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Abstract
Today, due to the powers of the executive bodies, litigation between
the people and administrative authorities is common, due to the internal
nature of these institutions, there is always the possibility of abuse of authority and disregard for the rights of clients. The multiplicity and diversity
of these authorities in the Iranian administrative system has made it impossible for all of them to compile a single version for optimal trial and pathology. One of these authorities is the Board of First the Appraisal, which
recognizes the claims subject to Articles 42 and 43 of the Social Security
Law, which are the authority of the employer to object to the insurance
premiums awarded by the Social Security Organization. It is the workers
‘insurance premium, but the employers’ rights are worth considering as a
two-way relationship. A study of the executive regulations and instructions
shows that in some cases, administrative proceedings in authorities are in
accordance with the principles. Fair trial is not consistent, so by providing
a favorable model, the shortcomings of the trial in these authorities can be
reduced. The research method in this research is descriptive-analytical and
in the collection of resources, the library method has been used.
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چکیده

امروزه به دلیل اختیارات و اقتدارات دســتگاه هــای اجرایی دعاوی میان مردم و مراجع

اداری و دادگاه های اختصاصی اداری امری رایج است و به دلیل درون سازمانی بودن این نهادها،
همواره امکان تجاوز از اختیارات و نادیده گرفتن حقوق مراجعان وجود دارد .کثرت و تنوع مراجع

مزبور در نظام اداری ایران ،سبب شده تا نتوان برای همه آنها در جهت دادرسی مطلوب و آسیب

شناســی یک نســخه واحد پیچید .یکی از این مراجع  ،هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص
مطالبات موضوع مواد  42و  43قانون تامین اجتماعی ،می باشد که مرجع اعتراض کارفرما از حق
بیمه تعلق گرفته توسط سازمان تامین اجتماعی می باشند لذا در این موارد اگرچه فلسفه ایجاد

این مراجع حمایت از حق بیمه کارگران اســت ،اما حقوق کارفرمایان نیز به عنوان یک رابطه دو
طرفه شایســته توجه است.مطالعه آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های صادره از سازمان تامین

اجتماعی نشــان دهنده این امر اســت که در برخی موارد ،دادرسی اداری در این مراجع با اصول

دادرســی دادرسی منصفانه همخوانی ندارد لذا با ارائه الگوی مطلوب می توان از نواقص دادرسی
در این مراجع کاســت  .روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی اســت و در جمع
آوری منابع نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

واژگان کلیدی :دادرســی اداری ،آســیب شناسی ،هیئت تشــخیص ،سازمان تامین

اجتماعی ،حق بیمه

 .1دانشیار گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران؛ نویسنده مسئول
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درآمد
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تأمین اجتماعی از دنیای ســنت تا دنیای مدرن برای «حق شــدن» راه پر پیچ
و خمی را پیموده است .به رســمیت شناختن حقوق تأمین اجتماعی به مفهوم اجرای
کامل و فعلیت این حقوق نیســت و آن چه در اســناد بینالمللی به عنوان حق افراد و
تکلیف دولت آمده اســت زمانی در عمل قابل تحقق خواهد بود که وارد حقوق داخلی
کشــورها شده و تضمینهای قضایی الزم برای آن اتخاد شود .به عنوان مثال زمانی که
نهاد تامین اجتماعی ،تقاضای افراد را مبنی بر دریافت مزایا رد کند یا زمانی که مزایای
ارائه شــده پاسخگوی نیاز افراد نباشــد در این خصوص با امعان نظر به اصل حاکمیت
قانون ،باید سازکارهای الزم به منظور احقاق حقوق افراد در مقابل تصمیمات و اقدامات
نهاد تامین اجتماعی پیشبینی شــود( .مالجــو )29 :1378 ،در حقوق ایران در حالی
که اصل  29قانون اساســی ،برخورداری از تامین اجتماعی را به صورت بیمه و غیر آن،
حقــی همگانی میداند  .بیانگر اصل «فراگیری یــا عمومیت» در برخورداری از مزایای
تامین اجتماعی به معنای دسترسی هر شخص به حمایت ارائه شده توسط نظام تأمین
اجتماعی در چارچوب قانون اســت( .طباطبایی حصاری ،صابر )98 :1397،همواره این
امکان وجود دارد که تصمیمات نهاد تأمین اجتماعی مورد اعتراض ذی نفعان قرار گیرد.
بنابراین با توجه به اصل حاکمیت قانون و اصل مســئولیت و پاسخگویی ،متصدیان امور
باید ســازوکارهای الزم را پیشبینی کنند زیرا حاکمیت قانون وقتی محقق میشود که
افراد بتوانند زمانی که دستگاهها بر خالف قانون عمل میکنند به مراجع بیطرف رجوع
و احقاق حــق کنند لذا مالزمه حاکمیت قانون ،وجود مراجع و دادگاههایی اســت که
بتوانند به دعاوی مردم در زمینه اداری رسیدگی کنند .تأمین اجتماعی از مسائل مربوط
به حوزه عمومی است الجرم شــیوههای دادرسی و قواعد شکلی رسیدگی به دعاوی و
حل اختالف در حوزه حقوق عمومی ،متناسب با ماهیت حوزه حقوق عمومی نیز به نحو
ویژهای تدوین شده اســت( .کولیوند ،عصمتی )85 :1393 ،بر این اساس ،یکی از انواع
دعاوی که در نظام تأمین اجتماعی امکان طرح آن وجود دارد ،در ماده  42قانون تأمین
اجتماعی پیشبینی شده است و موضوع آن ،مطالبه حق بیمه از کارفرما و اعتراض وی
به میزان حق بیمه مطالبه شــده است .به موجب مواد  43و  44قانون تأمین اجتماعی،
مراجعی تحت عنوان «هیئتهای بدوی و تشخیص مطالبات» پیشبینی شده است و به

محمدجواد رضایی زاده ،محمد رئیسی

.1مفهوم شناسی مفاهیم کلیدی

در قسمت اول این مقاله به بررســی مفاهیم کلیدی یعنی «دادرسی اداری» و
«آسیب شناسی» میپردازیم.

 .1-1دادرسی اداری

مجموعه دادرسی قضایی ،دادرسی اداری و دادرسی محاسباتی ،سیستم ویژهای
را در جمهوری اســامی ایران شکل میدهد که نحوه انتظام و ارتباط آنها با یکدیگر و
شــیوه دادرسی هر یک ،از جمله دادرســی اداری ،نظام حقوقی منحصر به فردی ایجاد
کرده اســت .دادرســی اداری را نمیتوان واجد ماهیت صرف حقوق عمومی دانست در
اموری همان دادرســی مدنی بر دعاوی علیه ادارات حاکم اســت و در غالب امور هویت
خاص خود را دارد( .سوادکوهی)10 :1391 ،
امروزه حقوق و آزادیهای اساسی از گفتمانهای اصلی حقوق عمومی محسوب
میشــود و حقوق اداری نیز از این امر مستثناء نیســت .حقوق اداری ،طرق حمایت از
منافع و حقوق افراد را میشناساند و حدود اختیارات مقامات عمومی را تعیین نموده و
آنان را به پیروی از معیارهای ویژهای الزام میکند تا جلوی غرض ورزی ،خودســری و
سوء استفاده از اختیارات دولتی سد شود و امکانات و فرصتهای اقتصادی و اجتماعی
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موجب آییننامهها و دســتورالعملهای بعدی حدود صالحیــت مراجع مزبور با جزییات
بیشــتری مورد توجه قرار گرفته اســت .از آنجایی که مراجع مزبــور ،از انواع دادگاههای
اختصاصی اداری هستند ،بررسی ساختار و صالحیت این هیئتها و آسیبشناسی حقوقی
این مراجع از اهمیت زیادی در جهت حمایت عادالنه از حقوق کارفرمایان دارد .مســئله
و پرســش اصلی در این پژوهش ،آسیب شناســی حقوقی مراجع مزبور و نیز ارائه الگوی
مطلوب در جهت نزدیک شــدن مراجع به اصول دادرسی منصفانه است .روش تحقیق از
نوع توصیفی -تحلیلی اســت و در جمع آوری منابع از روش کتابخانهای اســتفاده شده
اســت .نتایج این پژوهش نشان میدهد ،در دستورالعملها و آییننامههای بعدی مصوب
ســازمان تامین اجتماعی ،اختیاراتی فراتر از مواد قانون تامین اجتماعی برای هئیت های
تشخیص مطالبات پیشبینی شده است و در نتیجه رویه سازمان قابل نقد است.
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به نحو برابر و عادالنه بین شــهروندان ،توزیع گردد .در این بین نظارت قضایی و کنترل
حقوقــی اعمال اداری ،بــه منزله محور حقوق اداری در جهــت تحقق حاکمیت قانون و
تضمین احترام مقامات اداری به حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان شناخته میشود.
در واقع دســتگاههای اداری در اعمال قدرت خود با اختیارات گوناگون و محدودکنندهای
که نسبت به شهروندان دارند ،ممکن است که عرصه را بر حقوق و آزادیهای مردم تنگ
کنند( .هاشــمی )28 :1382 ،دادرسی اداری ،رســیدگی به شکایات افراد از دستگاههای
دولتی و اداری از حیث عدم رعایت قوانین و مقررات و نقض حقوق و آزادیهای اشخاص
میباشد و دعوایی میان اداره و شهروند است ،لذا در تضمین حقها و آزادیهای شهروندان
و جلوگیری از خودسری دستگاهها و مقامات اداری جایگاه ویژهای دارد .شایان ذکر است
هدف از دادرسی اداری ،صرفا فصل خصومت نبوده بلکه اجرای عدالت و احقاق حق ،هدف
نهایی دادرسی اداری است .هدف از دادرسی اداری ،مستقر ساختن قانون بر دستگاههای
اداری ،جلوگیری از خودســری مقامات اداری و حفظ حقوق شــهروندان است( .زارعی،
محسن زاده )68 :1394 ،اهمیت دادرسی اداری زمانی روشن میگردد که بدانیم فرآیند
اساسی سازی نیز در مقررات دولتی توسط دادگاههای اداری و از طریق سازوکار «دادرسی
اداری» از دو مسیر متمایز و در عین حال متناظر و مکمل «اساسی سازی حقوق اداری»
و نیز «اداری سازی حقوق اساسی» دنبال میشود(.امامی ،شاکری)35 :1396 ،
به گفته یکی از پژوهشــگرانی که درباره دادرســی اداری در ایران نوشته است،
فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری میتواند یکی از این دو فرض باشد که یا نهادی برای
مهار قدرت است یا نهادی تخصصی است که برای حل موضوعی تخصصی به وجود آمده
است( .صدرالحفاظی)157 :1372 ،
هرکــدام از این دو فرض را بپذیریم باید قبــول کرد که این نهاد قواعد ویژهای
میطلبــد زیرا زمانی که قواعد و اصول حقــوق اداری متفاوت با قواعد و اصول مدنی و
کیفری باشد ،آیین دادرسی آنها نیز متفاوت خواهد بود .از آنجا که حقوق عمومی سرشتی
متفاوت با حقوق خصوصی و اصول و قواعد مخصوص به خود را دارد ،دادگاههای اداری
نیز ماهیت متفاوتی با دادگاههای حقوقی و کیفری دارند و قواعد متفاوتی بر آنها حاکم
اســت .ازین ارو عجیب نیست که دادرســی آنها نیز تفاوت داشته باشد .به گفته برخی
محققان ،اداره ،حقوق ویژه خود را میطلبد و این حقوق ویژه ،دادگاه مخصوص خود را
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 .2-1آسیب شناسی

واژه آســیب شناسی از علوم پزشــکی به علوم اجتماعی وارد شده و به معنای
«مبحث مطالعه علل بیماری و عوارض و عالیم غیر عادی» میباشد( .آریان پور:1353 ،
 )1569در علوم اجتماعی ،آسیب شناســی عبارت است از مطالعه نابسامانی و اختالل
و عــدم هماهنگی و تعادل در کارکردهای مربوط به حیات اجتماعی انســانها (صدیق
سروســتانی)10 :1386 ،منظور از آسیب شناســی حقوقی ،بررسی نقاط ضعف در یک
سیســتم حقوقی و یا نهاد حقوقی از جهات مختلف مانند صالحیت ،عملکرد ،قوانین و
آیین نامههای حاکم بر موضوع و  ...است و در نهایت هدف از آسیب شناسی ،رفع موانع
بهبود عملکرد و پیشرفت و تقویت نظام حقوقی است.

 .2ساختار و صالحیت هیئت های تشخیص مطالبات

پس از آشنایی با مفاهیم اصلی این پژوهش ،به بررسی ساختار و صالحیتهای
مقرر برای هئیت های موضوع مواد  43و  44قانون تامین اجتماعی میپردازیم.
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میخواهد و آن دادگاه آیین دادرسی خود را دارد (.طباطبایی موتمنی.)1385:102 ،
با توجه به گسترش حوزه عملکرد دولت و دخالت آن در گستره وسیعی از امور
شهروندان و نیز ورود مقررات به جزییات ،بر خالف قوانین که غالبا به موارد مهم و کلی
میپردازند ،حجم وســیعی از نظام حقوقی کشــور در قالب روابط متقابل دولت و مردم
را نــه قوانین که مقررات و نظامات دولتی تنظیم میکنند لذا الزامی اســت تا مرجعی
قضایی و بی طرف ،رویکرد دولت و مقامات اداری نسبت به حقوق بنیادین و آزادیهای
شهروندان را در مقررات دولتی رصد کند( .آگاه)22 :1389 ،
بنابراین ،دادرسی اداری در دو سطح مورد نظر است :سطح اول دادرسی که در
مراجع اختصاصی اداری مانند هیئت های حل اختالف مالیاتی ،هئیت های تشخیص و
حل اختالف اداره کار و نیز کمیسیون های مقرر در قانون شهرداری صورت میگیرد و
ســطح عالی دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع پاسداشت از حقوق
عمومی مورد نظر قرار میگیرد.
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 .1-2ساختار
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هیئتهای تشــخیص مطالبات مستقر در سازمان تامین اجتماعی در دو مرحله
بدوی و تجدیدنظر و همسو با اصل رسیدگی دو درجهای و نیز حق بر تجدیدنظرخواهی
استقرار یافتهاند .ماده  43قانون تامین اجتماعی در مقام بیان اعضای هیئت های بدوی
تشخیص و ماده  44نیز اعضای هیئت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات برآمده است.

 .2-2صالحیت

در حــوزه بیمه تأمین اجتماعی ،حقوقدانان  4اصل را بعنوان اصول بنیادی این
رشــته مطرح کرده انــد؛ اصل تعمیم یا فراگیر بودن بیمه تأمیــن اجتماعی ،اصل عدم
تبعیض یا برابری جنسی در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی ،اصل تضمین دولت،
اصل حمایتی بــودن مقررات بیمه تأمین اجتماعی(عراقــی )92 ،1386 ،حق بیمه به
صراحــت بند 6ماده  2قانون تأمین اجتماعی عبارت از وجوهی اســت که به حکم این
قانون و برای اســتفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می شود .حق بیمه به
نوعی عــوض و مابه ازاء حمایت ها و مزایای بیمه ای مقــرر در قانون تأمین اجتماعی
اســت ،گرچه نمی توان ویژگیها و احکام و آثار قراردادهای معوض و بیمه های تجاری
کــه مبتنی بر قرارداد می باشــند را در خصوص بیمه هــای اجتماعی مخصوصاً از نوع
اجباری و قهری صادق و جاری دانســت ،زیــرا مبنای این نوع بیمه ،تعاون ،معاضدت و
همیاری اجتماعی اســت و حق بیمه پرداختی ،نماد مشارکت بیمه شده در این پیمان
دســته جمعی به شــمار می رود و بدین جهت است که اصوالً اســترداد آن امکانپذیر
نیست(.نعیمی )39 ،1389 ،نکته دیگر در خصوص حق بیمه این است که گرچه تعریف
ارائه شــده از حق بیمه در قانون ظهور در شــرطیت پرداخت حق بیمه جهت استفاده
ازمزایای تأمین اجتماعی دارد ،اما باید توجه داشــت که این امر در خصوص بیمه های
اجبــاری به داللت صریح ماده  36قانون تأمین اجتماعی منتفی اســت .با این بیان ،در
مورد کارگران بعنوان بیمه شدگان اجباری سازمان ،پرداخت حق بیمه شرط استفاده از
مزایای قانون تأمین اجتماعی نمی باشد( .موسوی)102 :1396 ،
در مورد بیمه شــدگان اجباری منجمله کارگران مشمول قانون کار هیچکدام
از بیمه شده ،کارفرما ،دولت و سازمان تأمین اجتماعی نمی توانند با موافقت یکدیگر
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 .3آسیب شناسی ساختار و صالحیتهای مقرر برای هیئت های تشخیص مطالبات

در ایــن بخش از مقاله با رویکردی نقادانه به موضوع ســاختار و صالحیت های
مقرر برای هیئت های مزبور خواهیم پرداخت.

 .1-3آسیب شناسی ساختار

در این هیأتها رؤســای شــعب تأمین اجتماعی ،و رؤســای ادارات کل درآمد
شــعب به عنوان نماینــدگان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و شــورای عالی تأمین
اجتماعــی حضور دارند و نماینــدهی کارگران هم باز به انتخاب وزیــر تعاون برگزیده
میشود .بنابراین سه کرسی از چهار کرسی هیأتی که کارفرما به عنوان مرجع رسیدگی
به شــکایتش به آنجا رجوع میکند در اختیار متشاکی است .تعداد اعضای هیأت زوج
است و رسیدن به رأی اکثریت در بسیاری موارد غیرممکن خواهد بود .جالب این که در
مواردی که رأیها دو در برابر دو میشود رأی نهایی رأی دو نفری خواهد بود که رییس
شــعبه در آن قرار دارد.ترکیب هیأتهای تجدید نظر نیز که در مراکز استانها تشکیل
میشوند طبق قانون جاری ،شامل  ۵نفر به قرار زیر است:نمایندهی وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیأت ،نمایندهی شورای عالی تأمین اجتماعی ،نمایندهی
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و یا به تنهایی از انجام عملیات بیمه شدن شخص مزدبگیر ممانعت نمایند و یا توافقی بر
خالف قواعد آمره صورت دهند(.نعیمی )52 ،1389 ،حال در این موارد ،گاهی مشــاهده
میشــود که کارفرمایان به دالیل مختلفی ،نســبت به حق تعلق گرفته توســط سازمان
تامین اجتماعی معترض هستند و در واقع ،صالحیت اصلی ،هیئتهای تشخیص مطالبات
ســازمان تامین اجتماعی ،رســیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به میزان حق بیمه و
خسارات تاخیر تعیین شده از سوی سازمان است .یعنی در یک جمعبندی میتوان چنین
اظهار نظر نمود :اگرچه حمایتهای مقرر در نظام تامین اجتماعی و به ویژه اصل فراگیری
داللت بر ضرورت پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان دارد اما در روند محاسبه
حق بیمه به دالیل گوناگونی ممکن اســت اشــتباه یا تجاوز از قدرت صورت گیرد و لزوم
حفظ سه جانبه گرایی در رابطه میان کارگر ،کارفرما و سازمان تامین اجتماعی ،ضرورت
ایجاد مرجعی برای رسیدگی به شکایتهای احتمالی کارفرمایان را ایجاب مینماید.
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ســازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ،یک نفر
قاضی دادگســتری به انتخاب وزارت دادگســتری و نمایندهی کارفرما به انتخاب اتاق
بازرگانــی ،صنایع و معادن و کشــاورزی ایران.همانطور که مالحظه میشــود اکثریت
ترکیب هیأتهای تجدید نظر نیز در اختیار عوامل و نمایندگان ســازمان است و طرف
کارفرما در بهترین حالت دارای یک نماینده است.
در خصــوص ترکیب هیئت های مزبور و انتخــاب اعضای آنها در مرحله بدوی،
انتخاب نماینده کارگران به شخص وزیر تعاون سپرده شده است در حالی که مقام مزبور
با توجه به حجم کار و وظایف متعدد ،قطعا شناخت مناسبی از نماینده کارگران نخواهد
داشت و در واقع مغایر با اصل سه جانبهگرایی در روابط کار است .در واقع ،تحقق کامل
اصل مزبور نیازمند این امر است تا نمایندگان کارگران و کارفرمایان ،برخواسته از اراده
جمعی باشند که نماینده به آن مرتبط میشود و در موضوع مورد نظر ،انتخاب نماینده
کارگران توسط خود کارگران گزینهای مناسب تر است .در خصوص ترکیب هیئت های
تجدیدنظر تشخیص مطالبات نیز ،اگرچه اصل سه جانبهگرایی رعایت گردیده و انتخاب
نماینده کارفرما توسط اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن صورت گرفته است اما در ترکیب
هیئت  4نفر غیر از نماینده کارفرما ،به عنوان حامی حقوق سازمان فعالیت میکنند که
این امر نیز با معیارهای دادرسی منصفانه مطابقت ندارد.
در خصوص شرایط عضویت در هیئت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات
نیز در متن قانون و آیین نامه اجرایی مواد  43و  44شرایط خاصی برای اعضای هیئتها
پیشبینی نشــده است در حالی که با توجه به شان اعضای هیئت و نقش مهمی که در
تعیین حق بیمه و نیز حمایت از کارگران دارند ،نیازمند پیشبینی شرایطی مانند سابقه
کار ،تخصص در زمینه مورد نظر ،شرط سنی و  ...میباشد که متاسفانه مورد توجه قرار
نگرفته اســت .تنها در دســتورالعمل اجرایی آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات،
مورخ  96/9/5و در بخش ششــم از این دستورالعمل ،اشاره شده است« :اعضای هیئت
های تشــخیص مطالبات با توجه به ترکیب آن که در واقــع نماینده وجدان عمومی و
شــرکای اجتماعی سازمان اعم از بیمه شده ،کارفرما و دولت میباشند باید از هر جهت
به ویژه تســلط به دانش اداری در حوزههای تحصصی و داشــتن سعه صدر و بردباری،
الگوی تمام عیار این وجدان عمومی باشند .لذا شایسته است نقش و جایگاه این مرجع
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 .2-3آسیب شناسی صالحیت

به تصریح صدر ماده  42قانون تامین اجتماعی ،صالحیت هیئتهای تشــخیص
مطالبات ،اعتراض به میزان حق بیمه و خســارات تاخیر تعیین شــده از طرف سازمان
اســت .نحوه اجرای صالحیت هیئتهــا در آیین نامه اجرایی مــاده  45قانون تامین
اجتماعی مصوب  1373در  15ماده پیشبینی شده است .سپس در سال  ،1396آیین
نامــه الحاق مواد  16و  17و نحوه اجرای این مواد به آیین نامه ابتدایی تصویب شــده
است و در نهایت دستورالعمل اجرایی آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات در تاریخ
 96/9/5به تصویب رسیده است که از نکات جالب این دستورالعمل اخیر این است که
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رســیدگی در قانون تامین اجتماعــی ،به هنگام انتخاب اعضا هیئت بدوی تشــخیص
مطالبــات به خوبی تبیین و مورد توجه قرار گیرد چرا که حضور افراد کارآمد ،دلســوز،
صبــور و آشــنا به قوانین و مقررات تــوام با رعایت انصاف و بــی طرفی کامل ،موجب
جلــب اعتماد روز افزون به کارکرد این هیئت خواهد شــد ».همان گونه که مشــاهده
میشود بند  6دستورالعمل صرفا به یک سری نکات ارشادی بدون ذکر ضمانت اجراهای
الزم پرداخته شــده اســت .در بند  6-2نیز تصریح شده است « :احکام نمایندگان وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان هیئت امناء تامین اجتماعی درهیئتهای بدوی
تشخیص مطالبات ،پس از معرفی افراد واجد شرایط توسط مراجع مذکور ،حسب مورد
با امضای مدیرعامل سازمان و مدیرکل استان و احکام سایر نمایندگان در هیئت مذکور
شــامل نمایندگان کارفرمایان و نماینده کارگــران برابر تفویض اختیار مورخ 71/9/28
مدیرعامل ســازمان با امضا مدیران ادارات کل با اعتبار ســه ســاله صادر میشود ».در
بخشی از ایند بند آمده است« ،پس از معرفی افراد واجد شرایط» اما در خصوص شرایط
مورد نظر هیچ گونه قیدی بیان نشده است.
بخش ســیزدهم دستورالعمل مورد نظر نیز در مقام بیان ترکیب و نحوه اعضای
هیئتهای تجدیدنظر برآمده است و اظهار میدارد« :احکام کلیه نمایندگان هیئت های
تجدیدنظر تشخیص مطالبات پس از معرفی افراد واجد شرایط از سوی مراجع اداری با
امضای مدیرعامل و درج اعتبار ســه ساله صادر میگردد ».بنابراین در این بخش نیز در
خصوص شرایط اعضای هیئت قیدی به میان نیامده است.
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خــود به مثابه آیین نامهای برای آیین نامه اجرایی اســت و بــا اصول حقوق اداری در
تعارض اســت و بعضا احکامی را پیشبینی نموده که دایره آیین نامه اصلی را گسترش
داده است.
بیشتر موضوعات مورد اختالف در این پروندهها که به فضای مطلوب کارفرمایان
با ســازمان تأمین اجتماعی خدشــه وارد کرده است ،ریشــه در روند اجرای قوانین و
مقررات دارد .به طوری که اهم آن به چند دســته کلی قابل طبقهبندی است .نخست،
پیچیده و گاه شفاف نبودن برخی قوانین و مقررات و در برخی موارد تفاسیر مختلف از
یک قانون و مصوبه ،بخشنامه و دســتور اداری ،مشخص نبودن فرآیندهای اداری و در
عین حال تعدد زیاد مراحل و طوالنی بودن آنها ،باعث بروز اختالف و تحمیل هزینههای
اقتصادی و غیر اقتصادی بر کارفرمایان شــده است .ضمن این که صالحیت هیئتها ،با
صدور بخشنامهها ،دســتورالعملها ،آیین نامههای موازی و بعضا متضاد و متعارض در
فاصلههای کوتاه ،به این مشکل دامن زده و نیز منجر به سلیقهای برخورد کردن شعب
سازمان تامین اجتماعی شده است( .چشمی ،رضوی)20 :1394 ،

.4الزامات ارائه الگوی مطلوب در دادرسی هیئتهای تشخیص مطلوب

پس از آشــنایی با آسیبهای موجود در مراجع تشــخیص مطالبات در قانون
تامین اجتماعی ،اینک به بررسی و ارائه پیشنهاداتی در خصوص یک الگوی مطلوب در
جهت بهبود عملکرد مراجع مزبور میپردازیم.

 .1-4رعایت اصل بی طرفی

اصل بی طرفی در معنای کلی ناظر بر عدم انجام اعمال و اقداماتی است که در
اثر آنهــا احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از دیگری گردد .ماده  10اعالمیه
جهانی حقوق بشر ،بند  1ماده  14میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،بند  1ماده
 6کنوانســیون اروپایی حقوق بشر ،ماده  56منشــور حقوق شهروندی و بند  2ماده 2
منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ،از مهمترین مستندات بینالمللی و داخلی این
اصل بنیادین به شمار میروند(.سپهری و همکاران )1027 :1392 ،استقالل و بیطرفی
دو مفهوم متفاوتاند .این اصطالحات هرچند جایگزین یکدیگر نیستند اما گاه به جای
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 .4-2رســیدگی دو مرحلهای به کلیه آرای صادره از هیئت های
بدوی تشخیص مطالبات

قانونگــذار باید امکان اصالح هرگونه تصمیم قضایی را که مبتنی بر اشــتباه یا
تخلف قضات است فراهم نماید ،امری که در راستای تضمین دادرسی عادالنه در محاکم
نیز هست ضمن این که چنین تدابیری ،در واقع هدف کاهش ضریب احتمال وقوع
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یکدیگر به کار برده میشوند .مقام قضایی هنگامی بی طرف است که به طور جهت دار
به نفع یا به ضرر یکی از طرفها یا پرونده اول عمل نکند .مقام قضایی مستقل نیز کسی
اســت که هیچ رابطه دوستی و وابسته مالی ،حرفهای یا شخصی به یکی از طرفین دعوا
یا نماینده او نداشته باشد( .ویژه ،محمدی کشکولی)284 :1397 ،
به باور کارفرمایان ترکیب این هیئتها به گونهای است که تامین کننده عدالت
برای کارفرمایان نیســت چرا که انتخاب نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید به وسیله
تشــکلها و ســازمانهای کارگری و کارفرمایی انجام پذیرد روند کنونی به این شــکل
اســت که در عمل مدیر یا فردی دیگر از ســازمان تامین اجتماعی حکم قاضی را بازی
خواهد کرد و کارفرما مجبور به دادخواهی در دادگاهی است که شاکی و قاضی یک نفر
میباشند( .چشمی ،رضوی)18 :1394 ،
برای مستقل و و بی طرف بودن مراجع اداری ،نکاتی چند قابل طرح و اصالحاتی
در این خصوص الزم اســت .اول این که به لحاظ این که هیئتها ،نماینده دولت در هر
یک از دستگاههای مشــمول قانون هســتند ،اعضای آنها از کارمندان همان دستگاهها
هســتند ،بودجه و امکانات آنها از همان دستگاه هستند ،بودجه و امکانات آنها از همان
دســتگاه تامین میشــود ،یک مرجع مســتقل و بی طرف نمیتواند باشد .دوم این که
اعضای هیئت ها به راحتی میتوانند تحت الشــعاع برنامهها و دستورات مقامات مافوق
و برنامههای دســتگاهها قرار گیرند ،بنابراین برای حفظ استقالل و بیطرفی هیئتهای
رسیدگی باید ردیف بودجه مستقل و شــخصیت حقوقی مستقل از دستگاههای متبوع
برای هیئتها در نظر گرفت ،اعضای هیئتها با توجه به اصل شایستهساالری توسط نهاد
یا مقامی مســتقل و بی طرف انتخاب شده و شــرایط و ضوابط و دالیل عزل و برکناری
این اعضاء ،کامال شفاف ،روشن و مشخص باشد(.گرجی ازندریانی ،فتحی)44 :1394 ،

151

152

آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق /شماره  /1بهار 1400

اشتباه و تخلف قاضی را تا کمترین حد ممکن دنبال مینماید .برهمین اساس ،در
دعاوی و دادرســی اداری نیز این موضوع محل توجه قرار داشته و در این گونه (
در محاکم اداری و یا محاکم عمومی دادگستری صالح در برخی موارد) پیشبینی
تجدیدنظر ماهوی و یا حکمی به یک رویه رایج و قالب تبدیل شده است( .یاوری،
یزدان مهــر )12 :1393 ،حق تجدیدنظرخواهی ،حق بر یک دادرســی اصیل و
بدون شــتاب زدگی به پرونده اســت که شامل مســائل ماهوی و شکلی پرونده
میباشــد( .رســتمی و دیگران)89 :1388 ،پذیرش حــق تجدیدنظرخواهی به
عنوان یکی از عناصر اصلی دادرســی عادالنه به موجب قانون ،مستلزم وجود یک
مرجع باالتر نســبت به مرجع بدوی به منظور بررسی مجدد کامل موضوع پرونده
توســط آن (وسبراد )85 :1386 ،مرجع میباشد .در قریب به اتفاق سیستمهای
حقوقی به نظر میرســد ،الزامات مربوط به رعایت حق دسترســی به دادگاه ،به
مرحله تجدیدنظر نیز تســری خواهد یافت .بــه عبارت دیگر ،با پیشبینی امکان
تجدیدنظرخواهی در سیستمهای داخلی ،کشورها موظف خواهند بود مقررات یاد
شــده در فراهم نمودن امکان دسترسی به مرجع تجدیدنظر را نیز فراهم نمایند.
(یاوری)25 :1382 ،
این امر در حالی اســت که بر اســاس ماده  43قانــون تامین اجتماعی ،آرای
هیئت های بدوی ،در صورتی که مبلغ مورد مطالبه ســازمان اعم از اصل حق بیمه و
خســارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا این که اعتراض در موعد
مقرر واقع نشــود ،قطعی و الزم االجرا خواهد بــود .در صورتی که مبلغ مورد مطالبه
بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد ،کارفرما و سازمان ظرف  20روز از تاریخ
ابالغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت .همین
موضوع در ماده  8آیین نامه اجرایی هیئتهای تشــخیص مطالبات عینا تکرار شــده
اســت .الزم به ذکر است قبل از اصالح ماده  ،43مبلغ معیار جهت تجدیدنظرخواهی
دویســت هزار ریال بوده اســت .بنابراین اگرچه در اصالح ماده  ،43این مبلغ افزایش
یافته و در نتیجه آرای بیشتری قابل تجدیدنظرخواهی خواهند بود اما قراردادن قید و
شرط برای تجدیدنظرخواهی ،مغایر عام و مطلق بودن حق مزبور و مغایر با معیارهای
دادرسی منصفانه است.
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کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر در بند  1ماده  6و اساســنامه دیوان کیفری
بینالمللی در قسمت ج از بند  1ماده  67به مهلت معقول اشاره کردهاند و یکی از شرایط
مهم بهرهمندی از حق محاکمه عادالنه رســیدگی به دعاوی و شکایات در اسرع وقت و
مهلت معقول اســت(.آخوندی )149 :1378 ،حق بهره مندی از محاکمه عادالنه ،یکی از
مواردی که در آیین نامه هیئت تشــخیص مطالبات مورد توجه قرار نگرفته است ،توجه
به مهلت و زمان معقول رســیدگی به پروندههای تشــخیص مطالبات است .عدم تعیین
مهلت و زمان معقول اعم از رســیدگی ،ختم رسیدگی و صدور رأی است .هرچند ممکن
است این امور موجب تشریفاتی شدن شود؛ اما تعیین مهلتها و چهارچوبهای منطقی
منجر به تســریع دادرســی و رســیدگی در مهلت معقول و منطقی میشود( .خسروی،
 .)245 :1392حق بر رســیدگی در زمان معقول ،تضمین اساســی برای حمایت از همه
طرفین در برابر تاخیرهای رویهای بیش از حد اســت که ممکن است هم به اثربخشی و
هم به اعتبار دادگاهها لطمه بزند( .یاوری )284 :1383 ،در آیین نامه اجرایی هیئت های
تشخیص مطالبات ،در خصوص زمان معقول جهت رسیدگی و صدور رأی پس از استماع
اظهارات طرفین ،قیدی بیان نشــده است و صرفا در ماده  7آیین نامه ،چنین ذکر شده
اســت« :هیئت بدوی با توجه به اعتراض کارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و
در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رأی میکند».
بنابراین ،تکلیف زمانی برای صدور رأی پیشبینی نشــده اســت .این در حالی است که
رعایت زمان معقول در رســیدگی عالوه بر این که شامل رســیدگی به اصل پرونده در
زمان معقول اســت ،شــامل زمان معقول برای صدور رأی نیز میباشد و در مجموع قید
مهلتهــا در قانون یا آیین نامه اجرایی بر رعایت حق بر دادرســی در یک زمان معقول
صحه خواهد گذاشت .در بند  3این ماده ،نیز ذکر شده است « :شعبه یا نمایندگی موظف
است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره به پرونده رسیدگی و نتیجه امر را کتباَ
به همراه پرونده به هیئت بدوی ارسال نماید ».سیاق عبارات به کار رفته در این بند ،به
گونهای اســت که این امر را به ذهن متبادر میکند که رسیدگی در شعبه یا نمایندگی
صورت میگیرد در حالی که به نظر میرسد ،مراد نحوه اجرای قرار صادره است.
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مســتندل و مســتند بودن آرای قضایی را که بعضا مهمتریــن قاعده حاکم بر
انشــای رأی قضایی و یکی از اصول مسلم دادرسی دانستهاند به طور قطع یکی از پیش
شرطهای اجرای عدالت است .زیرا دادرسی منصفانه منوط به شفافیت است و شفافیت،
مســتلزم مستدل و مستند بودن رأی قضایی است( .آگاه )55 :1389 ،در توضیح قاعده
مســتدل و مستند بودن آرای قضایی باید گفت هر دعوای مطرح در یک مرجع قضایی
دارای دو جنبه موضوعی و حکمی اســت و هر دو جنبه باید در رأی قاضی مورد توجه
قرار گیرد( .دیانی )120 :1382 ،بر این اســاس در یک رأی قضایی مستدل و مستند،
استناد عبارت است از یافتن حکم قانون و استدالل عبارت از تحلیلی است که قاضی در
خصوص علت اعمال حکم قانــون بر موضوع معین بیان میکند( .مدنی)124 :1388 ،
بــه طور کلی ،هنگامی که تصمیم اداری ،حقوق و منافع شــهروندان را تحت تاثیر قرار
میدهــد ،بیان دلیل ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد .همچنین در صالحیتهای اختیاری،
به دلیل صعوبت تطابق اقدام اداری با متن قانون ،ارائه دالیل ضرورتی دو چندان خواهد
داشــت چرا که در غیر این صــورت ،امکان نظارت قضایی بر اقــدام معموله یا تصمیم
متخذه غیر ممکن خواهد بود( .رضایی زاده ،عطریان)93 :1393 ،
ماده  12آیین نامه هیئتها در بیان خصوصیات آرای صادره از هیئتها تصریح
بر این امر دارد که آرای هیئتها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختالف باشــد .بند 2
همین ماده ،بیان میکند « :در مواردی که رأی هیئتها مبهم تشــخیص داده شــود،
مراتب به هیئتهای صادرکننده رأی منعکس و هیئتها مکلفند به موضوع رســیدگی
نمایند ».اوال در این بند مشخص نشده است چه کسانی میتوانند تقاضای ابهام را مطرح
نمایند اما به نظر میرســد با توجه به اطالق بند مورد نظر ،شامل طرفین یعنی کارفرما
و سازمان تامین اجتماعی میشود.در دستورالعمل صادره در راستای آیین نامه اجرایی
نیز در خصوص لزوم مستدل و مستند بودن قیدی ذکر نشده است .با توجه به تخصصی
بــودن موضوعات و امکان عدم آگاهی کارفرمایان از این موضوعات ،یکی از موارد مهمی
که حقوق کارفرمایان را تضمین خواهد کرد ،ارائه اســتدالل در آرای صادره از هیئتها
است که با توجه به ترکیب هیئتهای بدوی و تجدیدنظر به نظر میرسد این اصل با
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 .5-4الزام ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری

بر خالف علم قاضی که به عنوان دلیلی از ادله اثبات به طور متمرکز و مستقل
در قوانین نیامده اســت ،کارشناســی به عنوان یکی از قراین در قانون آیین دادرسی و
دیگر قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام مربوط به آن در مبحثی مســتقل در قانون
آیین دادرســی مدنی (مواد  257به بعد) و قوانین مســتقل مربوط به کارشناشی مانند
قانون راجع به کارشناســان رســمی مصوب  57و همچنین مــوادی از قانون مجازات
اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده است(.سادات حسینی )49 :1391 ،به نظر
برخی حقوقدانان در مواردی که آگاهی بر اوضاع و احوال نیازمند حضور متخصص باشد،
قاضی از کارشــناس برای بررسی امارات مذکور و اعالم نظر کمک میگیرد .همان طور
که اگر معاینه محل نیاز به مهارت خاصی داشته باشد ،قاضی برای معاینه از کارشناس
کمک میگیــرد( .کاتوزیان)120 :1380 ،در این خصوص دســتورالعمل اجرایی آیین
نامه هیئتهای تشــخیص مطالبات ،در بخش دوم و با عنوان « اقدامات سازمان هنگام
محاسبه حق بیمه و اعالم بدهی» بیان داشته است« :شعب موظف هستند در محاسبات
پرونــده ،ابتدا مبانی مربوطه و موثر در تعیین حق بیمه شــامل دقت در ثبت و انتقال
دادههای مندرج در گزارشهای بازرســی کارگاهی ،بازرســی دفاتر قانونی ،قراردادهای
پیمانکاری ،صورت مزد و حقوق ارسالی و کلیه مواردی که منجر به تولید بدهی میشود
را به طور کامل مشخص و در سیستم ثبت نمایند .کارشناس مربوطه موظف است پس
از اعالم بدهی و هنگام مراجعه کارفرما یک نسخه از گزارش صورت محاسبات بدهی را
به کارفرما ارائه و با بیان قوانین و مقررات وی را در جریان نحوه شــکلگیری مطالبات
قرار داده و در صورتی که کارفرما از نحوه محاسبات اقناع نگردد ،با ارائه فرم درخواست
بازنگری محاسابت مستندات و مدارک الزم را از کارفرما اخذ نماید »...در آیین نامه
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خدشه مواجه خواهد شد چرا که در هیئتهای بدوی اساساً هیچ عضو حقوقدانی وجود
ندارد و در مرحله تجدیدنظر فقط یک عضو به عنوان قاضی حضور دارد که در خصوص
این عضو نیز شــرط تخصص در دعاوی تامین اجتماعی پیشبینی نشــده است .موجه
و مدلل بودن آرای صادره از هیئتهای تشــخیص مطالبات با توجه به تخصصی بودن
موضوعات مورد نظر نیز اهمیت زیادی دارد.

155

156

آسیب شناسی دادرسی اداری در هیئت های تشخیص مطالبات...

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق /شماره  /1بهار 1400

اجرایــی هیئتهای تشــخیص مطالبات نیز در خصوص لزوم ارجاع امر به کارشــناس
متخصص مقررهای پیشبینی نشــده است لذا رســیدگی به موضوع تشخیص مطالبات
قبل از طرح در هیئتها توســط کارشناس سازمان تامین اجتماعی صورت میگیرد که
قطعا مرجعی بیطرف نیست.
کارفرمایان معتقد هســتند عالوه بر باال بودن میران نرخ بیمه نیروی کار ســهم
کارفرما ،در این میان ،حق بیمههای تعیین شده از کارشناسی به کارشناس دیگر متفاوت
و باال اســت .این چالش در حوزه قراردادهای پیمانــکاری و تعیین نرخ آن ها قابل توجه
است(.چشــمی ،رضوی )21 :1394 ،لذا با توجه به این که ذی نفع در دعاوی مورد نظر
کارفرمایان میباشند لزوم کسب نظر از کارشناس رسمی دادگستری در قالب تأمین دلیل
یا انتخاب کارشناسان مرضیالطرفین ضروری به نظر میرسد .پذیرش این دیدگاه زمانی
تقویت میگردد که در خصوص کمیســیونهای ماده  100قانون شــهرداری در صورت
صدور حکم بر تخریب ،جلب نظر کارشــناس رسمی دادگستری الزامی دانسته شده است
و عدم کسب نظریه کارشناس ،از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

 .6-4رعایت تشــریفات عام آیین دادرســی (ایراد به رد دادخواســت
موضوع ماده  15آیین نامه)

دادخواســت مطابق ماده  51قانون آیین دادرسی مدنی تابع شرایط و مندرجاتی
است که برخی از آنها دارای ضمانت اجرای معین و برخی فاقد ضمانت اجرای مصرح در
این قانون میباشند ،مانند فارسی بودن و استفاده از برگه چاپی مخصوص و درج تاریخ و
امضای آن .رد فوری دادخواســت (م ،)56توقیف دادخواست (بند  2م  )53که مورد اخیر
نیز ممکن است منتهی به رد دادخواست گردد .مجموع این ضمانت اجراها را ممکن است
بتوان بیانگر بطالن عمل آیین دادرســی تحریر و ارائه دادخواست دانست .به بیان دیگر،
ضمانت اجرای رد دادخواســت هم در قانون تصریح گردیده و هم عمل آیین دادرســی
ناقــص را بی اعتبار مینماید ( .مجموعه رویه قضایی ،بی تا )209 :اما اگر ضمانت اجرایی
در قانون پیرامون دادخواســت پیشبینی نشده باشد آیا باز میتوان از بطالن عمل آیین
دادرســی دادخواست ســخن گفت؟ اولین بند از ماده  51قانون آیین دادرسی مدنی در
بیان نحوه شرایط دادخواست بیان داشته« :نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،سن ،اقامتگاه و
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حتی االمکان شغل خواهان» و در ماده  56در صورت عدم رعایت این شرط یعنی معلوم
نبودن خواهان یا محل اقامت او به موجب قرار صادره از ناحیه مدیر دفتر ،دادخواست رد
میشــود .در قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز در ماده  18در 8
بند ،شرایط دادخواست ذکر شده است .در ماده  28این قانون ،ضمانت اجرای عدم رعایت
شــرایط دادخواست ،ذکر شده است و در صورتی که دادخواست فاقد امضاء یا اثرانگشت
شــاکی یا وکیل و نماینده قانونی وی باشد و یا در فرضی که دادخواست توسط وکیل یا
نماینده قانونی ،ارائه شــود و مدرک محرز ســمت ارائه نگردد ،بر اساس ماده  28قانون،
اخطار رفع نقص صادر خواهد شد .همچنین به موجب ماده  27چنانچه دادخواست فاقد
نام و نام خانوادگی شاکی و اقامتگته باشد ،به موجب قرار مدیر دفتر رد خواهد شد.
در ماده  15آیین نامه اجرایی هیئتهای تشــخیص مطالبات بیان شــده است:
«در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگی نخواهد شد:
 .1در مــواردی که فــرم اعتراض فاقد نام و نام خانوادگــی ،امضاء یا مهر یا اثر
انگشت کارفرما و تاریخ باشد.
 .2در مواردی که ادعای وکالت یا نمایندگی معترض قابل احراز نباشد ».بنابراین
با وحدت مالک از مواد  51و  56قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مواد  18و  28قانون
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،در صورتی که دادخواست فاقد نام و نام
خانوادگی باشــد ،دادخواست رد خواهد شد ولی در فرض فقدان سایر شرایط ،اخطاریه
رفع نقص باید صادر گردد .بنابراین رد اعتراض کارفرما بدون صدور اخطار رفع نقص در
موردی که دادخواســت فاقد امضاء ،مهر ،اثرانگشت وی و در فرضی که ادعای وکالت یا
نمایندگی قابل احراز نباشد ،منطقی نیست و برخالف صریح مواد مارالذکر است.
در خصوص شــرط تاریخ در متن اعتراض کارفرما نیز نکاتی قابل توجه اســت:
برخی از اهمیت دادخواست به دلیل واجد آثار بودن آن سخن گفتهاند ( متین دفتری،
 )317 :1378و برخی دیگر آن را به نفع خواهان دانســتهاند( .شــمس )26 :1387 ،و
شعبه دیوان عالی کشور نیز در رأیی گویا فقط تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دادگاه را
حجت دانستهاست( .مجموعه رویه قضایی ،بی تا )202 :بنابراین قید تاریخ در هیئتها
در مرحله تجدیدنظر و بدوی واجد اهمیت اســت  .بر اســاس ماده  1آیین نامه مهلت
طرح دعوی در مرحله بدوی ،کارفرما ظرف مهلت  30روز حق دارد به مبلغ مورد نظر
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اعتراض نماید .بر اساس ماده  8آیین نامه هیئتها ،آرای هیئت بدوی ظرف مهلت 20
روز از تاریخ ابالغ ،قابل تجدیدنظرخواهی بود و قید تاریخ در اعتراض تجدیدنظرخواهی،
با توجه به تاریخ ابالغ ،قابل توجه اســت .بنابراین با اجرایی شدن ماده  15آیین نامه و
اعمال آن به دلیل برخی نواقص شــکلی ،حق ماهوی کارفرما در اعتراض از بین خواهد
رفت و بر خالف اصول کلی مقرر در آیین دادرسی است.

 .7-4لزوم رعایت اصل دسترسی برابر به دادگاهها و مراجع شبه قضایی

بر اســاس حقوق بینالملل ،دسترسی به دادگاه یا دیوان بایستی به صورت موثر
تضمین شــود  .بر اســاس اسناد بینالمللی ،حق دسترسی شــامل دسترسی فیزیکی به
امکانات و تســهیالت دادگاه یا دیوان و نیز دسترسی به اطالعات مربوط به زمان و مکان
رسیدگی میباشد .دادگاهها و دیوانهای اداری بایستی اطالعات مربوط به زمان ،تاریخ و
مکان دادرســی در یک زمان معقول و با لحاظ ارزش دعوی و زمان مورد انتظار رسیدگی
به اطالع طرفین دعوی عمومی برســد( .همتــی )249 :1395 ،در ماده  44قانون تامین
اجتماعــی ابتدائاً تصریح بر این امر شــده که هیئتهای تجدیدنظــر مطالبات در تهران
تشــکیل میشــود .اما به موجب قانون اصالح مواد  44 ،43و  80قانون تامین اجتماعی
هیئتهای تجدیدنظر در مراکز اســتانها تشکیل خواهد شد .بنابراین اگرچه در اصالحیه
جدید ،تمرکززدایی از تهران اصالح شــده اســت و بر این اساس دسترسی به دادگاهها و
مراجــع اختصاصی اداری تا حدی بهبود یافته اســت اما تشــکیل هیئتهای تجدیدنظر
همچنان در مراکز اســتانها صورت میگیرد و بر این اساس ،شخصی که در شهرستانی
یا روســتایی دور افتاده زندگی میکند جهت طرح دعــوای تجدیدنظرخواهی خود باید
به مرکز اســتان مراجعه نماید .همچنین بر اساس بخش یازدهم دستورالعمل آیین نامه
اجرایــی هیئتها ،در برخی فروض نیز ممکن اســت علیرغم صالحیت هیئت تجدیدنظر
مستقر در مرکز استان ،رسیدگی در هیئت های تشخیص مطالبات سازمان مرکزی صورت
گیرد .بند  11-5در این خصوص تصریح میکند« :با توجه به مصوبه شماره 1100/5224
هیئت مدیره ســازمان ،استانهایی که هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات در آن مستقر
شده باشد ،باید در موارد ذیل پرونده جهت رسیدگی به هیئت های تجدیدنظر تشحیص
مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند:
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پروندههایی که آرای هیئت تجدیدنظر تشــخیص مطالبات آن توسط دیوانعدالت اداری نقض و دستور رسیدگی مجدد صادر شده است.
 پروندههایی که آرای هیئتهای بدوی تشــخیص مطالبات آن مورد اعتراضشعبه یا اداره کل استان ذیربط قرار میگیرد.
 پروندههایی که به دلیل عدم وجود تشکلهای کافرمایی امکان معرفی نمایندهوجود ندارد.
پروندههایی که اداره کل وصول حق بیمه یا اداره کل استان تشخیص میدهد.همچنین بر اســاس بنــد  11-6در صورتی که حجم پروندههــای ارجاعی به
هیئتهای تشخیص مطالبات استان بیش از حد افزایش یافته و متضمن انتظار بیش از
سه ماه جهت طرح در هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات گردد ،ادارات کل استان ابتدا
باید صرفا با اســتفاده از افراد جانشین هیئت و برگزاری جلسات فوقالعاده پروندههای
در صف انتظار مازاد بر ســه ماه را رسیدگی و در صورت عدم کفایت ،پروندههای امر را
با رعایت مصوبه  1100/95/3617مورخ  95/10/20هئیت مدیره سازمان به هیئتهای
تجدیدنظر تشخیص مطالبات ستاد مرکزی ارسال نمایند.
در خصوص بندهای مورد نظر نکاتی قابل توجه است :در فرضی که تجدیدنظرخواه،
شــعبه یا اداره کل استان باشد ،رســیدگی در هیئتهای مرکزی صورت میگیرد در این
فــرض ،تکلیف طرح موضوع در ســتاد مرکــزی مغایر با حقوق کارفرمایی اســت که رأی
بدوی به نفع وی صادر شــده اســت.همچنین در فرضی که حجــم پروندههای مطرح در
هیئت تجدیدنظر اســتانی زیاد باشد ،پروندهها به ستاد مرکزی ارسال خواهد شد .در واقع
عدم امکانات ســازمان در تشکیل هیئتها به تعداد کافی در سطح استان ،سبب قرار دادن
تکلیف مراجعه کارفرمایان ،به ستاد مرکزی خواهد شد لذا موارد مقرر در دستورالعمل آیین
نامــه اجرایی کام ً
ال مغایر با مواد  43و  44قانون تأمیــن اجتماعی و نیز آیین نامه اجرایی
هیئتهای تشخیص و نیز مغایر با اصل دسترسی فیزیکی به مراجع شبه قضایی است.
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با توســل به دادرسی اداری ،اداره ملزم به پاسخگویی و بیان مبانی تصمیم خود میشود
و به دفاع از اقدامات و تصمیمات خود با ارائه مبانی و مســتندات قانونی تصمیم خویش
میپــردازد( .زارعــی ،محســن زاده )68 :1394 ،با پذیرش اصل وجــود مراجع اداری
اختصاصی در پرتوی هدف حقوق اداری ،که همانا برقراری حاکمیت قانون بر دســتگاه
عمومی اســت .موضوع حقوق رعایت شــوندگان در برابر اداره مطرح میگردد و همواره
بیم آن میرود که نابرابری میان مقام عمومی و اشــخاص ،نظام رســیدگی و بازبینی را
دچــار خلل نماید و آن را از مســیر عدالت و انصاف خارج نماید .بنابراین در راســتای
پذیــرش اصل وجود مراجع اختصاصی اداری به منزله ابــزاری اقتداری در جهت حفظ
منافع عمومی و تامین حداکثری منافع اشــخاص ،راهکارهای حقوقی پیشبینی شــده
اســت( .طجرلو و همــکاران )158 :1394 ،یکی از ویژگیهای ذکر شــده برای مراجع
اختصاصی اداری ،ایجاد توسط قانون خاص است( .کاوه )132 :1385 ،گفتمان حاکم بر
حقوق عمومی نوین ،مســئله دولت قانونمدار است .مطابق این گفتمان ،تمامی مقامات
و نهادهای سیاســی از جمله پارلمان باید تابع قواعد حقوقی به ویژه قواعد حامی حقوق
بنیادین باشــند هیچ یک از مقامات و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادیهای
بنیادین را جز در چهارچوب آیینهای خاص و پیچیده پیشبینی شده در قوانین ندارند.
(گرجی ازندریانی )217 :1390 ،بنا بر مطالب پیش گفته ،یکی از اصول حاکم بر تشکیل
مراجع اختصاصی اداری ،اصل ایجاد و تشــکیل به موجب قانون است .در این راستا ،در
قانون تامین اجتماعی ،هیئتهای تشــخیص مطالبات در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر
پیشبینی شــده اســت اما در آیین نامه الحاق و نحوه اجرای مواد  16و  17آیین نامه
هیئتهای تشخیص مطالبات ،سازمان تامین اجتماعی ،کمیتههایی را پیشبینی نموده
اســت و با این عمل ،یک مرحله رســیدگی به اعتراض فوق العــاده را پیشبینی نموده
است و برای کمیتههایی ،تحت عنوان «کمیتههای اجرایی» اختیاراتی پیشبینی نموده
اســت .همچنین در ماده  ،17همین امکان برای سازمان نیز پیشبینی شده است که بر
اســاس آن در صورتی که پس از قطعیت بدهی ،سازمان تامین اجتماعی احراز نماید که
محاســبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن است ،مابه التفاوت قابل دریافت از کارفرما
است .اگرچه پیشبینی حق اعتراض فوق العاده برای کارفرمایان با الزامات انصاف آیینی
همخوانی دارد اما اوالً هیئت بررسی کننده ،تماماً منتخب مدیر عامل سازمان تامین

محمدجواد رضایی زاده ،محمد رئیسی

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق /شماره  /1بهار 1400

اجتماعی هســتند و بعید اســت که به اعتراض کارفرما توجه کنند بنابراین در ترکیب
هیئت مزبور ،نمایندهای از کارفرمایان حضور ندارد .شناســایی این حق برای ســازمان
تامین اجتماعی ،با اصل انتظار مشــروع برای کارفرمایان در تغایر اســت و ممکن است
پس از گذشــت مدتی ،هر آن ممکن است با تصمیم بعدی کمیتههای اجرایی ،موضوع
مجددا مطرح و در نهایت مبلغی مازاد از وی اخذ گردد.
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در قانون تامین اجتماعی ،هیئت های تشخیص مطالبات در دو مرحله بدوی و
تجدیدنظر ،جهت رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به مطالبه حق بیمه پیشبینی
شــده است .مراجع مزبور از انواع دادگاههای اختصاصی اداری هستند و در نتیجه آرای
آنها نیز قابل شــکایت در دیوان عدالت اداری اســت .در دستورالعملها و آییننامههای
اجرایی صادر شــده توسط ســازمان تامین اجتماعی و در مواردی ،مشاهده میشود که
در تصویب دستورالعملها و آییننامهها ،ســازمان ،پا را از اختیارات قانونی فراتر نهاده
اســت که این امر با الزامات حقوق اداری یعنی لزوم رعایت اصل سلســله مراتب میان
قوانین و آییننامهها در تعارض اســت .ضمن این که در بســیاری موارد ،الزامات انصاف
آیینی مورد توجه قرار نگرفته اســت .ســاختار هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص
مطالبات ،ســاختاری وابسته به سازمان تامین اجتماعی اســت و لذا اصل بی طرفی و
اســتقالل قطعا در هیئتها نقض خواهد شد .در آیین نامه الحاقی مواد  16و  17نیز با
پیشبینی مراجعی تحت عنوان کمیتههای اجرایی در ســه ســطح ،عمال قطعیت آرای
صادره از هیئتها زیر سوال رفته است که این امر قطعا با اصل انتظار مشروع در تعارض
خواهد بود .با توجه به نکات ذکر شده در این مقاله ،الگوی مطلوب جهت عملکرد بهتر
هئیتهای تشخیص مطالبات عبارتند از:
پیشبینی شــرایط عضویت در هیئتها مانند شــرط تخصص و سابقه و سایرشرایط مربوط
 لزوم مستدل و مستند بودن آرای صادره از هیئتهای بدوی و تشخیص مطالبات جمع بندی آیین نامه اجرایی در یک سند واحد و جامع و پرهیز از اقدامات پراکنده تغییر و اصالح نحوه انتخاب اعضای هیئتهای تشــخیص مطالبات به نحویکه نماینده کارگران و کارفرمایان توسط مراجع کارگری و کارفرمایی انتخاب شوند.
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