بنـد الـف و ب بخشـنامه شـماره  65/1مسـتمریهای سـازمان اقامه شـده اسـت ،در این
خصوص چنین اسـتدالل نموده اسـت:
«بـه موجـب تبصـره یـک ماده واحـده قانون تعیین تکلیـف تأمین اجتماعی اشـخاصی که  10سـال و کمتر
حقبیمـه پرداخـت کردهانـد مصوب سـال  ،1392سـازمان تأمین اجتماعی مکلف اسـت به فرزندان و همسـران
بیمهشـده متوفی که زیر  10سـال سـابقه پرداخت حقبیمه دارد نسـبت به سـنوات ،مسـتمری پرداخت نماید.
نظـر بـه اینکـه لغـت «سـنوات» جمـع سـنه بـوده کـه بر سـال اطلاق میشـود ،لـذا آن قسـمت از بنـد (الف)
بخشـنامه مـورد شـکایت کـه حداقـل سـابقه پرداخت حقبیمه توسـط متوفـی را یک سـال تعیین کرده اسـت
خلاف قانـون و خـارج از حدود اختیارات سـازمان تأمین اجتماعی تشـخیص نشـد».
لـذا در حـال حاضـر بـه موجـب بخشـنامه  ،65/1در صورت فوت بیمهشـدهای که از یک تا  10سـال سـابقه
پرداخـت حقبیمـه دارد و زمـان فوت وی نیز بعد از  76/7/27باشـد ،بازماندگان واجد شـرایط اسـتحقاق دریافت
مسـتمری متناسـب با سـنوات پرداخت حقبیمه را خواهند داشـت.
الزم بـه ذکـر اسـت تعییـن تاریـخ  76/7/27درخصوص فوت بیمهشـده که در بخشـنامه به آن اشـاره شـده
اسـت ،مـورد اعتـراض شـکات قـرار گرفتـه و با ایـن ادعا که در قانـون تعیین تکلیـف محدودیتـی از حیث تاریخ
فـوت بیمهشـده وجـود ندارد ،ابطال بخشـنامه  65/1در این قسـمت مـورد تقاضا قرار گرفت کـه البته به موجب
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دادنامه پیشـگفت ،وارد تشـخیص داده نشـده و حکم به رد شـکایت صادر گردیده اسـت.
دالیـل قانونـی درج تاریـخ مذکور کـه مورد توجه هیـأت عمومی دیوان عدالـت اداری نیز واقـع گردیده ،این
اسـت کـه بـرای اولینبـار موضـوع پرداخـت مسـتمری به تناسـب پرداخـت حقبیمه بـه موجب قانـون اصالح
مـواد  43و  44و  80قانـون تأمیـن اجتماعـی مصـوب  1376/7/27و الحـاق  3تبصـره بـه مـاده  80قانـون بـه

تصویـب رسـید .بـه موجـب تبصره  3بنـد 3ماده  ،80بیمهشـدهای کـه از تاریخ تصویـب این قانون بـه بعد فوت
میشـود و فاقد شـرایط مقرر در این بند اسـت ،چنانچه سـابقه پرداخت حقبیمه او کمتر از  20سـال و بیشـتر
از  10سـال باشـد ،بـه بازمانـدگان وی در ازای هـر سـال سـابقه پرداخت حقبیمـه غرامت مقطوعـی معادل یک
مـاه حداقـل دسـتمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسـبت سـهام مقرر در مـاده  83قانون تأمین
اجتماعـی پرداخت میشـود .بنابرایـن با توجه به اینکه تبصره ذیـل قانون تعیین تکلیف  ...مصـوب 1392/7/17
ً
عملا جایگزیـن تبصـره  3بند  3مـاده  80قانـون تأمین اجتماعی شـده
در مـورد همسـر و فرزنـدان بیمهشـده
اسـت؛ لـذا تعییـن تاریخ مذکـور کام ً
ال منطبـق با قانون میباشـد.
درخصـوص نحوه محاسـبه مسـتمری بازمانـدگان موضوع تبصره یـک قانون تعیین تکلیف نیـز ،تبصره ذیل
مـاده  77قانـون تأمیـن اجتماعی مالک اسـت و به موجب دسـتور اداری  65/1سـازمان ،حداقل مسـتمری قابل
پرداخـت بـه بازمانـدگان بیمهشـده متوفی بر مبنـای مفاد مـاده  111قانون تأمیـن اجتماعی ،حداقل دسـتمزد
سـال فوت بیمهشـده و متناسـب با سـنوات پرداخت حقبیمه محاسـبه میشـود.
بنابراین در صورتی که مستمری متعلقه بر مبنای تبصره ذیل ماده  720( - 77روز سابقه قبل از فوت) کمتر
از میزان مستمری بر مبنای حداقل دستمزد سال فوت باشد ،مبلغ مستمری تا سقف مذکور ترمیم خواهد شد.
ضمنـاً چنانچـه تاریـخ فـوت بیمهشـده قبـل از تاریـخ تصویـب قانـون باشـد ،هماننـد متقاضیـان دریافـت
مسـتمری بازنشسـتگی که در بند قبل به آن اشـاره شـد ،حداقل دسـتمزد سـال تصویب قانون( )1392مالک
محاسـبه قـرار میگیرد.
بند  -3بار مالی
وفـق تبصـره  2مـاده واحـده ،منابـع مالـی جهـت اجـرای قانون معـادل یـک در  10هـزار حقالثبـت اموال
غیرمنقـول تعییـن شـده کـه میبایسـت از طریـق سـازمان ثبـت اسـناد و املاک کشـور وصـول و به حسـاب
خزینـه واریـز گـردد و دولـت نیـز مکلف به پیشبینـی اعتبار مورد نیـاز از محـل درآمدهای موضـوع این تبصره
میباشـد .ابهامـی کـه مطـرح میگـردد ایـن اسـت کـه در صورتـی کـه مبلـغ مذکـور در یـک سـال ،به انـدازه
هزینههـای اجـرای قانون نباشـد ،تکلیف سـازمان تأمیـن اجتماعی چه خواهـد بود؟ و آیا تکلیفی بـه هزینه کرد
مـازاد بـر بار مالـی تأمین شـده خواهد داشـت؟
بـا توجـه بـه اینکـه اساسـاً حقالثبـت در هـر سـال متأثـر از شـرایط اقتصـادی و تابع حجـم نقـل و انتقال
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امـوال میباشـد لـذا رقـم ثابتی نیسـت در حالی کـه منبع اجـرای قوانین مربوط بـه تأمین اجتماعـی که موجد
حمایتهـای مسـتمر و بلندمـدت می گردند میبایسـت متکـی به منابع پایدار و شـفاف و مبتنی بر محاسـبات
بیمـهای باشـد و از ایـن نظر ایـن قانون دارای ضعف اسـت.

نتیجهگیری

مـاده واحـده قانـون تعییـن تکلیـف اجتماعی اشـخاصی کـه  10سـال و کمتر حقبیمـه پرداخـت کردهاند،
دارای ابهامات و ایرادات فراوانی اسـت .این قانون با هدف توسـعه دامنه شـمول مسـتمریبگیران این سـازمان و
حمایت از بیمهشـدگانی که به موجب قوانین سـابق امکان دریافت مسـتمری را نداشـتند ،مقرراتی وضع نموده
کـه نهتنهـا باعـث ناپایداری منابـع مالی سـازمان و تزلزل در ایفـای تعهدات قانونـی این صنـدوق میگردد بلکه
توالـی فاسـد ایـن قانـون در امکان سوءاسـتفاده افراد از اجـرای قانون در زمان سـالخوردگی و یا نیـاز به خدمات
درمانـی بـدون آنکه مشـارکتی در پرداخت ماهانه حقبیمه به سـازمان داشـته باشـند ،هدف قانونگـذار مبنی بر
اجـرای عدالـت در جامعه را تحت شـعاع قـرار خواهد داد.
قانـون موصـوف بـه منظور تعیین تکلیف افرادی که دارای  10سـال سـابقه پرداخت حقبیمه یـا کمتر از آن
میباشـند و براسـاس سـایر مقـررات مربوط به تأمین اجتماعی اسـتحقاق دریافت مسـتمری را ندارنـد ،مقرراتی
وضع نموده تا با داشـتن شـرایطی از جمله دارا بودن شـصت سـال سـن برای مردان و پنجاه و پنج سـال برای
زنـان و یـا ازکارافتادگـی بـه تشـخیص کمیسـیونهای پزشـکی موضـوع مـاده ( )91قانـون تأمیـن اجتماعی به
تناسـب سـنوات پرداخـت حقبیمـه ،مسـتمری دریافـت نمایند .همچنیـن افراد مشـمول میتوانند بـا پرداخت
مابهالتفـاوت حقبیمـه اعـم از حـق کارگـر و کارفرما تا  10سـال به نرخ سـال جاری ،از مسـتمری بازنشسـتگی
برخوردار شـوند.
مضـاف بـر آن ،وفـق تبصـره  1مـاده واحـده ،فرزندان و همسـران بیمهشـده متوفی که زیر  10سـال سـابقه
پرداخـت حقبیمـه دارنـد میتوانند نسـبت به سـنوات مسـتمری دریافت نمایند .محـل تأمین اعتبار مـورد نیاز
جهـت اجـرای قانـون نیـز وفق تبصره  2مـاده واحده ،یک در  10هـزار به قیمت منطقهای بابـت حقالثبت اموال
غیرمنقـول میباشـد کـه پـس از دریافت به ردیـف مربوطه در خزانـهداری کل واریـز میگردد.
همانطـور کـه در نوشـتار حاضـر مورد اشـاره قرار گرفـت ،این قانون بـدون درنظر گرفتن محاسـبات بیمهای
و اصـل لـزوم پایـداری منابـع صنـدوق تأمیـن اجتماعـی بـه عنـوان بزرگتریـن متولـی بیمههـای اجتماعی در
کشـور ،تصویـب گردیـده و به لحاظ قانونـی ابهامات متعـددی دارد ،لکن علیرغم ایرادات موجود ،سـازمان تأمین
اجتماعـی نسـبت به اجـرای آن با درنظر گرفتن مصالح بیمهشـدگان خود اقدام نموده و بخشـنامههای سـازمان
در ایـن خصـوص مورد تأییـد دیوان عدالـت اداری قرار گرفته اسـت.
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عراقی ،سید عزتاله ،1386 ،درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی ،چاپ اول ،تهران :مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
کاویانـی ،کـوروش ،تابسـتان  ،88مبانـی و آثار منع همپوشـانی تعهدات بیمههـای اجتماعی ،پژوهـش حقوق عمومی،
دوره  ،11شـماره(  ،) 26صـص275-295
کریمی ،آیت ،1378 ،کلیات بیمه ،چاپ چهارم ،تهران :بیمه مرکزی ایران
نجفیخواه ،محسـن و محمد برزگر خسـروی ،تابسـتان  ،93حدود صالحیت مجلس شـورای اسلامی در اصالح الیحه
بودجـه ،فصلنامـه علمی پژوهشـی برنامهریزی و بودجه ،سـال نوزدهم ،شـماره 2
نعیمی ،عمران و سایر همکاران ،1389 ،قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ اول ،تهران :انتشارات جنگل
نعیمی ،عمران و محمدمهدی صداقت ،1391،حقوقبیمه ،چاپ اول،تهران :انتشارات جنگل
نعیمـی ،عمـران و حمیدرضـا پرتـو ،1393 ،حقـوق تأمیـن اجتماعـی بـا تأکیـد بـر حـوزه بیمـهای ،چـاپ اول ،تهران:
انتشـارات سمت

