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 اجتماعی  تأمین های تشخیص مطالبات سازمانهیئت  های آرایچالش 
 بر آرای دیوان عدالت اداری  تأکید با

فاطمه میراحمدی، آیت موالئی
 

 چکیده 

های مختلف است. ها و موانع موجود در عرصه مستلزم شناسایی چالش   وکار کسب حمایت از تولید و 
 ۀویژه قراردادهای پیمانکاری است که در روی ها، اخذ حق بیمه قراردادها، به ترین این عرصه یکی از مهم 

ای های تشخیص مطالبات این سازمان، معیار دقیق و منطقی هیئت   اجتماعی و  تأمین  فعلی سازمان
است. این   رو روبه های بسیاری  قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و با چالش   ۀ حق بیم ۀ جهت محاسب 

آرای  و  است  اداری شده  عدالت  دیوان  در شعب  پرشکایت  موضوعات  از  یکی  به  تبدیل  وضعیت، 
گردد که نیازمند های تشخیص مطالبات به علل مختلف شکلی و ماهوی نقض می هیئت   یاری ازبس 

ها و چالش   ترین مهم   که   توجه جدی است. بنابراین در این نوشتار به این سؤال پاسخ داده شده است 
بر آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری   تأکید   های تشخیص مطالبات با هیئت   علل نقض آرای 

این    . چیست  به  پاسخ  تحلیلی،  سؤال در  ـ  توصیفی  تحقیق  روش  از  استفاده  با  نتایج   ترینمهم ، 
های گوناگونی، همچون چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه، آمده از این قرار است: اواًل چالش دست ه ب 

بر مبنای حسابرسی از دفاتر مالی وجود دارد؛   های تشخیص مطالبات و تعیین حق بیمه هیئت   ترکیب 
ها، اصول و شرایط حاکم بر اخذ حق بیمه در هایی گویای نقصان در شاخص ثانیًا وجود چنین چالش 

 .اسناد قانونی مربوطه است که نیازمند اصالح است
پیمانکاری، سازمانهیئت  واژگان کلیدی: قراردادهای  ،  اجتماعی  تأمین  های تشخیص مطالبات، 

 حق بیمه، دیوان عدالت اداری 

 
 نویسندۀ مسئول( ایران  ز،ز، تبریی تبر دانشگاه ،یاجتماع علوم و حقوق ۀدانشکد حقوق، گروه  اری استاد( 

amulaee@tabrizu.ac.ir 

 ایران زز، تبری یتبر دانشگاه ،یاجتماع علوم و حقوق ۀدانشکد، دکتری حقوق عمومی ، 
mirahmadi.fatemeh67@gmail.com 



 1401 زمستان  / بیستمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و   دورۀ /                  

 

306 

 مقدمه
و  بیمه  حق  به  نسبت  کارفرمایان  اعتراضات  به  رسیدگی  عمومی،  حقوق  اقتضائات  اساس  بر 

تعیین سازمانخسارات  طرف  از  و  تأمین  شده  و  صورت  به   اجتماعی  کارفرما  میان  اختالف  کلی، 
دادگاه در  رابطه  این  در  نمی   هایسازمان  بلکه  عمومی رسیدگی  ماد  گذارقانونشود    قانون   42  ۀدر 

بینی های تشخیص مطالبات« پیش ، مرجعی خاص را با عنوان »هیأت1354اجتماعی مصوب    تأمین
:  1395شوند )استوارسنگری،  مراجع، در دستۀ مراجع »شبه قضایی« تلقی می  گونهاینکرده است که  

  1392تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  قانون 16و  10مواد  موجببه( و 146
  ۀها در دو مرحل هیئت  شکایت در دیوان عدالت اداری است. اینقابلها،  گونه هیئتاینآرای قطعی  

استقرار  با اصل رسیدگی دو درجهسو  هم  بدوی و تجدیدنظر و  بر تجدیدنظرخواهی  نیز حق  ای و 
های بدوی تشخیص برآمده و هیئت  تماعی در مقام بیان اعضایاج  تأمین  قانون  43  ۀاند. مادیافته
زاده و رئیسی، )رضایی  تهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات اسهیئت  اعضای  ۀ نیز دربار  44  ۀماد

ادار146:  1400 از  آمار اخذشده  اداری در مهرماه    ۀآمار و بودج  ۀ (. مطابق  ،  1400دیوان عدالت 
 تأمین  تشخیص مطالبات سازمان  هیئت  قطعیرأی    اعتراض به های مربوط به  فراوانی ورودی پرونده

بوده و با نرخ رشد   1399  نخست سال  ۀ پرونده در شش ماه  1286  ، اجتماعی در دیوان عدالت اداری
ماه  2163درصدی،    68صعودی   در شش  رقم    1400نخست سال    ۀپرونده  که  است  ثبت شده 

پ    تأمین  توجهی، ذیل موضوعاتقابل رشکایت در دیوان عدالت اداری  اجتماعی و جزء موضوعات 
چنینی، گویای  های اینشود. در نگاه نخست، چنین افزایشی در حجم ورودی پروندهمحسوب می

اجتماعی    تأمین  مربوط به رسیدگی به اختالفات میان کارفرمایان و سازمان  ۀوجود مشکل در سامان
 شود.جاست که اهمیت این تحقیق روشن میینبحث و فحص است. از هم ۀاست که شایست

  تأمین   های تشخیص مطالبات سازمانهیئت  ترین موارد اختالفی در آرای قطعیییکی از جد
 ۀحق بیم  ۀمحاسب  ۀو سازمان در جریان است، اختالف بر سر نحو  یاجتماعی که میان فعاالن اقتصاد

اجتماعی   تأمین  قانون  41  ۀماد  موجببه  گذارقانونباشد.  ( میی)پیمانکار   یکارمقاطعه  یهافعالیت
موارد  در  است:  کرده  می  یمقرر  سازمان  کند  ایجاب  کار  نوع  کار  که  کل  به  را  مزد  نسبت  تواند 

با این حال، رفتار    .متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند  ۀشده تعیین و حق بیمانجام 
ها  یکارترین و شاید مصداق منحصر این ماده، مقاطعهشایعی بوده است که گویی،  نحوبهسازمان  

شود. این  از کل مبلغ پیمان )ناخالص( تعیین و مطالبه می  ی حق بیمه، کسرها  آن  بوده است که در
  3حق بیمه، اگرچه مورد توجه جدی و اصرار مسئولین سازمان بوده است اما در طی    بۀروش محاس 

م  ۀده اختالف  محل  همواره  است؛  گذشته،  بوده  پیمانکاران  و  سازمان  شکایات    ی اگونهبهیان  که 
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آرا   یمتعدد تاکنون  قانونی موجب شده است.  نزد مراجع  از   یزیاد  یرا در عمل  این خصوص  در 
و ادار  هیئت  شعب  عدالت  دیوان  دستگاه  یعمومی  میان  اختالف  حل  مرجع  حتی  دولتی    یهاو 

 قضائیه  ۀشود دولت و قوه است. لذا مشاهده می جمهور( صادر شد  رئیس)مستقر در معاونت حقوقی  
 اند.  در این خصوص درگیر بوده 

و با تصویب   های گذشته، مجلس شورای اسالمی نیز درگیر موضوع شده مزید بر این در طول سال
اخیر، قوانینی   هایاند. برای نمونه در سالرو برآمده برطرف کردن مشکالت پیش    درصدد مصوباتی  

، »قانون حداکثر  1387صنعتی« مصوب    یگذارهمچون »قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه
مصوب   مهندسی«  و  فنی  توان  از  رقابت  1391استفاده  تولید  موانع  رفع  »قانون  مصوب  و  پذیر« 

رسیده  1394اردیبهشت   تصویب  همگی  به  اسناد  این  بیمبوده   درصدداند.  حق    یهالیتفعا  ۀاند 
موازنه را به نفع پیمانکاران متعادل نمایند )طوسی و کاشانی،    ۀرا مورد بازبینی قرار داده و کف  یپیمانکار

ها به  ( که ظاهرًا در عمل چنین اتفاقی نیافتاده است و افزایش حجم ورودی پرونده31-32:  1396
 دعاست. شاهدی بر این م 1399به نسبت سال  1400دیوان عدالت اداری در سال 

پیشین خصوص  می  ۀدر  متذکر  دربارپژوهش  آرایچالش  ۀ گردد؛  نقض  علل  و  های  هیئت  ها 
سازمان مطالبات  که   تأمین  تشخیص  مستقلی  پژوهش  تاکنون،  اداری  عدالت  دیوان  در    اجتماعی 

رو باشد انجام نشده است و  های پیشچالشدرخصوص    رویه شعب  ۀموردی دربرگیرندصورت  به
« کتاب  در  پیمانکاری«   تأمین  حقوقصرفًا  قراردادهای  در  پرتو،    اجتماعی  و  و 1393)نعیمی   )

( 1396)طوسی و کاشانی،  ها« یپیمانکار یهاحق بیمه ی»تحلیل حقوقی ـ اقتصاد ۀهمچنین مقال
محاسبه حق بیمه قردادهای پیمانکاری ذکر شده است. بر این    ۀمبنا و نحودرخصوص    عمدتًا مطالبی

ها و ایرادات قانونی و علل نقض آرای تشخیص مطالبات  چالش  ترینمهماساس، در این پژوهش به 
پرداخته می اداری  این  در شعب دیوان عدالت  به  داده خواهد شد  سؤالشود و    ترین مهم  که  پاسخ 

های تشخیص مطالبات در شعب دیوان عدالت هیئت  نقض آرایها و ایرادات قانونی و علل  چالش
شناسی  ، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی ـ تحلیلی، به آسیبسؤالدر پاسخ به این    .اداری چیست

بر آرای شعب دیوان عدالت اداری   تأکید  های تشخیص باهیئت  سازوکار رسیدگی به مطالبات در
ذیل چهار موضوع چالش تقنینی، چالش اجرایی، چالش نظارتی ها شود. بنابراین چالشپرداخته می

های  چالش  ترینمهمشوند. در این راستا، نخست،  ها به بحث گذاشته میهیئت  و ایراد ساختاری
های  گرفتن چالش  شود. سپس با در نظرهای تشخیص مطالبات به بحث گذاشته میهیئت  قانونی

از طریق آرای شعب دیوان عدالت اداری، تبیین و تحلیل   هاهیئت  ترین موارد کنترل اجرایی، شایع
شود. در پایان به بررسی به بحث گذاشته می قضائیه ۀگردد. در ادامه معضالت کنترل از طریق قومی 
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 شود.های ساختاری پرداخته میچالش
 اجتماعی  تأمین  های تشخیص مطالبات سازمانهیئت  های تقنینیچالش ترین مهم  .1

در   ریشه  قانونی  چالش  پوزیتویستی،  دیدگاه  بهگذارقانوناز  و  دارد  »بد«  میی  برای  نظر  رسد 
رسد که اسناد  نظر میمهم ورود به بحث باشد. در عالم نظر، چنین به   ۀ شناسی دروازشروع آسیب

جا به  هستند که در این   روروبهقانونی مرتبط با چگونگی اخذ بیمه از کارفرمایان، با معضالت نظری  
   شود.اشاره میها آن ترینمهم
بخشنامه .  1-1 مقررات؛  تعدد  و  تنوع  قانونی:  اسناد  تورم  و  نامهآیین ها،  چالش  ها 

 ها  دستورالعمل
( و  195:  1386)انگ،    مسائل گوناگون  وفصل حلی در جهت  فرایندی،  گذارقانوناگرچه امر  

تواند در تورم  چگونگی ترسیم چنین وضعیتی میتعیین تکالیف و حقوق اشخاص جامعه است اما  
اجتماعی نیز صادق باشد. گفته    تأمین  تواند در مورد سازمانباشد. این قاعده می   مؤثری  گذارقانون

ها و  نامهآیینها،  محور است. تنوع و تعدد مقررات؛ بخشنامهشود این سازمان یک ارگان بخشنامهمی 
 از زین ان و قضاتیه مجرک بل انیارفرماک تنهانه یاریبس وارد م ها موجب شده است دردستورالعمل

اجتماعی و همچنین    تأمین  های داخلی سازمانباشند. لذا تنقیح مقررات و بخشنامه اطالعی ب آن
 نیقوان و مقررات  با آنان ردنک  آشنا  و قانون انی ان و مجرمأمور و انیارفرماک آموزش و یرساناطالع

است.   ماتیتصم  در سانیک  یروش اتخاذ و  ی منطق و حیصح یاجرا  منظوربه ضروری  خود 
گام مثبتی    20/12/1399کاران مصوب  ای مقاطعهتنقیح و تلخیص ضوابط بیمه   ۀخوشبختانه بخشنام

تورم اسناد قانونی و رسیدن به    ۀرسد تا گذار از مرحلنظر میاما به  ، گردد در این خصوص تلقی می 
 خصوص، فاصله معنادار وجود دارد.گام مطلوب در این

به چگونگی محاسبه و اخذ حق بیمه  بینی صالحیت اختیاری سازمان راجع چالش پیش .1-2
 اجتماعی تأمین  قانون 41 ۀبر اساس ماد

مادنحوبه  گذارقانونگاهی ممکن است   انشای  به  بپردازد که  ۀ ی  یا    ۀزمین  قانونی  سوءبرداشت 
مذکور از چنین چالشی   41  ۀرسد مادنظر راجع به قلمروی اختیارات پیش بیاید. به نظر میاختالف
ترین روش تعیین و دریافت آن، رایج  یها اجتماعی و تبصره   تأمین  قانون  28  ۀبرد. برابر مادرنج می 

درصد   3 ۀعالوبهدرصد  20رگر )درصد از مزد یا حقوق مستمر کا 30حق بیمه آن است که کارفرما 
 در روش  این حق بیمه پرداخت کند. عنوانبهرا  درصد سهم کارگر( 7بیمه بیکاری، سهم کارفرما و 

 به این اجتماعی تأمین   قانون کلی شود و گرایشمی  محسوب  اصل یک بیمه حق و وصول  محاسبه

شود  دریافت و محاسبه واقعی ارقام  و اعداد یمبنا بر تا حد امکان هابیمه حق است که بوده سمت
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ساده، همیشه   ۀولی، واقعیت این است که استفاده از این قاعد. (34-35 :1396)طوسی، کاشانی، 
مقرر    41  ۀباشد، لذا در مادپذیر نمیمحاسبه و وصول حق بیمه از تمام صنوف به آسانی امکان  یبرا 

تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده که نوع کار ایجاب کند سازمان می  یشده است: در موارد 
رسد چالش نظر میتعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند و »به

 مجوز از اجتماعی تأمین   سازمان  چراکهشود.  اصلی مربوط به قانون مذکور، از همین ماده آغاز می 

کرده و با تفسیر موسع از صالحیت   یبرداربهره  ممکن،  صورت  ترینبه گسترده  41ۀ  ر مادد موجود
به کارفرمایان پیش برده است و در نتیجه    اشهجانبیکهای  اش، فضا را به سمت تحمیل ارادهگزینشی

شایسته ظرفیت  اداری  عدالت  دیوان  امروز،  به  صالحیتتا  کنترل  باب  در  اختیاری  ای  های 
توانست با تکیه  های اجرایی پیدا نکرده است. این درحالی است که این مرجع به راحتی میدستگاه

سازی  ی سازمان اقدام ورزد و آن را به موجهحقوق اداری، به کنترل صالحیت اختیار  ۀبر اصول پیشرفت
برای مثال   . (12:  1393اش مکلف سازد« )موالئی،  های اختیاریتصمیمات مربوط به صالحیت

مقامات دیوان می  بیان دالیل تصمیم«،  به  الزام  اصول حقوقی، همچون »اصل  بر  تکیه  با  توانست 
فقدان    ۀبینی شده در قانون نماید. در سایپیشهای قانونی   اجرایی سازمان را مکلف به رعایت محدوده

 را  ی ادار عدالت دیوان  است توانسته چنین ظرفیتی توسط دیوان عدالت اداری، این سازمان در عمل
 -223 ۀ شمار ۀدیوان عدالت اداری در دادنام عمومی هیئت  د.کن متقاعد خود عمل باب صحت در

بخشیده بود. چنین رأیی  قانونیۀ  جنب سازمان اقدامات به واقع در  149 ۀبخشنامتأیید    ضمن  221
دیوان را قانع کننده رأی    بارزی بر نزدیکی نگاه دیوان با سازمان است. با این حال، پیمانکاران که  ۀنمون 
توانستند از سال   گذارقانون منفی ناشی از عملکرد سازمان، نزد مراجع    یدانستند با طرح پیامدهانمی

ای  الیحه  ئۀاصالح عملکرد سازمان به تصویب برسانند. دولت با ارا   منظوربهینی را  به بعد قوان  1384
سرمایه و  تولید  موانع  از  برخی  رفع  »قانون  همچون  آن،  در  قوانینی  تصویب  و  مجلس   یگذاربه 

 درصدد ،  1391، »قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی« مصوب  1387صنعتی« مصوب  
موازنه را به نفع پیمانکاران    ۀرا مورد بازبینی قرار داده و کف  یپیمانکار  یهافعالیت  ۀ بوده است حق بیم
 یاجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه بر مبنا  تأمین  سازمانها  آن   صورتی که درمتعادل نمایند؛ به

با این حال   اعمال ۀ  اران و خودداری از رویکمانیفهرست ارائه شده توسط پ ضریب گردیده است. 
طور بهزمان با طرح برخی شبهات حقوقی، همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده و در عمل،  سا

  گذاشتن  کنار در سازمان تکلیف رسدمی نظر کلی، بر سیاق سابق عمل کرده است. در هر حال به
 باقی خود قوت  به  کماکان باشدمی   1391 و  1387ی  ها سال به قوانین مستند که  ضریب اعمالیۀ  رو

اش را  (. باقی بودن شبهات سازمان نسبت به صالحیت قانونی57:  1396است )طوسی و کاشانی،  
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 گذار قانوننویسی و انتخاب واژگان توسط  هایی دانست که در نوع قانونباید نمود بارزی از شکاف
جتماعی و ا تأمین  قانون 41 ۀرسد در راستای برداشت صحیح از مادنمود پیدا کرده است. به نظر می

 نکته را مدنظر داشت:  4نمود. بدین منظور باید  احصامذکور را  ۀقلمرو آن، باید مصادیق ماد
کلی، حکم به تعیین نسبت مزد را به کل کار  صورت  به  اجتماعی  تأمین  قانون  41  ۀماد  اگرچه  .1

  ۀماد   .2؛  پیمانکاری استقراردادهای  درخصوص    این وضعیت صرفاً انجام یافته مقرر کرده است اما  
؛ شود که امکان بازرسی از کارگاه وجود نداشته باشداجتماعی مواردی را شامل می  تأمین  قانون  41

می  .3 انجام  غیرثابت  نیروی  توسط  کار  و  دارد  غیرثابت  کارگاه  از    .4؛  شودپیمانکار  مصادیقی 
  ، باشد اجتماعی نمی  تأمین  ونقان  47و    36  ۀ قراردادهای پیمانکاری که مشمول لیست بر اساس ماد

   اجتماعی است. تأمین قانون 41ۀ مشمول ماد
باشد که محل  ، تعریف »کارگاه ثابت« می41  ۀ چالش برای دستیابی به مصادیق ماد  ترینمهم
بوده است. هرچند که نظر  اختالف اداری  بین سازمان و دیوان عدالت  بهجایبهنظر  نظر  گاه دیوان، 

االجرا برای سازمان صادر کند و  شایسته، رهنمود قضایی الزم رأی    تواند با اصداردیوان می   رسدمی 
در   .(12:  1393مسیر اقدامات سازمان را در راستای اصل توازن منافع، مشخص سازد )موالئی،  

ه  های مربوطه ضروری بودکنار این، برای تعریف مفهوم »کارگاه ثابت«، بررسی قوانین و دستورالعمل
با الحاق    1/2/1394پذیر و ارتقای مالی کشور« مصوب  »قانون رفع موانع تولید رقابت  40  ۀو ماد
خصوص اصالح  را در این   1حق بیمه«  ۀاجتماعی، »مبنای مطالب  تأمین  ( قانون38)  ۀای به مادتبصره 

ه  ست که عالوقانون فوق و سایر قوانین مرتبط، کارگاه ثابت، محلی ا  40  ۀماد  صراحت بهنموده است.  
ادام  بر مقاطعه  ۀخاتم  رغم بهفعالیت،    ۀامکان  قرارداد  مراجع  یک  از  فعالیت  مجوز  دارای  کاری، 

در    صالح ذی موضوع  این  که  باشد  میسر  محل  آن  در  مقاطعه  متعدد  قراردادهای  اجرای  و  بوده 
،  تخصصی کار  هیئت  28/9/1398مورخ    10309و    29/2/1398مورخ    10051  ۀهای شماردادنامه
تنقیح و تلخیص    ۀبخشنام  13گردیده است و در بند  تأیید    اجتماعی دیوان عدالت اداری  تأمین  بیمه و

 تبیین شده است.  20/12/1399کاران، مصوب ای مقاطعهضوابط بیمه 

جمع بخشنامهبا  از  کلی  سازمانبندی  روی  تأمین  های  و  اداری،   ۀاجتماعی  عدالت  دیوان 

 
  ثابت   یمهندس   یفن  ای   یدیو خدمات تول  یصنعت   یها کارگاه  یکه دارا  ییهامانیپدر مورد    مهیحق ب  ۀمطالب  یمبنا.  1
  یو بازرس   یشود، بر اساس فهرست ارسالیکارگاه انجام م   همانتوسط افراد شاغل در    مانیپ  یموضوع اجراباشند و  یم 

اع از  و  است  ضر مکارگاه  قرارداد    مهی ب  حق  بی ال  م   مانیپجهت  تیمعاف  سازمان  و    د یبا  یاجتماع  نیم أباشند 
 را صادر کند.   مانیپ یگونه قراردادها نی مفاصاحساب ا
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 های کارگاه ثابت بدین شرح است:  مالک
قرارداد،    ۀاجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نگردیده باشد و پس از خاتم  منظوربهمنحصرًا    .1

از زمان انعقاد قرارداد، دارای فعالیت مرتبط و منطبق با    .2؛  گرددآوری و تعطیل نمیبرچیده، جمع
 37  ۀمجوز ماد  .3؛  کارگاهی فعال در واحد اجرایی سازمان باشند  ۀپروندموضوع عملیات پیمان و  

معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را   اجتماعی، گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی تأمین قانون
  صالحذیدارای مجوز فعالیت صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی مهندسی از مراجع    .4؛  داشته باشد

اجرای  پیمان  .5؛  باشد به  نسبت  کارگاه  همان  در  شاغل  افراد  و  موجود  امکانات  از  استفاده  با  کار 
امکان انجام عملیات بازرسی در آن    .6؛  عملیات موضوع قرارداد منعقده با واگذارنده اقدام نماید

 کارگاه وجود داشته باشد.  
به  باال،  توضیحات  مبنای  می بر  »الی   رسد نظر  به  مربوط  اساسی   درخصوص   تقنینی«   ۀ معضل 

بینی »صالحیت اختیاری« چگونگی اخذ حق بیمه از کارفرمایان، ناشی از »تورم اسناد قانونی« و پیش 
 نحو به اش را  وسیله، سازمان این صالحیت اختیاری برای سازمان در بخشی از موضوع باشد که بدین 

این در حالی است که در حقوق مدرن، صالحیت اختیاری  ؛ دهد برداری قرار می دلبخواهانه مورد بهره 
اعمال است. قابل اصول حقوقی پیشرفته، مثل اصل موجه بودن و اصل تناسب چهارچوب مقامات در 

پیوند خورده است و در واقع، معضل اساسی دیگر، مربوط به   مسئله این   ادامه با معضل »اجرا«  در 
قا  از صالحیت  می نونی برداشت عملی سازمان  راه   باشد. اش  از  فرهنگ »یکی  در ها،  حقوقی  سازی 

سازمان است و اینکه به سازمان تفهیم گردد، از دیدگاه اصل بیالن هزینه و فایده، در درازمدت، به نفع 
که صالحیت  است  اختیاری سازمان  و های  اداره  طرفین  متوازن  منافع  رعایت  اصل  سمت  به  را  اش 

منافع اعضای سازمان بوده و در   ۀ سازمان مذکور در یک سطح نمایند  ه چراک رجوع پیش ببرد.  ارباب 
نمایند  دیگر،  نماینده   ۀ سطح  چنین  است  شایسته  و  بوده  عمومی  چشم منافع  از  به ای  راهبردی  انداز 

 .(14:  1393موضوعات و مسائل مرتبط با سازمان بنگرد« )موالئی،  
تشخیص صادر گردیده است که اساسًا بر مبنای برداشت ناصحیح   هایهیئت  آرای متعددی از

در شعب دیوان ها  آن  اجتماعی صادر گردیده و بدین وسیله منجر به نقض  تأمین  قانون  41  ۀاز ماد
حق بیمه و اعمال ضریب است    ۀعدالت اداری گردیده است. عمده موارد نقض نیز مربوط به محاسب

   ارد مطروحه در شعب دیوان به بحث گذاشته خواهد شد.ترین موبحث، شایع ۀکه در ادام
 های اجرایی از طریق شعب دیوان عدالت اداری های اجرایی؛ کنترل صالحیتچالش .2

های قانونی هستند اما مطابق  اگرچه مقامات اجرایی سازمان واجد اختیار استفاده از صالحیت
صل کنترل قضایی قرار داشته و بدین وسیله  مراتب هنجار حقوقی، چنین اختیاراتی ذیل ااصل سلسله
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ترین مرجع کنترلی و به چالش کشاندن اختیارات سازمان و نقض  شعب دیوان عدالت اداری، شایع
های  ترین پروندهدیوان عدالت اداری، رایج  ۀسد در رویرنظر میباشد. بهها میهیئت  آرای صادره از

 مطروحه در شعب دیوان از این قرار است: 
 حق بیمه ۀمحاسب .2-1

که ممکن   دهدهای اداری و اجرایی سازمان را تشکیل میحق بیمه، نمود بارز صالحیت  ۀمحاسب
شعب    ۀاست به دالیل مختلفی، چنین صالحیتی از مدار قانون خارج گردد. با در نظر گرفتن روی

 ترین مصادیق در این خصوص از این قرار است:دیوان عدالت اداری، شایع
 اخذ حق بیمه از قراردادهای تک نفره .2-1-1

ها  ایی را که افراد منفردًا با شرکت، قراردادهیکارمقاطعه  ۀاجتماعی به استناد کلم  تأمین  سازمان
داند؛ در حالی که می  یکنند، مشمول مقررات حق بیمه پیمانکاربرخی خدمات منعقد می  ئۀارا   یبرا 

دهند و از کارگر  پیمانکارانی که مفاد قرارداد یا پیمان را شخصًا و به تنهایی و به حساب خود انجام می
حقوقی    ۀ مشاور  یاجتماعی خارج هستند. قراردادها  تأمین  نونقا  38  ۀ کنند، از شمول ماداستفاده نمی

انفراد  ی وکال، نگهدار   هیئت   اند. مطابق آرای از این دستهها  این  و مانند  یاز آسانسور، حسابرسی 
اخذ حق  25/5/1376مورخ   58و  6/11/1393مورخ  1815 ۀ عمومی دیوان عدالت اداری به شمار

بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره را به درستی، مغایر قانون اعالم کرده است. در این راستا، در  
با مداقه در تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چنین آمده است: »  20  ۀ، شعب 578179  ۀ شمار  ۀدادنام

اجتماعی   تأمین  ت ابرازی طرفین و با عنایت به اینکه از ناحیه سازماناوراق پرونده و مالحظه مستندا 
گزارش بازرسی از کارگاه مبنی بر احراز اشتغال کارگران دیگر در اجرای قرارداد پیمان و در راستای  

احراز   تأمین  قانون  102و    47مواد   بر  دایر  کار  اختالف  مراجع حل  از  دادنامه صادره  یا  اجتماعی 
جا  آن  قانون کار ارائه نشده است و از  148لیف کارفرما به پرداخت حق بیمه برابر ماده  اشتغال و تک

دادنامه شماره   از    هیئت  76/5/25مورخ    58که وفق  بیمه  اداری، کسر حق  عمومی دیوان عدالت 
قرارداد پیمانکاری تک نفره مجاز شناخته نشده است، ادعای مطروحه را مقرون به واقع دانسته و...  

به  حکم اعاده موضوع  و  تجدیدنظرخواه  ورود شکایت  با    هیئت  به  مربوطه جهت رسیدگی مجدد 
 ۀ«. همچنین در دادنامقطعی استرأی  گردد. اینلحاظ قرار دادن مفاد این دادنامه صادر و اعالم می

قرارداد  پیمانکارانی که مفاد    ...آمده است: »  یوان عدالت ادارید  تجدیدنظر   20  ۀ ، شعب2372  ۀ شمار
کنند از شمول  دهند و از کارگر استفاده نمیرا برای انجام مفاد پیمان شخصاً و به تنهایی انجام می

 «. اجتماعی خارج هستند تأمین قانون 38ماده 
سان که عنوان قرارداد معرف محتوایش است منطقًا نباید نفره، آن بدیهی است که در قراردادهای تک   



 موالئی و میراحمدی  /... یاجتماع نیتأم  سازمان مطالبات  صیتشخ یهائتیه یآرا یهاچالش 

 

313 

ها اقدام به اخذ حق بیمه نماید و آرای متعدد صادره از دیوان نیز به درستی ده پرون   گونه این سازمان در  
اش برایش های قانونی نقض صالحیت لحاظ اینکه  به مؤید این امر است. این در حالی است که سازمان  

 برای سازمان داشته باشد.   ایکند بدون اینکه هزینه بر نیست لذا به راحتی قانون را نقض می هزینه 
 صحیح حق بیمه  ۀعدم محاسب. 2-1-2

ها است که غلط حق بیمه  ۀ ها در دیوان عدالت اداری، محاسب ازجمله موارد مربوط به نقض پرونده 
توان به خصوص، برای نمونه، می های مختلفی، موضوع حکم دیوان قرار گرفته است. در این در پرونده 

...با اشاره داشت که در آن مقرر گردیده است: »   ی وان عدالت ادار ی د   54  ۀب ، شع 4982  ۀ شمار   ۀ دادنام 
حق بیمه کارگران مذکور پرداخت گردیده و مطالبه   ، عنایت به مدارک و اسناد ارایه شده از سوی شاکی

.. موجبی برای مطالبه حق بیمه . شود ومجدد حق بیمه همان دوره، حق بیمه مضاعف محسوب می 
اجتماعی مکلف است منطبق با واقع تعیین حق بیمه   تأمین   .. و سازمان .باشد کارگاه نمی مجدد همان  

گردد...فلذا...حکم مقررات و موجب تضییع حق شاکی می   برخالف نموده و محاسبه حق بیمه مازاد  
تجدیدنظر دیوان   18  ۀ ، شعب719615  ۀ شمار   ۀ . در دادنام 1«گردد به ورود شکایت...صادر و اعالم می 

از عدا  است  آمده  چنین  و  شده  اشاره  موضوع  به  دیگری  نوع  به  اداری  »آنجا   لت  که  وفق   ... یی 
 باشدو به هزینه پیمانکار می   عهده به تهیه مصالح  ها  آن   های سازمان قراردادهایی که در اجرایبخشنامه 

های سازمان تصریح شده که به باشد و در الیحه % ناخالص کل کارکرد می   7میزان حق بیمه معادل  
 ۀ.« در دادنامگردد.. صادر و اعالم می ...حکم به ورود شکایت . درصد مطالبه شده است لذا  15مأخذ 
درصد اجرا   20...  »  یی که حق بیمه از آنجا  دیوان عدالت اداری آمده است از   61  ۀ ، شعب3425  ۀ شمار 

بایست بر همین اساس تعیین  باشد و حق بیمه نیز می درصد غیر مکانیکی می   15درصد مکانیکی و    85
 .«گردد.. صادر و اعالم می .و محاسبه گردد لذا حکم به ورود شکایت 

مکانیکی و دستی و تعیین حق بیمه بر صورت  به  عدم تعیین دقیق میزان انجام کار.  2-1-3
 اساس آن 

ارائ در   قرارداد،  از عملیات  ۀمواردی که موضوع  نماید قسمتی  ایجاب  نوع کار  بوده و    خدمات 
دستی  صورت  به   آالت مکانیکی متعلق به پیمانکار( و قسمتیمکانیکی )با وسایل و ماشینصورت  به

بخش دستی    ۀدرصد و حق بیم  77/7بخش مکانیکی به مأخذ    ۀ انجام گیرد؛ در این حالت حق بیم
 

 دنظری تجد 14 ۀشعب ، 2758 ۀ شمار ۀدادنام ک: ن نمونه یبرا. است شده اشاره  موضوع  نیا به یگر ی د یهادادنامه در. 1
  722855  ۀ شمار  ۀدادنام   ،یادار  عدالت  وانی د  دنظری تجد  18  ۀشعب  از  صادره   2737  ۀ شمار  ۀدادنام   ،یادار  عدالت  وانی د

 وان ی د  دنظری تجد  20  ۀشعب  از  صادره   405998  ۀشمار  ۀدادنام   و  یادار  عدالت  وانیدنظرد ی تجد   20  ۀشعب  از  صادره 
 . یادار عدالت
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های تشخیص مطالبات حق  هیئت شود. اما در مواردی، در آرایدرصد محاسبه می 67/16به مأخذ 
در شعب دیوان  رأی  شود که منجر به نقضصحیح محاسبه نمی نحو بهبخش مکانیکی و دستی  ۀبیم

خصوص صادر شده و به درستی به  گردد. آرای فراوانی از شعب دیوان در این عدالت اداری اداری می 
رعایت  است.  شاخص  لزوم  شده  تصریح  باال  این    ازجملههای  در  دیوان  شعب  از  صادره  آرای 

وان عدالت اداری چنین ید  51ۀ  صادره از شعب  4835  ۀ شمار  ۀخصوص به این شرح است: در دادنام
  60درصد قرارداد مکانیکی و    40توجهاً به اینکه حسب اعالم واگذارنده کار  .  .. مقرر شده است: »

مکانیکی لحاظ و مبنای حق بیمه    %30غیر مکانیکی و   %70بوده که سازمان با  درصد غیر مکانیکی  
ص یرا مقرون به صحت تشخ  کیت شایاکهذا شیرا بر آن اساس محاسبه و مطالبه نموده است. عل

 1مذکور، در سایر آرای شعب دیوان نیز رعایت شده است. رأی  رویکرد مطرح در «.دهدمی
است که عدم دقت سازمان در تفکیک بخش مکانیکی از غیرمکانیکی  توضیحات باال گویای آن  

کارفرما تأثیر مستقیم دارد از موجبات نقض آرای مراجع تالی بوده که به   ۀکه البته بر میزان حق بیم
 شود.درستی توسط دیوان نقض می 

 اخذ حق بیمه از قرارداد در حال اجرا  . 2-1-4
ماد پرونده  اجتماعی،   تأمین  قانون  38  ۀ مطابق  آندر  در  که  اتمام  هایی  به  قرارداد  موضوع  ها، 

نرسیده است اخذ حق بیمه فاقد وجاهت است. این موضوع در متن قانون آشکارا ذکر شده است. با  
گیرد. این موضوع در آرای دیوان تصریح  این حال در مواردی سازمان، منطوق قانون را نیز نادیده می 

به این موضوع پرداخته   یوان عدالت ادارید  48  ۀ، شعب3554  ۀ شمار  ۀدادنامشده است. برای مثال در  
دادخواست شاکی به طرفیت خوانده... با توجه به متن   درخصوص »  شده است و مقرر گردیده است:

 7)صفحه    1399تا پایان سال    4/5/95-897-94-35واگذارنده کار مبنی بر تمدید اجرای پیمان  
مطا وجاهت  عدم  و  )ماده  پرونده(  است  نیافته  پایان  که  قراردادی  بیمه  حق   تأمین  قانون  38لبه 

دادرسی   آیین قانون تشکیالت و 65و 63و10اجتماعی( دعوی شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد 

 
 ی ادار  عدالت  وانی د  61  ۀشعب  از  صادره   3654  ۀ شمار  ۀدادنام :  داشت  اشاره   موارد   نیا  به  توانیم   صادره   یآرا  جمله  از.  1

 سازمان مطالبات صیتشخ دنظری تجد اتیه 98/ 8/  20 مورخ 01209800628/ 01ۀ شمار یأ ر نقض جهت در که
  اتیه  یأ ر   نقض  در   که  یادار  عدالت  وانی د  48  ۀصادره از شعب  3593  ۀ شمار  ۀشده است؛ دادنام   صادر  یاجتماع  نیتأم 

  عدالت   وانی د  دنظری تجد  20  ۀشعب  ازصادره    2363  ۀشمار  ۀدادنام   است؛  شده  صادر  مطالبات  ص یتشخ  نظر  دی تجد
شده  صادر یادار عدالت وانی د یبدو 48 ۀشعب از صادره  99/ 4/4 مورخ  1265 ۀ شمار  ۀدادنام   به اعتراض در  که یادار

  2185  ۀ شمار ۀدادنام  به  اعتراض  در  که   یادار  عدالت  وانیدنظرد ی تجد  14  ۀشعب از  صادره   2628  ۀ شمارۀ  است؛ دادنام 
 . است شده صادر یادار عدالت وانی د یبدو 66 ۀشعب 03/10/96 -
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تشخیص    هیئت  عنه جهت طرح درمعترض رأی    دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض
 «....  یدنمامطالبات صادر و اعالم می

 تعیین حق بیمه نسبت به قراردادهای خرید کاال و ساخت تجهیزات .2-1-5
اجتماعی ملزم گردیده است حق بیمه را فقط بر اساس قرارداد دارای   تأمین   مطابق قانون، سازمان 

نیروی انسانی، اخذ نماید و لذا کسر حق بیمه باید تابعی از دستمزد باشد. در این راستا، قراردادهای 
باشند. بنابراین در خرید کاال و اقالم مصرفی بدون وجود کارگر از شمول پرداخت حق بیمه معاف می 

اجرا حق   ۀ تجهیزات تفکیک و صرفًا بر اساس هزین   ۀ اجرا از هزین  ۀ بایست هزینراردادها، می ق  گونه این 
مطالبه شود. دیوان عدالت   هیئت  1393/ 11/ 13مورخ    1847  ۀ شمار   ۀروی وحدت رأی    بیمه  عمومی 

اداری مؤید این موضوع است و بر اساس آن، قراردادهای خرید و فروش تجهیزات مشمول کسر حق 
های تشخیص مطالبات قراردادهای خرید کاال و ساخت هیئت   . اما در موارد بسیار زیادی، بیمه نیست 

در شعب دیوان عدالت اداری رأی    کنند که منجر به نقض تجهیزات را مشمول کسر حق بیمه تلقی می 
 19  ۀ ، شعب 1440  ۀ شمار   ۀ شعب در این خصوص به شرح ذیل است: در دادنام رأی    ای از گردد. نمونه می 

است:   تجدیدنظر شده  مقرر  و  شده  تصریح  باال  موضوع  به  اداری،  عدالت  اعالم »  دیوان  ...مطابق 
عدم تعیین فهرست بها   لحاظ به های قراردادهای عمرانی فقدان ویژگی  جهتبه واگذارنده پیمان مذکور 

انی خارج قیمت مقطوع وعدم شماره طرح از موضوع قراردادهای عمر  بر اساسدر مبلغ و محاسبه آن  
های مختلف خرید حمل و نصب بوده و مشمول قراردادهای غیرعمرانی با مصالح و دارای بخش  بوده 
عدم به کارگیری نیروی انسانی   جهت به خروج بخش خرید مصالح از شمول کسر حق بیمه    لحاظ به که  

  1«....  است   ای واعمال ضریب فاقد وجاهت قانونی دراین بخش...، محاسبه آن در مطالبات بیمه 
 در تعیین حق بیمه   47 ۀسازمان بر اطالعات مبتنی بر ماد  ۀضرورت تکی .2-1-6

های مشمول قانون را  بازرسان سازمان حق دارند کارگاهاجتماعی،    تأمین  قانون  47  ۀمطابق ماد
دهند  بر مبنای اختیار مذکور دفاتر و اسناد مالی را نیز مورد بازرسی قرار می  و   مورد بازرسی قرار دهند

های  اجتماعی نیز در این خصوص بخشنامه  تأمین  نمایند. سازمانو بر اساس آن حق بیمه تعیین می 
جدید درآمد را جهت بازرسی از دفاتر قانونی تصویب نموده است. اما باید توجه داشت   3/11الی    11

 
برا   نیا   یگری د  یهادادنامه  در.  1 است.  قرار گرفته  توجه  مورد  دادنام ننمونه،    یموضوع   18  ۀشعب  646  ۀ شمار  ۀک: 

ۀ شعب  2535  ۀ شمار  ۀدادنام   ،یعدالت ادار  وانی د  51  ۀشعب  593312  ۀ شمار  ۀدادنام   ، یادار  عدالت  وانی د  دنظری تجد
 ۀ شعب  4063  ۀ شمار  ۀدادنام   ،یادار  عدالت   وانی د  61  ۀشعب  3476  ۀ شمار  ۀدادنام   ،یادار  عدالت  وانی د  دنظری تجد   17
  ۀ شعب   3595  ۀ شمار  ۀدادنام   و  یادار  عدالت  وانی د  48ۀ  شعب  3644  ۀ شمار  ۀدادنام   ،یادار  عدالت  وانیدنظرد ی تجد  20
 . یادار عدالت وانی د دنظری تجد 19 ۀشعب 2877 ۀ شمار ۀدادنام و  یادار عدالت وانی د 48
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کارگیری نیروی  جهت احراز به  47  ۀمالی بر اساس گزارش انجام بازرسی ماد  ۀ حق بیمه یک دورتعیین  
قانونی  انسانی و اشتغال کارگر می دفاتر  از  بازرسی  یا  از محل کارگاه و  بازرسی  قالب  در  باشد که 

امکان کارگاه  یا  دادنامشرکت  است.  دیوان    هیئت  1387/ 10/6مورخ    412  ۀ شمار  ۀپذیر  عمومی 
 ۀ دوباره داده است. این وضعیت در دادنام تأکید و تأیید  الت اداری نیز چنین حکم قانونی را مورد عد

دیوان عدالت اداری نیز به نوع دیگری مورد توجه قرار گرفته است.    61  ۀصادره از شعب  1832  ۀشمار
مالی،  دفاتر  از  حسابرسی  مبنای  بر  بیمه  حق  تعیین  راستا  همین  افتتاح  در  اسناد  خرید نظیر  و  یه 

مدارک  به وجود  منوط  است؛  تهیه شده  اصول حسابداری  اساس  بر  اقالم مصرفی که  و  تجهیزات 
از نیروی انسانی و فعالیت کارگر است و صرف وجود سند مالی مندرج در   مکفی دال بر استفاده 

اردادهای  قر  ۀدفاتر مالی مثبت استفاده از کارگر نیست. لذا ابزار کامل و دقیقی جهت تعیین حق بیم
  ۀ کالس  ۀگردد. در پروندباشد و منجر به تعیین حق بیمه بر مبنای مأخذ نادرست میپیمانکاری نمی

ت به اینکه در حسابرسی از یبا عنا   ...دیوان عدالت اداری، »  47  ۀصادره از شعب  47/140001355
  مستمر و غیر مستمر به کارمندان شرکت مزبور تفکیک نشده و تمامی   هایشرکت شاکی پرداختی

وان ید یدادرس آیین الت و کیقانون تش 11و  10مشمول حق بیمه قرارگرفته است، به استناد مواد ها آن 
 « صادر شده است. ... کیت شای اک م به ورود ش ک، ح1392مصوب  یعدالت ادار

از زمان  .2-2 به فقر اطالعات کارفرمایان  به چالش مربوط  مند بودن حق اعتراض نسبت 
 ها هیئت آرای

ها هیئت   های مطروحه در اما چنین جهلی در پرونده   ، هرچند جهل به قانون رافع مسئولیت نیست
دیوان  قانون تشکیالت و آیین دادرسی    16  ۀ ماد  2  ۀ شود. مطابق تبصر منجر به خسارت به کارفرمایان می 

ماه و برای   3عدالت اداری، مهلت طرح شکایت از آرای مراجع شبه قضایی برای اشخاص داخل کشور  
یا تصمیم قطعی مرجع مربوط است. با وجود چنین رأی    ماه از تاریخ ابالغ   6افراد مقیم خارج از کشور  

ی تشخیص در ها هیئت   های قانونی، نسبت به آرای تصریحی، در مواردی اشخاص بدون رعایت مهلت 
 ۀ نمونه در دادنام   عنوان به گردد.  کنند که منجر به رد شکایت می دیوان عدالت اداری طرح شکایت می 

چنین آورده   مذکور   ۀ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، با استناد به مدلول ماد   18  ۀ ، شعب 632653  ۀ شمار 
   1«.است   ...  خارج از مهلت مقرر قانونی طرح شده   خواسته مذکور در »   است: 

فقر دانش حقوقی رأی    برابر به  باید گفت که در مواردی نظر  پاورقی،  در  آرای ذکر شده  باال و 

 
و    دنظری تجد  18  ۀ، شعب1776  ۀ شمار  ۀبه دادنام   توانیم   هاآن   جمله  از  که  دارد   وجود  خصوصنی ا  در  ی ادیز  ی آرا.  1

 . داشت اشاره  دنظریتجد 18 ۀشعب ،632653 ۀ شمار ۀدادنام 
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آراینفعذی از  مقرر شکایت  موعد  در  پرونده،  که  هیئت  ان  پیداست  ناگفته  است.  نشده  انجام  ها 
است و اقتضای اصالت شکل در حقوق عمومی، توجه به الزامات شکلی و آیینی توسط طرفین دعوا  

رفت از های برونمنتفی خواهد شد. یکی از راهها آن  ها، حق قانونیکدام از آن در صورت غفلت هر
برنامه ملی افزایش اطالعات از حقوق چهارچوب  های آموزشی در  چنین فضایی، گنجاندن برنامه

 شهروندی است. 
درآمد / اعمال ضریب   14ۀ  عدم استثنای برخی از قراردادها از شمول بخشنامه شمار   .2-3

   در موارد پرداخت حق بیمه بر اساس لیست
بند »ج« ماد رفع برخ   11  ۀبر اساس  تول  یقانون  صنعتی، سازمان   یگذارد و سرمایهیاز موانع 

لکرا حدا   یارک مانیپ  یقراردادها  ۀمیلف است حق بک م برابر  افت  ی اران درک مانیپ  ۀمیب  یاه ستیثر 
د. آرای زیادی در این خصوص صادر شده است که همگی در یک خط سیر فکری قرار دارند که  ینما

  25/12/1391مورخ  784-783 ۀشمار  ۀشود. برای مثال، دادناممی ای بسندهدر اینجا به ذکر نمونه
با وجود  هیئت است.  باال  دیدگاه  مؤید  اداری  دیوان عدالت  اما   عمومی  چنین تصریحی، سازمان 

د که منجر به  ینمای افت می ن دو عدد فوق دریب  یبیا ضری  67/16یا    7/7ب  یان با اعمال ضرک ماک
آرای اداری می هیئت  نقض  دیوان عدالت  در شعب  مطالبات  تشخیص  آرای  های  به  نگاهی  گردد. 

های گوناگون عدول پروندهصادره از دیوان، گویای استمرار این وضعیت در سازمان بوده است و در  
  تجدیدنظر   19  ۀصادره از شعب 2218  ۀ شمار  ۀبرای مثال در دادنام  1از حکم مذکور اتفاق افتاده است. 

ادارید »  یوان عدالت  است:  مقرر شده  به محاسبه حق    تأمین  سازمان  ...چنین  اجتماعی مکلف 
اجتماعی  .بیمه خدمات  ارائه  قراردادهای  طرح ..کارکنان  با  پیمانکاران  وغیرعمرانی  عمرانی  های 

مصالح یا بدون مصالح بر مبنای فهرست ارائه شده و لیست پیمانکار بوده نه اعمال ضریب، بنابراین  
مغایر مقررات قانونی فوق الذکر  90/12/1مورخ   790698محاسبه و وصول حق بیمه پیمان شماره 

 
شا1 جمله  از  در  داشت  اشاره  موارد   نیا  به  توانیم   ییآرا  نیچن  نی ترعی.  از    658  ۀ شمار  ۀدادنام :    19  ۀشعبصادره 

 ی بدو   55  ۀشعب  از  صادره   11/98/ 20مورخ    3447  ۀ شمار  ۀدادنام   به  اعتراض  در  که  یادار  عدالت  وانی د  دنظری تجد
  15  ۀصادره از شعب  2383  ۀ شمار  ۀدادنام   درداده شده است.    ص یوارد تشخ  یاست اعتراض شاک  دهیصادر گرد   وانی د

 مصوب  یادار عدالت وانی د یدادرس   نیآئ و التیتشک قانون 75ۀ ماد اعمال ۀخواست با یادار عدالت وانی د دنظری تجد
 ، یادار  عدالت  وانی د  دنظری تجد  16  محترم  ۀشعب  از  صادره   08/12/97مورخ  2482  ۀ شمار  ۀدادنام   به  نسبت  92  سال

  قانون   38  ماده  به  یالحاق  تبصره   و   کشور  یمال  نظام  ارتقاء  و  ریپذرقابت  دیتول  موانع  رفع   قانون  40  مادهوفق    ...»  زین
 .  «است  شده داده صیتشخ وارد  معترض خواسته یاجتماع نیتأم 
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   .« گرددعنه صادر میمعترض رأی  نقض .. حکم به پذیرش تجدیدنظرخواهی و .محسوب لذا
 پرداخت حق بیمه   ۀچالش مربوط به عدم ابالغ درست برگ. 2-4

مقول  اهمیت  به  در    ۀ نظر  عمومًا  حق   فرایند ابالغ  شکلی،  و   گذار قانون های  ابالغ  چگونگی  به 
آیین  دان حقوق   کند. به نظر ضرورت ابالغ درست توجه دوچندان می  دادرسی ان مقررات ابالغ قانون 

و حیاتی،  87:  1383)شمس،    الرعایه است مدنی جز در موارد استثنایی، برای ابالغ اوراق رسمی الزم 
در  133:  1384 برگه چهارچوب  (.  ابالغ  چگونگی  به  مربوط  تشریفات  به الزامات  قانونی،  نظر های 

کن است با عدم صحیح ابالغ برگه پرداخت حق بیمه الزم باشد. در مواردی مم  فرایند رسد رعایت می 
ها فراهم باشد. نگاهی به آرای دیوان، مؤید هیئت   صادره از رأی    رعایت چنین الزاماتی، زمینه برای نقض 

پرونده  برخی  در  که  است  سادآن  الزام  چنین  غفلت   ۀ ها  مورد  در هیئت   شکلی  است.  گرفته  قرار  ها 
تجدیدنظر دیوان عدالت   14  ۀ بصادره از شع   1042  ۀ شمار   ۀ توان برای نمونه به دادنام خصوص می این 

 تأمین   قانون   44الی    42در مواد    گذار قانون نظربه اینکه  چنین آمده است: » رأی    اداری اشاره کرد. در این 
اجتماعی تبیین نموده و با توجه به اینکه   تأمین   اجتماعی نحوه رسیدگی به اعتراض بدهی اعالمی توسط 

الزمه استفاده از حق اعتراض قانونی، ابالغ و اطالع اشخاص از بدهی اعالمی است و نظربه اینکه 
 تأمین  شاکی ادعای عدم ابالغ و عدم اطالع از میزان بدهی اعالمی را نموده و با توجه به اینکه از سوی 

اطالع شخص از بدهی تعیینی را نماید ابراز و اقامه نگردیده و   اجتماعی دلیل و مدرک متقنی که مبین 
قانون آیین دادرسی مدنی ابالغ به غیر مخاطب در صورتی معتبر است   83نظربه اینکه به داللت ماده  

که اطالع شخص مخاطب محرز گردد که در مانحن فیه این امر مفقود بوده لذا تجدیدنظرخواهی... 
ها آن  ازجمله ها نیز تکرار شده است که در سایر دادنامه رأی  . مدلول این« شود موجه تشخیص داده می 

 اشاره داشت.   دیوان عدالت اداری  تجدیدنظر   14  ۀ ، شعب993  ۀ شمار  ۀ توان به دادنام می 
آیینی طرفین دعوی، رعایت ترتیبات قانونی مربوط به    هایتردید یکی از مصادیق بارز حقبی 

است؛ امری که عدم رعایت آن، موجب به محاق رفتن حقوق    نفعذیچگونگی ابالغ اوراق قانونی به  
 خواهد شد. نفعذیآیینی 
 کارگری و کارفرمایی  ۀچالش در احراز رابط .2-5

مواردی  سازمان هیئت   در  مطالبات  تشخیص  رابط اجتماعی    تأمین   های  احراز  و  ۀبدون   کارگری 
رأی  شعب دیوان عدالت اداری که در آن رأی   هایی از نماید. نمونه فرمایی اقدام به اخذ حق بیمه می رکا 

 ۀ، شعب 3645  ۀ شمار   ۀ تشخیص را بدین لحاظ نقض نموده است به این شرح است: در دادنام   هیئت 
مذکور  ۀ خاطر عدم توجه به مقول تجدیدنظر تشخیص مطالبات به   هیئت رأی  ، ی وان عدالت اداری د  48

ۀ ، شعب 765122  ۀ شمار   ۀ شاکی در کارگاه مذکور، کارفرما نبوده است. در دادنام   چراکه نقض شده است  
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54   « است:  آمده  چنین  اداری  عدالت  ا دیوان  به  و .ه ک ن  ی نظر  کارگری  رابطه  هیچگونه  خواهان...   .
عنه و اعاده معترض رأی    بر نقض   ی ت مبن ی ا ک م به ورود ش ک ..ح. .. بنابراین . ندارندکارفرمایی با این مرکز  

«. در گردد ی ن دادنامه صادر و اعالم میت مفاد ا ی مجدد بارعا  ی دگ ی جهت رس   هیئت  موضوع به همان 
نظر به اینکه حضور تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چنین آمده است: »  16 ۀ، شعب 290 ۀ شمار   ۀ دادنام 
مراجعه کننده به کارگاه )مطب( شاکی احراز نمود که این امر اماره بر عدم اشتغال   عنوان به ا  .. ر. خانم

نماید باشد و این اماره ایجاب می در کارگاه می   1396/ 8/ 23الی 1396/  1/1مشارالیها در بازه زمانی  
 «نماید... صادر  رأی   سازمان مدارک شاکی و مستندات مربوطه را مالحظه و مجدداً 

های باال به درستی گویای آن هستند که یکی از شرایط پرداخت حق بیمه کارگر، وجود  پرونده
ای بر عدم الزام کارفرما  کارگری و کارفرمایی میان طرفین قرارداد است و نبود چنین شرطی، اماره   ۀرابط

بات چنین ادعایی  جهت پرداخت حق بیمه کارگر است و هر شخصی که چنین ادعایی داشته باشد اث
 مدعی است.  ۀبر عهد

 چالش در نظارت  . 3
فصل و  مرجع  بهترین  »دادگاه«  قانون،  اجرای  مقام  در  که  حل  هرچند  برای  نهایی  الخطاب 

دیدگاه خاص بر دادگاه یا وجود یا حدوث موانعی، موجب    ۀاختالف است اما ممکن است با غلب
کنترل داشته   برای  قانونی کافی  یا ظرفیت  تبدیل گردد  از معضل«  به »بخشی  گردد که خود دادگاه 

آرای بر  نظارت  در مقام  اداری  دیوان عدالت  از  آرای صادره  به  نگاهی  تشخیص  هیئت  باشد.  های 
دگانه با معضل نظارت کارآمد قضایی مواجه است که  گویای آن است که این مرجع در سطوح چن

 توان به این قرار ذکر کرد: را میها آن رئوس 
 اجتماعی  تأمین  بر نبودِن تخلف از قانون برای سازمانهزینه  .3-1

، نظارت بر حسن اجرای قوانین است و به این موضوع در اصل  قضائیه  ۀیکی از وظایف ذاتی قو
یک تفسیر از این عبارت این است که    .(87:  1401)رشیدی،    ده استقانون اساسی تصریح ش  156

  های »کیفی« نیز باشد. یکی از دروازه   ۀ»کمی« بلکه معطوف به جنب  ۀتنها باید بر جنبچنین نظارتی نه
اساسی  بحران کیفی در حسن اجرای قانون، مربوط به زمانی است که خاطیان از قانون، سود بیشتری  

رسد که این سازمان در رویه به  نظر میهای  تخلف از قانون را کسب کنند. چنین بهدر برابر هزینه
الی است که بر نبودن تخلف از قانون برای این سازمان گردیده است. این درحدرستی متوجه هزینه 

ای را برای شهروندان در پی  مندانهخوب آن است که در مقام حکمرانی، رفتار رضایت  ۀ اقتضای ادار
گیر  فایده، کارفرمایان را درگیر بازی  نفسـ    داشته باشد. گو اینکه سازمان با تکیه بر شاخص: هزینه

آنجایی که چنین درگیری برای    ها ساخته است و ازپرونده  گونهاینقضایی و قضایی در  دادرسی شبه
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زیادی را نداشته است در نتیجه قبح شکستن قانون توسط سازمان ریخته است. در    ۀسازمان هزین
های ناچیز، ناگزیر از تمکین شرایط غیرقانونی در موارد حق بیمههرچند  چنین فضایی کارفرمایان نیز  

واردی که شکایتی از کارفرما در دیوان ثبت دهد در مسازمان هستند اما آرای باال به درستی نشان می
راهکاری را برای   گذارقانونبه نفع وی صادر شده است و البته شایسته است رأی  شده است به حق، 

 .(19: 1393)موالئی،  رفت از چنین وضعیتی بیندیشدبرون
 عی  اجتما تأمین  های سازمان. بحران در حاکمیت دیدگاه حقوق عمومی در مورد پرونده3-2

کادمیک ایران آمده است حقوقآن  اجتماعی ذیل دانش    تأمین  سان که به درستی در تقسمیات آ
حقوق عمومی قرار داشته و متخصصین این دانش به موضوعات مختلف حقوقی  مرتبط با سازمان 

که    رغمعلیاند.  پرداخته گفت  باید  آشکاری،  وضعیت  مراجع    تنها نهچنین  اعضای  ترکیب  در 
مجالی برای  نگاه فقه خصوصی،    ۀ شود بلکه در اثر سیطرقضایی و قضایی به این مهم توجه نمیشبه

عمومی حقوق  اقتضائات  ریش  فراهم  هاپرونده  گونهاین  در   توجه  وضعیت  این  البته  است.   ۀ نشده 
است   داشته  جلس  که چنانآنتاریخی  مراسم  در  دفتری  متین  این    ۀ مرحوم  به  دولتی  شورای  افتتاح 

ق باید توجه داشت که در حقو  .(37-40:  1372ک: صدرالحفاظی،  نمعضل اشاره داشته است )
نظام  توسعه عمومی  حقوقی  پیشرفتههای  اصول  سهیافته،  »اصل  همچون:  دادرسی   ۀجانبای 

فرماست تا از این طریق، عدالت در این مرحله  قضایی« بر امور مربوط به حقوق عمومی حکمشبه
ها به شکل  هیئت  از مراحل دادرسی به محاق نرود. این در حالی است که اصل مذکور در ترکیب

در ترکیب قضات دیوان عدالت اداری نیز الزام مربوط به تخصص    اگرچه شود.  عایت نمیمطلوبی ر
 (.20: 1393شود )موالئی، حقوق عمومی قضات دیوان دیده نمی

 بابت  اجتماعی در وصول مطالبات  تأمین  ناپذیر قضایی در ارتباط با سازمانامور کنترل  .3-3
 بیمه حق

اجتماعی صدور اجراییه    تأمین قانون 50 ۀ ی دریافت حق بیمه مطابق ماداجرا ضمانتترین قوی
مؤسساتی است که برای وصول مطالبات خود مربوط به    جمله  ازاجتماعی    تأمین  است و سازمان

:  1395دادگستری ندارد )استوار سنگری،  و خسارات نیازی به مراجعه به محاکم    جرایمحق بیمه و  
وصول   اجرا  مأمور ۀلیوسبه را  خود مطالبات آن،   ییاجرا  ۀنامآیین و مذکور  ۀاساس ماد ( و بر152

 ۀشدیقطع مطالبات ، یتبک ۀ ی اخطار افتی در  خ ی تار از ساعت  48ظرف   ارفرماک اگر و ندکمی 
 هییاجرا  یو هیعل تواندیم یاجتماع تأمین  ندهد، سازمان را  آن پرداخت بیترت  ای  و نپردازد را  سازمان

 مطالبات آن، فروش  و سپس یابی ارز و ارفرماک رمنقول یغ و منقول  اموال بازداشت  با ند وک صادر

اینما وصول  را  خود با   را  هستند یمال بد طیشرا  در هک یانی ارفرماک  سازمان،  عمل  ۀنحو نید. 
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از شرکت  ندکمی  مواجه یفراوان التک مش بسیاری  تعطیل شدن  رونق و موجب  از  و جلوگیری  ها 
ناپذیر  تر این است که این دسته از صالحیت سازمان در دستۀ امور کنترل مهم  ۀشود. نکتاقتصادی می

دست یا  دارد  قرار  از  دیوان  استفاده  در  سازمان  نظر،  این  از  است.  ناچیز  بسیار  دیوان  کنترل  کم 
های حکومت، برای آن، جایگاه  واقع پیوند سازمان با حلقه  است. در  هایش فعال مایشاء صالحیت

بسیار فراتر را نسبت به کارفرما تعیین کرده است و این وضعیت، موجب مشتبه شدن شأن و کارکرد  
هایش شده است و البته دالیل گوناگون حقوقی، سیاسی، تاریخی  این مرجع در ارتباط با صالحیت

 (. 398-408:  1400پناه، ک: جاوید و یزداننطالعه بیشتر و ساختاری دارد )برای م
   های تشخیص مطالباتهیئت های ساختاریچالش .4

ها، مربوط به نقصان نظری یا عملی راجع  هیئت  یکی از معضالت شایع در ارتباط با سازمان و
 شود.به دادرسی عادالنه است که در ادامه به ذکر موارد مهم پرداخته می

 های تشخیص مطالبات هیئت  چالش در ترکیب .4-1
ماد اعضای  تأمین  قانون  43  ۀ مطابق  نمایند  هیئت  اجتماعی،  از:  رفاه،    ۀ بدوی عبارتند  وزارت 

کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و    ۀنمایند  عنوانبهتعاون، کار و امور اجتماعی، یک نفر  
های  هیئت  کارگران است. در ۀاجتماعی و نمایند  تأمین  معادن ایران، یک نفر به انتخاب شورای عالی

انتخاب    چراکهشود،  یت نمیان رعا یارفرماکانتخاب اعضا، حقوق    یبدوی تشخیص مطالبات، برا 
و  ی ارفرماک ندگان  ینما باکان  بهی ارگران  سازمانلکتش  ۀلیوسد  و  انجام    ییارفرما ک و    یارگرک  ی هاها 
نوعی  یپذ به  دیدگاه،  این  از  سالح رد.  برابری  )»اصل  و  نها«  خسروشاهی  نائینی،  توسلی  ک: 

زوج است و رسیدن   هیئت ( در اینجا در محاق قرار دارد. تعداد اعضای71-94: 1395نصراللهی، 
 تأمین   گر از سازمانید  یا فرد یر  ی اکثریت در بسیاری موارد غیرممکن خواهد بود و در عمل مدرأی    به

  کیه شاکاست    یدر دادگاه  یارفرما مجبور به دادخواهک رد و  ک  خواهد  یرا باز  یم قاضکح  یاجتماع
ت نشده و دو  یرعا  یی گرا جانبهاصل سه  هیئت  نیشود که در ای باشد. مالحظه مینفر م  یک   یو قاض

ت حقوق  یان عدم رعاک ت است و امیان در اقلی ارفرماک   ۀندین شده و در واقع نمایینفر از سازمان تع
مرجع   عنوانبهی که کارفرما  هیئت   زیرا سه کرسی از چهار کرسی  ؛وجود دارد   یهیئت  نیارفرما در چنک

به به شکایتش  متشاکی است.رجوع میآنجا    رسیدگی  اختیار  در  تشخیص    هیئت  کند  تجدیدنظر 
ماد مطابق  نما  تأمین  قانون  44  ۀمطالبات  از  نیز  شورا یاجتماعی  رفاه،  وزارت   تأمین   یعالیندگان 

ان به  ی ارفرماک   ۀندینفر نما  یکو    ی نفر از قضات دادگستر  یک،  ی اجتماع  تأمین  مان، سازیاجتماع
ه از پنج کن است یا یل اساسکل شده است. مشکیران تشیع و معادن ایو صنا یانتخاب اتاق بازرگان

ان  یارفرماک   ۀندیشوند. نمای ندگان آن انتخاب میا نمایدولت    ی، سه نفر از سوهیئت   نیا  ینفر اعضا
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 ی شود. به طوری م  یمعرف   یانتخاب شود، توسط اتاق بازرگان  ییارفرما کل  ک تش  ید از سویه باکز  ین
ندگان از دولت  یثر نماکت نشده و ایرعا  ییگرا جانبهز اصل سهین   هیئت  نیشود در ایه مالحظه مک

  یهائتیب هکین لحاظ تریست. به همیموجود ن  هیئت  ز دریارگر نک  ۀندی گر نماید  ی هستند، از سو
اعتراض    یدگیرس مورد  و  ک همواره  ناقض  یارفرماکارشناسان  چیدمانی  چنین  البته  است.  بوده  ان 

المللی به لزوم  ( است که در اسناد مختلف بین188-220:  1391ک: رفیعی،  ن»دادرسی منصفانه« )
رعایت دادرسی منصفانه در اشکال تصریحی یا مفروضی پرداخته شده است )برای دیدن لیست این 

 . (12-13: 1388ک: رستمی، آقایی طوق و لطفی، نسناد ا
 های تشخیص مطالبات هیئت  مستند و مستدل نبودن آرای. 4-2

پذیرفته شده در حقوق اداری است  ازجملهیا تصمیم  رأی    اصل مستند و مستدل بودن   اصول 
موارد شایع مربوط به نقض   ازجمله  .(580:  1389و هداوند،    192-193:  1400ک: موالئی،  ن)

آرایهیئت  آرای در  استناد  و  استدالل  فقدان  مذکور،  آرایها  آن  های  بسیاری،  موارد  در    است. 
مستندات قانونی است که منجر به نقض    ۀتشخیص مطالبات فاقد توضیح و استدالل و ارائهای  هیئت

از آرای شعبگردد. نمونهدر شعب دیوان عدالت اداری می  دیوان عدالت اداری که در  های شایع 
تشخیص مطالبات به علت مستند و مستدل نبودن نقض گردیده است از این قرار    هیئت  آرایها  آن 

ی  أ ر  ...دیوان عدالت اداری، مقرر شده است: »  54  ۀ صادره از شعب  4418  ۀ شمار  ۀ است: در دادنام
.. اصدار یافته و مبنا و .مستندات قانونیمذکور فاقد بیان توضیح در موضوع خواسته و استدالل و  

تجدیدنظر دیوان   14صادره از شعبه    2966باشد. در دادنامه شماره  مأخذ حق بیمه مشخص...« نمی
  93/10/29-556/01عدالت اداری نیز چنین آمده است: »...بنا به مراتب فوق چون تصمیم شماره 

قانو  هیئت مقررات  به  متکی  مطالبات  تشخیص  الزم  تجدیدنظر  استدالل  و  اتقان  از  و  نبوده  نی 
 1«. باشد...نمی برخوردار

این هستند که »اصل مستند و مستدل بودن آرا« در برخی از شعب بدوی    ۀدهند آرای باال نشان
های تشخیص رعایت نشده است و بر این مبنا به درستی، دیوان عدالت اداری هیئت  دیوان و شعب
اند. برآمده و جهت رسیدگی دوباره به شعب مربوطه اعاده دادهصادره از شعب  رأی    در مقام نقض

باید ناشی از ضعف دانش حقوقی دانست و البته لزوم توجه    چنینیوجود چنین شرایطی را در آرای این

 
 دنظر ی تجد 18 ۀشعب  از صادره  4376 ۀ شمار ۀدادنام  به توانیم  هاآن جمله از که  ادندیز یفراوان ثیح از آرا  گونه نیا. 1
  513000  ۀ شمار  ۀو دادنام   یادار  عدالت  وانی د  دنظری تجد  20  ۀشعب  از  صادره   1091  ۀ شمارۀ  دادنام   ،یادار  عدالت  وانی د

 . کرد  اشاره  یادار عدالت وانی د دنظری تجد 18 ۀصادره از شعب
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   مراجع ضرورت دارد. گونهاینبه رعایت الزامات شکلی پایه در 
 های تشخیص مطالباتهیئت   دررأی    عدم رعایت مهلت منطقی جهت رسیدگی و صدور.  4-3

و    ازجمله بر دادرسی عادالنه، رعایت مهلت منطقی  معقول در موارد دادرسی منصفانه و حق 
تشخیص مطالبات مورد توجه قرار نگرفته است،    هیئت  ۀنامآییندادرسی است. یکی از مواردی که در  

های تشخیص مطالبات است. عدم تعیین مهلت و  توجه به مهلت و زمان معقول رسیدگی به پرونده
موجب   ممکن است این امورهرچند  است.  رأی    زمان معقول اعم از رسیدگی، ختم رسیدگی و صدور

های منطقی منجر به تسریع دادرسی و رسیدگی  ها و چهارچوب تشریفاتی شدن شود؛ اما تعیین مهلت
شود. حق بر رسیدگی در زمان معقول، تضمین اساسی برای حمایت  در مهلت معقول و منطقی می

به   ای بیش از حد است که ممکن است هم به اثربخشی و همهای رویهتأخیرطرفین در برابر  ۀاز هم
دادگاه )خسروی، اعتبار  بزند  لطمه  تشخیص  هیئت  اجرایی  ۀنامآیین در    .(245:  1392  ها  های 

پس از استماع اظهارات طرفین،  رأی    زمان معقول جهت رسیدگی و صدوردرخصوص    مطالبات، 
هیئت بدوی با توجه به اعتراض  که  ، ذکر شده استنامهآیین  7  ۀقیدی بیان نشده است و صرفًا در ماد

کارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات  
بینی نشده است. پیش رأی    کند. بنابراین، تکلیف زمانی برای صدورمیرأی    وی مبادرت به صدور

شامل رسیدگی به اصل پرونده  ه  اینک   این در حالی است که رعایت زمان معقول در رسیدگی عالوه بر
ها در  باشد و در مجموع قید مهلتنیز میرأی    در زمان معقول است، شامل زمان معقول برای صدور

اجرایی بر رعایت حق بر دادرسی در یک زمان معقول صحه خواهد گذاشت. در    ۀنامآیینقانون یا  
است حداکثر ظرف یک ماه با توجه شعبه یا نمایندگی موظف  این ماده، نیز ذکر شده است: »  3بند  

«.  به قرار صادره به پرونده رسیدگی و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونده به هیئت بدوی ارسال نماید
کند که رسیدگی  ای است که این امر را به ذهن متبادر می گونهبهسیاق عبارات به کار رفته در این بند، 

  اجرای قرار صادره است   ۀرسد، مراد نحوحالی که به نظر می  گیرد دردر شعبه یا نمایندگی صورت می 
 .(153: 1400زاده و رئیسی، )رضایی

 نتیجه 
اخذ حق بیمه از    فرایندهای مربوط به  ها و بحرانبود چالش  درصددنوشتاری که از نظر گذشت  

کارفرمایان را البته عمدتًا با تکیه بر آرای صادره از شعب دیوان به بحث بگذارد و نشان دهد که عمده  
از اجتماعی مربوط به کدام    تأمین  های تشخیص سازمانهیئت  موارد مربوط به نقض آرای صادره 

اجتماعی را در آیینۀ آرای    مینتأ   ای از معضالت مرتبط با سازمانموارد است تا از این طریق، گوشه
یک مقاله، کلیتی از رئوس  چهارچوب  قضایی دیوان در ایران به نمایش بگذارد؛ تا از این طریق، در  
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های تشخیص ارائه گردد. بدیهی است که هرکدام از تیترهای اصلی   هیئت  معضالت مرتبط با آرای
 ند. های بعدی دارمستقل را در نوشته ۀمتن، ظرفیت نگارش مقال

قوای   ۀ ای قرار دارد که همها در یک زنجیره مشاهده گردید که علت به وجود آمدن این چالش
تنها ضوابط و  به سهم خود نقشی در آن دارند. بنابراین نهها  آن  کدام از  زمامداری را درگیر کرده و هر

قانون در  پیمانکاری  قراردادهای  در  بیمه  بر اخذ حق  و  اجتماعی    تأمین  شرایط حاکم  ناقص است 
پیمان  نامهموافقت  خصوصی  شرایط  و  عمومی  بیمه    شرایط  حق  بحث  به  مبهمی  و  گنگ  اشارات 

قراردادهای پیمانکاری دارد که نیازمند توجه و بازنگری است بلکه در قلمروی اجرایی و نظارتی نیز 
  تأمین   های تشخیص مطالبات سازمانهیئت  علل نقض آرای  ترینمهمهایی وجود دارد که  چالش

ها  آن ای که در این نوشتار، شرح اجتماعی در شعب دیوان عدالت اداری نیز به علل شکلی و ماهوی
 باشد. گذشت؛ می

اگر بتوان ضرورت و اهمیت »تخصص« را در جهان کنونی اثبات کرد و به ضرورت رعایت آن 
این در  داشت  باور  قانونی  مراجع  شکلدر  از  دفاع  به   گیری صورت،  رسیدگی  تخصصی  مراجع 

تر خواهد بود. در نوشتار  ها، آساندر مورد امر مربوط به وصول حق بیمه  ازجملهشکایات اشخاص،  
ایرانی درک کرده است. اما صرف وجود مرجع   گذارقانون حاضر مشاهده شد که چنین اهمیتی را  

موضوع مذکور اهمیت بیشتری  درخصوص    ی خوب«گذارقانوننظارتی کافی نیست بلکه ضرورت » 
های تشخیص و شعب دیوان هیئت  های کنترلی  سازوکاردارد که نوشتار باال نشان داد تا چه اندازه  

 برند.عدالت اداری در مورد اقدامات سازمان در برابر کارفرمایان از فقدان کارآمدی رنج می 
به چنین  اجرایی،  سطح  میدر  بنظر  تخصصی  و  فنی  به  توجه  با  به  رسد  مربوط  موضوع  ودن 

 اجتماعی، ضرورت دارد میان سازمان  تأمین  چگونگی اخذ حق بیمه از کارفرمایان توسط سازمان
فنی ایجاد گردد. بدیهی است که   ـ اجتماعی و دیوان عدالت اداری، همکاری و تعامل حقوقی تأمین

های  ورود دادخواست   شود. این وضعیت ازها میساز کاهش ورودی در پرونده چنین همکاری، زمینه
می  تأمین  پرتکرار علیه سازمان و  پیشگیری کرده  زمیناجتماعی  و   ۀتواند  قوانین  بازنگری  و  اصالح 

 . مقررات فعلی با توجه به موانعی که در متن مقاله مورد بحث قرار گرفت را به همراه داشته باشد
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