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چکیده
ــی  ــه ناش ــی ک ــوه دولت ــی و وج ــع مال ــه مناب ــی ب ــازمان های دولت ــان س ــی کارکن دسترس  
از رابطــه اســتخدامی و شــغلی اســت، موجــب گردیــده اســت تــا قانون گــذار، مصــرف غیــر 
مجــاز امــوال و وجــوه دولتــی را منــع و تحــت عنــوان بــزه تصــرف غیــر قانونــی جرم انــگاری 
ــل  ــه از مح ــی ک ــر دولت ــی غی ــه عموم ــوان مؤسس ــه عن ــز ب ــی نی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــد. س کن
پرداخــت حــق بیمــه، منابــع مالــی عظیمــی را در اختیــار دارد، مشــمول ایــن مقــرره اســت. 
ایــن تحقیــق بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی بــه دنبــال بررســی تصرفــات غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه 
مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی از جملــه شــمول مــاده 598 قانــون تعزیــرات نســبت بــه شــرکت های 
مــادر و تابعــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت. شــخصیت حقوقــی شــرکت های تابعــه و وابســته بــه 
ــن  ــت، ســازمان تأمی ــا، شــرکت ســرمایه گذار و در نهای ــرل و اداره هلدینگ ه ــه تحــت کنت ــل آن ک دلی
اجتماعــی قــرار دارنــد، مبّیــن آن اســت کــه شســتا در شــمار مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی اســت. 
در نتیجــه، بــا توجــه بــه اســاس نامه ســازمان و قانون محاســبات عمومــی، هر گونه اســتفاده غیــر مجاز از 
امــوال و وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی به ویــژه از طریق حقوق بیمه ای اشــخاص وابســته به ســازمان، 
موجبــات مســئولیت کیفــری ناشــی از تصــرف غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه را فراهــم خواهــد آورد.
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مقدمه
ــع  ــه مناب ــف اداری و اســتخدامی ب ــی در بخش هــای مختل ــر دولت ــی و غی ــان دولت   چــون کارکن
مالــی دسترســی دارنــد، ضمانــت اجــرای نظــارت بــر کیفیــت کنتــرل شــیوه مدیریــت امــوال تحــت 
ــه عبــارت دیگــر، شــغل در عیــن حــال  تصــرف از جملــه مــوارد مهــم در سیاســت تقنینــی اســت. ب
ــوء  ــبب س ــد س ــت، می توان ــراد اس ــت اف ــده معیش ــه و تأمین کنن ــت جامع ــارکت در مدیری ــه مش ک
اســتفاده از منابــع عمومــی و اتــالف آن شــود.1 ایــن ســوء اســتفاده از امــوال گاه بــه عنــوان جرایــم مالی 
ــم  ــیعی از جرای ــف وس ــه طی ــردد ک ــن می گ ــاد اداری تبیی ــوان فس ــل عن ــت2 و گاه ذی ــان دول کارکن

ــرد.3 ــی را دربرمی گی ــان دولت ــی کارکن ارتکاب
بــه همیــن دلیــل، از ســال 1304 و قبــل از انقــالب، قانون گــذار در قانــون مجــازات عمومــی، بــرای 
اولیــن بــار در مــاده 152، بــزه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال دولتــی را جرم انــگاری کــرد. در ســال 
ــت. بعــد از انقــالب، قانون گــذار  ــرار گرف ــار جــرم اختــالس ق ــزه در کن ــن ب ــی، ای ــا اصالحات 1355، ب
ــزه پرداخــت. در نهایــت،  ــه ایــن ب ــه مجــازات اســالمی ب ــون راجــع ب ــا تصویــب قان در ســال 1362 ب
ــرات  ــون تعزی ــت در فصــل ســیزدهم قان ــه دول ــی نســبت ب ــن دولت ــات مأموری در ســال 1375، تعدی
تصویــب شــد و مــاده 589 بــه عنــوان اولیــن مــاده قانونــی ایــن فصــل ضمــن تفکیــک مفهــوم بــزه از 

اختــالس، بــه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال دولتــی پرداخــت. 
ــون  ــه اصــل  57 قان ــا توجــه ب ــق خارجــی اســت. ب ــر مصادی ــزه ب ــن ب ــزاع، در شــمول ای محــل ن
ــه  ــازمان های وابســته و تابع ــز س ــوه و نی ــه ق ــازمان های س ــا و س ــان ادارات و ارگان ه اساســی، کارکن
ــات  ــر مؤسس ــون ب ــمول قان ــد، در ش ــوارد تردی ــه م ــند. از جمل ــون می باش ــن قان ــمول ای ــا مش آن ه
عمومــی غیــر دولتــی اســت. در گذشــته، تنهــا قانونــی کــه »مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« را تعریــف 
کــرده بــود، مــاده ســوم  قانــون راجــع بــه محاکمــه و مجــازات مأموریــن بــه خدمــات عمومــی، مصــوب 
1315 بــود. ایــن قانــون کــه در راســتای تبییــن مــوارد معنونــه در قانــون مجــازات عمومــی تصویــب 
گردیــده بــود، تــا قبــل از الزم االجــرا شــدن قانــون آییــن دادرســی کیفــری، هــر چنــد از نظــر حکــم 
منســوخ شــده بــود، ولــی از جهــت موضــوع، قابلیــت اســتناد داشــت. بــا ایــن حــال، بــا تصویــب مــاده 
ــه صراحــت منســوخ اعــالم کــرد، از نظــر  ــون را ب ــن قان ــون آییــن دادرســی کیفــری کــه ای 570 قان

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
 از طریق شــرکت های مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی
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ــت اســتناد خــود را از دســت داد.  ــز قابلی ــای ارائه شــده نی ــن مصداق ه ــی تعیی موضــوع یعن
ــار  ــن ب ــی« را اولی ــادر تخصص ــرکت های م ــوان »ش ــران، عن ــذاری ای ــام قانون گ ــی، در نظ از طرف
ــوان  ــعه )1379ـ1383( می ت ــوم توس ــاله س ــه پنج س ــون برنام ــال 1379 و قان ــه س ــون بودج در قان
جســت وجو کــرد. بــا ایــن حــال، تعریفــی از ایــن شــرکت ها جــز در قانــون بــازار اوراق بهــادار صــورت 

نگرفتــه اســت.1
ــی  ــرد و معرف ــزی رویک ــگ(، پی ری ــادر تخصصــی )هلدین خاســتگاه فلســفی طــرح شــرکت های م
ــای  ــراه ویژگی ه ــه هم ــزرگ ب ــای شــرکت های ب ــای ویژگی ه ــر اســاس آن، مزای ــه ب ــی اســت ک الگوی
ــان  ــه طــور هم زم ــری ب ــه، ســرعت و انعطاف پذی ــه مالکان ــت، عالق ــد خالقی شــرکت های کوچــک مانن

ایجــاد شــود. 
ــی، مصــوب 1354  ــن اجتماع ــون تأمی ــاده 1 قان ــر اســاس م ــه ب ــی« ک ــن اجتماع ــازمان تأمی »س
ــاه و  ــون ســاختار نظــام جامــع رف ــاده 12 قان ــا تصویــب تبصــره 2 م تشــکیل شــد، در ســال 1383 ب
تأمیــن اجتماعــی، بــه »صنــدوق تأمیــن اجتماعــی« تغییــر نــام یافــت. در ســال 1391 بــا اصــالح مــاده 
1 اســاس نامه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و بــا توجــه بــه مــاده 113 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، 

نــام اولیــه »ســازمان تأمیــن اجتماعــی« احیــا گردیــد. 
ــه اختصــار، »شســتا« نامیــده می شــود،  شــرکت ســرمایه گذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه ب
جــزو بزرگ تریــن حــوزه کاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه حســاب مــی آیــد کــه در ســال 
ــه 20  ــرمایه اولی ــا س ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــر س ــای ارزش ذخای ــظ و ارتق ــه منظــور حف 1365 ب
میلیــارد ریــال تأســیس شــد و در ســال های بعــد در چنــد مرحلــه، ســرمایه خــود را افزایــش داد. در 
حــال حاضــر، ایــن شــرکت وابســته بــه تأمیــن اجتماعــی بــه  عنــوان پشــتوانه اقتصــادی ایــن ســازمان 

در آمــده اســت.2
ــا شــمول مــاده  در ایــن نوشــتار، کاوشــی در تبییــن مفاهیــم موصــوف صــورت پذیرفتــه اســت ت
ــن  ــود. ای ــی ش ــتا بررس ــه شس ــروف ب ــی، مع ــن اجتماع ــرمایه گذاری تأمی ــرکت های س ــر ش 598  ب
ــزه تصــرف غیــر قانونــی پرداختــه  ــه تعریــف و ارکان و شــرایط تحقــق ب تحقیــق در بخــش نخســت ب
ــده و در  ــی گردی ــتا معرف ــرکت های شس ــه و ش ــگ و تابع ــرکت های هلدین ــش دوم، ش ــت. در بخ اس
بخــش آخــر نیــز تصرفــات غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه ایــن شــرکت ها و مشــمولیت قانــون بــر ایــن 

ــت.  ــده اس ــل ش ــرکت ها تحلی ش

ــم  ــت گذاری و تنظی ــش آن در سیاس ــاری و نق ــت تج ــوق رقاب ــر حق ــه ای ب 1. ســماواتی، حشــمت الله، مقدم

ــازار، تهــران: فردوســی، 1374، ص 174. ب

2-www.ssic.ir.
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گفتار یكم ـ تعریف و شرایط تحقق بزه تصرف غیر قانونی 

در برخــی نوشــته ها، بــزه »تصــرف غیــر قانونــی« ایــن گونــه تعریــف شــده اســت: »تصــرف غیــر 
ــایر اعضــای  ــا س ــی و ی ــن دولت ــدان و مأموری ــی از کارمن ــدی یک ــدام عم ــارت اســت از اق ــی عب قانون
ســازمان های مذکــور در مــاده 598، نســبت بــه وجــوه، امــوال یــا مطالبــات متعلــق بــه ســازمان متبــوع 
یــا اشــخاص دیگــری کــه بــر حســب وظیفــه بــه او ســپرده شــده اســت، بــرای اســتفاده غیــر مجــاز از 
آن و یــا بــه علــت اهمــال و تفریــط موجــب تضییــع آن گــردد و یــا این کــه آن را در غیــر مــواردی کــه 

قانــون معیــن کــرده اســت، بــه مصــرف برســانند«.1
در تعریــف دیگــری آمــده اســت: »تصــرف غیــر قانونــی عبــارت اســت از مــورد اســتفاده غیــر مجــاز 
ــات  ــه خدم ــور ب ــا مأم ــد ی ــه کارمن ــه ب ــب وظیف ــده حس ــادار سپرده ش ــا اوراق به ــال ی ــرار دادن م ق

عمومــی توســط او یــا تضییــع امــوال مذکــور بــه علــت اهمــال یــا تفریــط وی«.2
ایــن تعریف هــا دربرگیرنــده تمامــی اقســام و مــوارد منــدرج در مــاده 598 ایــن قانــون نیســت. بــه 
ــا تعریفــی جامــع و  همیــن دلیــل، ارکان و اوصــاف جــرم تصــرف غیــر قانونــی را بررســی می کنیــم ت

مانــع بــه دســت آیــد.

بند یكم ـ رکن مادی
ــر ارکان مــادی و  تصــرف در امــوال و وجــوه دولتــی ماننــد بســیاری از عنوان هــای جزایــی دیگــر ب
معنــوی تشــکیل دهنده جــرم اســتوار اســت. برخــی، تصــرف غیــر قانونــی را در مفهــوم عــام خیانــت در 
امانــت دانســته و بــا بــزه اختــالس مقایســه کرده انــد. بــر همیــن اســاس، الزم اســت رکــن مــادی مشــتمل 

بــر رفتــار مجرمانــه و اوضــاع و احــوال و شــرایط وقــوع جــرم و نیــز رکــن معنــوی تبییــن شــوند.

الف( رفتار مجرمانه
»اســتفاده غیــر مجــاز« عبــارت اســت از به کارگیــری چیــزی بــدون آن کــه بهره بــردار یــا منتفــع، 
ــی  ــارت »... و در صورت ــا نشــده باشــد. عب ــن کار را داشــته و از آن منتفــع شــده ی ــار و اجــازه ای اختی
کــه منتفــع  شــده باشــد، عــالوه بــر مجــازات مذکــور، بــه جــزای نقــدی معــادل مبلــغ انتفاعــی محکــوم 
خواهــد شــد...«، در مــاده 598 مؤیــد ایــن تعریــف اســت. بــر خــالف عقیــده برخــی از نویســندگان،3 

1. ولیدی، محمدصالح، حقوق کیفری اقتصادی، تهران: میزان، 1386، صص 198ـ199.

2. جویبــاری، عبــاس، »بررســی بــزه خیانــت در امانــت، اختــاس و تصــرف غیــر قانونــی«، پایان نامــه کارشناســی 

ارشــد، دانشــگاه تهران، 1366، ص 12.

ــی در  ــر قانون ــرف غی ــاس و تص ــی اخت ــی تطبیق ــادی، »بررس ــاس منصورآب ــر و عب ــب زاده، محمدجعف 3. حبی

ــماره 2، ص 46. ــدّرس، 1379، ش ــه م ــران«، فصل نام ــری ای ــوق کیف حق

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
 از طریق شــرکت های مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی
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انتفــاع متصــرف غیــر قانونــی، شــرط تحقــق جــرم نیســت و صــرف اســتفاده مکفــی اســت. در واقــع، 
مقصــود قانون گــذار از اســتفاده، همــان اســتعمال اســت کــه افــاده عمــوم می کنــد. شــاید بهتــر بــود 
ــون از  ــزه خیانــت در امانــت موضــوع مــاده 674 همــان قان قانون گــذار در ایــن مــاده قانونــی ماننــد ب

ــرد.  ــتفاده می ک ــتعمال« اس واژه »اس
عــده ای از نویســندگان، اســتفاده غیــر مجــاز را هــر گونــه تصــرف کارمنــدان و کارکنــان دولــت در 
امــوال و وجــوه بــه منظــور انتفــاع یــا غیــر آن بــه صــورت غیــر قانونــی دانســته اند.1 بــا ایــن حــال، بــه 
نظــر می رســد کــه اســتفاده لزومــًا بــه معنــای تصــرف نیســت؛ چــون اساســًا ممکــن اســت مجــرم در 
وجــوه نقــدی و مطالباتــی کــه در غیــر محــل مجــاز بــه کار گرفتــه می شــود، تصرفــی نکنــد و صرفــًا 

اســتفاده از طریــق دســتور صادرشــده یــا انتقــال وجــه بــه حســاب دیگــری انجــام پذیرفتــه باشــد.
ــه  ــه ب ــردن بودجــه اختصاص یافت ــه ک ــز هزین ــوال و وجــوه نی ــر مجــاز ام مقصــود از مصــرف غی
اداره یــا ســازمان بــر خــالف مقــررات و قوانیــن اســت. بــه نظــر می رســد تحلیــل ایــن عنــوان ذیــل 
ــص  ــر مجــاز« از ســوی برخــی نویســندگان درســت نباشــد.2 اساســًا ظاهــر ن ــارت »اســتفاده غی عب
قانونــی نیــز مغایــر ایــن اســتنباط اســت. از همیــن رو، قانون گــذار، مصــرف غیــر مجــاز را در ذیــل 
ایــن مــاده و در ســه حالــت پیش بینــی کــرده اســت: مصــرف غیــر مجــاز در صورتــی کــه اعتبــاری 
بــرای آن در قانــون منظــور نشــده اســت؛ مصــرف غیــر مجــاز در غیــر مــوارد معیــن و مصــرف غیــر 

مجــاز زایــد بــر اعتبــار مصــوب.
امــوال دولتــی بــه ســبب وظیفــه در اختیــار کارکنــان و مأمــوران قــرار می گیــرد و ســازمان متبــوع 
ماننــد امیــن بــه آنــان می نگــرد. پــس نــه تنهــا افعــال عامدانــه در تضییــع امــوال قابــل قبــول نیســت، 
بلکــه سیاســت جنایــی تــا حــدی پیــش رفتــه اســت کــه قصــور و ســهل انگاری را نیــز قابــل پذیــرش 
نمی دانــد.3 بــه نظــر می رســد تضییــع امــوال بــه مفهــوم تخریــب یــا اتــالف یــا از بیــن رفتــن کلــی یــا 
جزئــی مــال باشــد و بــا مفهــوم تصــرف غیــر قانونــی ســازگاری نــدارد. بــه همیــن دلیــل، ایــن موضــوع 
ــورت  ــًا در ص ــاده 116 آن صرف ــده و در م ــذف ش ــه ح ــاده 115 الیح ــن م ــرات از مت ــه تعزی در الیح
»تقصیــر« مرتکــب جرم انــگاری گردیــده اســت. ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه بــر خــالف اســتفاده 
غیــر مجــاز، تضییــع امــوال ناشــی از اهمــال و تفریــط، صرفــًا ناظــر بــر امــوال و وجــوه »دولتــی« اســت 

و از امــوال عمومــی متعلــق بــه مؤسســات عمومــی و شــهرداری ها انصــراف دارد.4

1. ولیدی، پیشین، ص 215.

2. همان، صص 222ـ223.

3.. حبیب زاده و منصورآبادی، پیشین، ص 47.

4. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، شماره 463/94/7 مورخه 1394/2/21.
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ب( اوضاع و احوال و شرایط تحقق بزه
اساســًا جــرم تصــرف غیــر قانونــی بــه اعتبــار وضعیــت اســتخدامی مرتکــب و ارتبــاط وی بــا دولــت 
یــا اشــخاص حقوقــی وابســته بــه دولــت یــا بــه معنــای اعــم، حکومــت قابــل تحقــق اســت. قانون گــذار 
در مــاده 598، »کارمنــدان و کارکنــان ادارات و ســازمان ها یــا شــوراها و یــا شــهرداری ها و مؤسســات 
ــه  ــا و مؤسســاتی ک ــی و بنیاده ــای انقالب ــا  نهاده ــت و ی ــه دول ــا وابســته ب ــی و ی و شــرکت های دولت
زیــر نظــر ولــی فقیــه اداره می شــوند و دیــوان محاســبات و مؤسســاتی کــه بــه کمــك مســتمر دولــت 
ــه گانه و  ــوای س ــان ق ــا و کارکن ــی، اعض ــور کل ــه ط ــی و ب ــه قضای ــدگان پای ــا  دارن ــوند و ی اداره می ش
ــه  ــه خدمــات عمومــی اعــم از رســمی و غیــر رســمی« را ب ــن ب هم چنیــن نیروهــای مســلح و مأموری

عنــوان مصداق هــای مرتکبــان جــرم معرفــی کــرده اســت. 
گفتنــی اســت در الیحــه تعزیــرات، بــا حــذف مــوارد احصاشــده و بــا بــه کار بــردن عبــارت کلــی 
»کارکنــان نهادهــای حکومتــی« ضمــن توســعه شــمول قانونــی، از مــوارد مــردد رفــع ابهــام شــده اســت 
کــه بــا سیاســت جنایــی در قبــال صیانــت از امــوال دولتــی کامــاًل انطبــاق دارد. افــزون بــر آن، بــه نظــر 
می رســد مطلــوب نظــر قانون گــذار از ذکــر واژه هــای »اعضــا، کارکنــان، کارمنــدان و مأموریــن« صرفــًا 
بیــان عنــوان »مســتخدم« اســت کــه بــه صــورت رســمی یــا پیمانــی، قــراردادی، ســتادی و آزمایشــی با 

ســازمان های متبــوع خــود بــر اســاس قانــون اســتخدام کشــوری ارتبــاط دارنــد.1
چــون شــوراهای شــهر و روســتاها بــه فراخــور وظیفــه، امــکان دسترســی بــه امــوال عمومــی و دولتــی 
را دارنــد،2 بدیهــی اســت سیاســت جنایــی ایــران در مــورد بــزه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال عمومــی از 
ســوی اعضــای شــوراها، ضمانــت اجــرای مــاده 598 را نیــز شــامل آن هــا گردانــد. بــا ایــن حــال، قانون گــذار 
بــه ایــن امــر اکتفــا نکــرده و در مــاده 81 قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابات شــوراهای اســالمی کشــور و 
انتخــاب شــهرداران، در صــورت اقدامــات اعضــای شــورا بــر خــالف مقــررات و تصــرف غیــر قانونــی در امــوال 

و وجــوه، عــالوه بــر مجــازات مــاده 598، »انحــالل شــورا« را نیــز پیش بینــی کــرده اســت. 
ــون انتشــار  ــی قان ــد گفــت مــاده 1 آیین نامــه اجرای ــه خدمــات عمومــی« بای ــن ب ــاره »مأموری درب
و دسترســی آزاد بــه اطالعــات، مصــوب 1393، مــاده 4 آیین نامــه اجرایــی مــاده 79 قانــون مجــازات 
اســالمی، مصــوب 1392، مــاده 3 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و نیــز تبصــره 2 مــاده 67 قانــون 
ــات  ــه خدم ــوران ب ــزه از ســوی مأم ــکاب ب ــت اجــرای ارت ــام ضمان ــا قاچــاق کاال و ارز در مق ــارزه ب مب
ــوران  ــه مأم ــت ک ــن نتیجــه گرف ــوان چنی ــا می ت ــن مورده ــه ای ــا توجــه ب ــی وضــع شــده اند. ب عموم
ــا مؤسســات خصوصــی  ــی ی ــر دولت ــوران مؤسســات عمومــی غی ــد مأم ــات عمومــی می توانن ــه خدم ب

ــند.  ــی باش ــات عموم ــده خدم ارائه دهن

1. موسی زاده، رضا، حقوق اداری، تهران: میزان، 1385، ص 76.

2. پورسلیم بناب، جلیل، حقوق مردم در شهرداری ها، تهران: آثار اندیشه، 1378، ص 10.
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بــا ایــن حــال، مقصــود قانون گــذار از مأمــوران بــه خدمــات عمومــِی منــدرج در مــاده 598 صرفــًا 
ناظــر بــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی اســت؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت ضرورتــی نداشــت کــه پــس 
از ذکــر عبــارت »مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« از قیــد »اعــم از رســمی و غیــر رســمی« اســتفاده 
کنــد. ایــن قیــد بــر اســاس قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری صرفــًا دربــاره مؤسســات عمومــی مصداق 
ــات  ــده خدم ــه ارائه دهن ــم از آن ک ــت، اع ــی دانس ــات خصوص ــمول مؤسس ــوان مش دارد و آن را نمی ت
عمومــی باشــند یــا نباشــند. افــزون بــر ایــن، اساســًا مؤسســه خصوصــی ارائه دهنــده خدمــات عمومــی 
ــد. اداره  ــته باش ــداق داش ــد مص ــه نمی توان ــه پیش گفت ــده در آیین نام ــای بیان ش ــاس مصداق ه ــر اس ب
حقوقــی قــوه قضاییــه نیــز در نظریــه مبســوط شــماره 2545/92/7 مــورخ 1392/12/28، مصداق هــا و 

عنوان هــای مؤسســات موصــوف و مشــابه را تبییــن و تعریــف کــرده اســت.
ــات  ــت خدم ــون مدیری ــاده 3 قان ــال 1386و م ــی س ــی، اصالح ــبات عموم ــون محاس ــاده 5 قان م
ــد کــه  کشــوری، مصــوب 1386، مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی را واحــد ســازمانی مشــخصی می دان
ــود و  ــا می ش ــت ی ــده اس ــاد ش ــالمی ایج ــورای اس ــس ش ــب مجل ــا تصوی ــی دارد و ب ــتقالل حقوق اس
بیــش از 50 درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل منابــع غیــر دولتــی تأمیــن گــردد و عهــده دار وظایــف 
ــا و مؤسســات  ــون فهرســت نهاده ــتا،  قان ــن راس ــی دارد. در همی ــه عموم ــه جنب ــی باشــد ک و خدمات
ــر دولتــی موضــوع تبصــره  ــر دولتــی، مصــوب 1373، مؤسســات و نهادهــای عمومــی غی عمومــی غی

ــون  محاســبات عمومــی کشــور مصــوب 1366 را احصــا کــرد.  ــاده 5 قان م
بنابرایــن، مقصــود قانون گــذار از »مأموریــن بــه خدمــات عمومــی اعــم از رســمی و غیــر رســمی« 
ــر  ــی نظی ــر دولت ــان مؤسســات عمومــی غی ــرات، کارکن ــون تعزی ــاده 598 قان ــدرج در م ــه شــرح من ب
»ســازمان تأمیــن اجتماعــی« اســت کــه »عهــده دار وظایــف و خدماتــی هســتند کــه جنبــه عمومــی 
دارد«. مــاده 6 قانــون ســاختار جامــع نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، مصــوب 1383 در مقــام بیــان 
اصــول و سیاســت های نظــام تأمیــن اجتماعــی و نیــز مــاده 1 الیحــه قانونــی اصــالح قانــون تشــکیل 
ــد«  ــًا »کارمن ــوف را صراحت ــازمان موص ــان س ــه کارکن ــوب 1358 ک ــی، مص ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــر  ــه شــمار آورده اســت و مــاده 5 اســاس نامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، مصــوب 1358، همگــی ب ب
ــن  ــگ تأمی ــام هماهن ــه ای و نظ ــات بیم ــه خدم ــی در ارائ ــن اجتماع ــازمان تأمی ــی س ــات عموم خدم

ــد. ــد می کنن ــه را تأیی ــب پیش گفت ــه مطال ــد ک ــت دارن ــی دالل اجتماع
ــت اداری در ســال 1374 چنیــن  ــوان عدال ــون دی ــاده 11 قان ــاره م مجلــس شــورای اســالمی درب
ــون فهرســت  ــی احصاشــده در قان ــای عموم ــه نهاده ــه شــکایات علی ــرد: »... رســیدگی ب تفســیری ک
ــن  ــت اداری می باشــد.«1 ای ــوان عدال نهادهــا و  مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نیــز در صالحیــت دی
ــه  ــوب 1392 ب ــت اداری، مص ــوان عدال ــی دی ــن دادرس ــکیالت و آیی ــون تش ــاده 10 قان ــر در  م ام
صراحــت دربــاره شــهرداری ها و ســازمان تأمیــن اجتماعــی پذیرفتــه شــد. بــا توجــه بــه رأی وحــدت 

1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران: دراک، 1383، ج 1، ص 125.
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رویــه شــماره 803 مــورخ 1399/9/18 هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور کــه رســیدگی بــه اعتــراض 
ــود و  اشــخاص حقوقــی از آرای قطعــی کمیســیون ها را در صالحیــت محاکــم دادگســتری ندانســته ب
بــا در نظــر گرفتــن رأی وحــدت رویــه شــماره 792 مــورخ 1399/4/24 دیــوان عالــی کشــور، تردیــدی 
در رســیدگی بــه شــکایات از مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی در دیــوان عدالــت اداری باقــی نیســت. 
نکتــه دیگــر ایــن  اســت کــه بــا توجــه بــه تبصــره 1  قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی 
غیــر دولتــی، مؤسســات وابســته بــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نیــز تابــع مقــررات حاکــم بــر ایــن 
ــت اداری نیــز در آرای متعــدد، کارکنــان مؤسســات  ــوان عدال مؤسســات هســتند. هیئــت عمومــی دی
عمومــی غیــر دولتــی را کارمنــد دانســته و آن هــا را مطابــق مقــررات، مأمــور بــه خدمــات عمومــی بــه 

شــمار آورده اســت. 
»موضــوع جــرم« در مــاده 598 بــه عنــوان دیگــر شــرایط تشــکیل دهنده بــزه عبارتنــد از: وجــوه، 
مطالبــات، حواله جــات، ســهام، اوراق بهــادار و ســایر امــوال. بــر اســاس مــاده 2 قانــون پولــی و بانکــی 
ــت  ــار دول ــه در انحص ــت ک ــار اس ــل انتش ــزی قاب ــکه های فل ــکناس و س ــول، اس ــور از پ ــور، منظ کش
ــار  ــاده 598، دو ب ــرار دارد. واژه »وجــوه« در م ــزی ق ــک مرک ــار بان ــًا در اختی ــاز آن صرف اســت و امتی
آمــده اســت؛ اول در صــدر مــاده بــا عبــارت »وجــوه نقــدی« کــه رفتــار مجرمانــه اســتفاده غیــر مجــاز 
مشــمول آن می شــود و دوم در ذیــل مــاده بــا عبــارت »وجــوه دولتــی« کــه بــه نظــر می رســد اعــم از 

وجــوه نقــدی اســت و شــامل مســکوکات طــال و ارز و اوراق بهــادار نیــز می گــردد.
مقصــود از مطالبــات، تعهــدات مالــی یــا طلبــی اســت کــه بــه واســطه روابــط ارگان هــای یادشــده 
ــیده اســت.1   ــه وصــول نرس ــه مرحل ــده و ب ــاد ش ــی ایج ــی و حقوق ــا اشــخاص حقیق ــاده 598 ب در م
ســهم نیــز مجموعــه حقوقــی اســت کــه شــخص بــا خریــد آن، طلــب کار شــرکت می شــود و حقوقــی 
ماننــد حــق رأی و حــق حضــور در جلســات را بــه دســت مــی آورد کــه در قالــب اوراق بهــادار تجلــی 
می یابــد.2و3 ســهام اقســام مختلفــی دارد: ســهام بــا نــام، ســهام بی نــام، ســهم انتفاعــی، ســهم مؤســس، 
ســهم ممتــاز و ســهم جایــزه. بنــد 24 مــاده 1 قانــون بــازار اوراق بهــادار، اوراق قرضــه را عبــارت از هــر 
نــوع ورقــه یــا مســتندی می دانــد کــه متضمــن حقــوق مالــی قابــل نقــل و انتقــال بــرای مالــك عیــن 
یــا منفعــت آن باشــد. مصداق هــای اوراق بهــادار عــالوه بــر ســهام عبارتنــد از: اوراق قرضــه منــدرج در 
مــاده 52 الیحــه اصالحــی قســمتی از قانــون تجــارت و اوراق مشــارکت بیان شــده در مــاده 2 قانــون 

نحــوه انتشــار اوراق مشــارکت.
عبــارت کلــی »ســایر امــوال« نیــز بــر همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول تحــت مالکیــت و تملــک 
ارگان هــای منــدرج در مــاده 598 اشــاره دارد. البتــه بــر خــالف عقیــده برخــی نویســندگان، ایــن امــوال 

1. زنگباری، ناصر، حقوق بانكی، تهران: جنگل، 1395، ج 2، ص 77.

2. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالكیت، تهران: میزان، 1384، ص 53.

3. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکت های تجاری، تهران: سمت، 1385، ج 2، ص 70.
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الزامــًا همــان امــوال دولتــی منــدرج در مــاده 2 آیین نامــه امــوال دولتــی نیســتند.1 تفــاوت ایــن بخــش 
ــوال و مصداق هــای یادشــده  ــی در آن اســت کــه ام ــاده قانون ــن م ــه در ای ــا دیگــر موضوعــات معنون ب
قبلــی متعلــق بــه مؤسســات و اشــخاص حقوقــی احصاشــده در قانــون اســت، در حالــی کــه مقصــود از 
عبــارت امــوال متعلــق بــه اشــخاص، الزامــًا شــخص حقوقــی یــا دولتــی نیســت. ممکــن اســت شــخص 

حقیقــی یــا حقوقــی خصوصــی و حقیقــی غیــر مرتبــط بــا اشــخاص حقوقــی ذکرشــده باشــد.2
بنابرایــن، بــا توجــه بــه عبــارت اخیــر، آن چــه از فلســفه وضــع ایــن مــاده قانونــی قابــل اســتنباط 
اســت، صرفــًا سیاســت جنایــی در قبــال بــزه تصــرف غیــر قانونــی نســبت بــه وجــوه و امــوال دولتــی 
نیســت، بلکــه جرم انــگاری در قبــال تخطــی کارمنــد از وظایــف خــود بــه دلیــل اعتمــادی اســت کــه 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــوال دارد.3 ب ــن ام ــرار دادن ای ــار ق ــوال و در اختی ــپردن ام ــه وی در س ــت ب حکوم
محــور سیاســت تقنینــی در بــزه تصــرف غیــر قانونــی، در قبــال موضــوع جــرم نیســت، بلکــه بــه اعتبــار 

مرتکــب بــزه اســت.

بند دوم ـ رکن معنوی
بــزه تصــرف غیــر قانونــی جــزو جرایــم مطلــق اســت؛ زیــرا صــرف تصــرف یــا اســتفاده غیــر مجــاز 
از امــوال و وجــوه، زمینــه تحقــق بــزه را فراهــم مــی آورد و انتفــاع مرتکــب یــا ورود خســارت بــه دولــت 
ــودن جرایــم، وجــود ســوء  ــه قاعــده عمــدی ب ــا توجــه ب ــا ســازمان های احصاشــده شــرط نیســت. ب ی
ــه  ــه تعلــق امــوال ب ــا اســتفاده غیــر مجــاز، عالــم بــودن ب نیــت عــام یعنــی علــم و اراده در تصــرف ی
دولــت و ســازمان ها، شــرط ضــرورت عنصــر روانــی بــزه خواهــد بــود. ایــن اســتنباط از عنصــر روانــی 
بــه تضییــع امــوال بــه واســطه اهمــال و تفریــط قابــل تســّری نیســت و اساســا ایــن بخــش از جــرم بــه 
صــورت عامدانــه تحقــق نمی یابــد. بنابرایــن، خطــای جزایــی یــا تقصیــر در توجیــه عنصــر روانــی ایــن 

بخــش کارآیــی دارد. 
عنصر روانی این بزه به اعتبار رکن مادی و رفتار مجرمانه مرتکب در دو دسته قابل بیان است:

1. سوء نیت عام در استفاده و مصارف غیر مجاز؛
2. خطای کیفری در اهمال و تفریط منتهی به تضییع اموال.4

گفتار دومـ  شرکت های مادر، هلدینگ ها و شرکت های تابعه

1. ولیدی، پیشین، ص 208.

2. گلدوزیان، ایرج، محّشای قانون مجازات اسامی، تهران: مجد، 1395، ص 575.

3. دلمــاس مارتــی، مــی ری، نظام هــای بــزرگ سیاســت جنایــی، برگــردان: علی حســین نجفــی ابرندآبــادی، تهــران: 

میــزان، 1384، ص 49.

4. گلدوزیان، پیشین، ص 164.
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بــرای شناســایی مصداق هــای مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی و شــمولیت مــاده 598 بــر شــرکت های 
ســرمایه گذاری الزم اســت ماهیــت ایــن شــرکت ها از طریــق تبییــن مفهــوم شــرکت های مــادر، هلدینگ هــا، 

شــرکت های تابعــه و وابســته و تفــاوت آن هــا بــا معرفــی شــرکت شســتا بررســی و تحلیــل شــود. 

بند یكم ـ شرکت های مادر و هلدینگ ها1
ــده،  ــرکت کنترل کنن ــده، ش ــرکت دارن ــد ش ــری مانن ــای دیگ ــا عنوان ه ــادر ب ــرکت های م از ش
ــاد می شــود و تعریف هــای مختلفــی  ــز ی ــی نی ــک، شــرکت صاحــب ســهم و شــرکت اصل شــرکت مال
ــی از  ــت: »گروه ــوان گف ــی، می ت ــه طــور کل ــگ اســت.2 ب ــا شــرکت های هلدین ــراز ب ــه هم ت ــد ک دارن
شــرکت ها کــه در آن هــا یــک شــرکت، مالکیــت و اداره و یــا فقــط اداره و کنتــرل کلیــه شــرکت ها را 

ــا شــرکت مــادر قلمــداد می شــود«. ــر عهــده داشــته باشــد، هلدینــگ ی ب
ایــن اعمــال کنتــرل اصــواًل در نتیجــه تملــک میزانــی از ســهام شــرکت تابعــه انجــام می پذیــرد تــا 
شــرکت مــادر بتوانــد اعضــای تصمیم گیرنــده آن شــرکت ماننــد هیئــت مدیــره و مدیرعامــل را تعییــن 
ــوری اســالمی  ــادار جمه ــازار اوراق به ــون ب ــاده 1 قان ــد 22 م ــن راســتا، بن ــد.3 در همی و انتصــاب کن
ایــران، مصــوب 1384، شــرکت مــادر )هلدینــگ( را ایــن گونــه تعریــف کــرده اســت: »شــرکتی کــه بــا 
ــد  ــب می کن ــق رأی کس ــدر ح ــاع، آن  ق ــب انتف ــت کس ــرمایه  پذیر جه ــرکت س ــرمایه گذاری در ش س
کــه بــرای کنتــرل عملیــات شــرکت، هیئــت مدیــره را انتخــاب کنــد و یــا در انتخــاب اعضــای هیئــت 

مدیــره مؤثــر باشــد«.
دو عنصــر »نفــوذ قابــل مالحظــه« و »کنتــرل« کــه در اســاس نامه نمونــه شــرکت های مــادر وجــود 
دارد کــه در تاریــخ 1389/10/11 بــه تصویــب هیئــت مدیــره ســازمان بــورس اوراق بهــادار رســید، برای 
بیــان ایــن وابســتگی الزم و ضــروری اســت. در پیش نویــس اولیــه »راهنمــای قانون گــذاری آنســیترال 
راجــع بــه حقــوق ورشکســتگی«،4 مصــوب 2010 میــالدی نیــز از عنصــر »کنتــرل« یــاد شــده اســت 

کــه در مفهــوم عــام خــود می توانــد مالکیــت ســهام یــا توانایــی بالقــوه در کنتــرل تلقــی گــردد.5
هیئــت وزیــران حســب تصویب نامــه شــماره 21192ت24246 هـــ مــورخ 1380/5/20 در خصــوص 
شــرکت های مــادر تخصصــی در اجــرای قانــون برنامــه پنج ســاله ســوم توســعه، اولیــن گام را در تعییــن 

1-Holding Company/ Parent Company.

2. میرزایی، علی رضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها، تهران: صابریون، 1378، ص 9.

ــران: دوران،  ــادر، ته ــرکت های م ــیوه ها در ش ــتراتژی ها و ش ــی، اس ــین فتح الله ــین و افش ــت، حس 3. رحمان سرش

1389، ص 76.

4-UNCITRAL, UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency, Part three: Treatment of Enterprise Group in Insol-

vency

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
 از طریق شــرکت های مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی
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وضعیــت و ثبــت شــرکت های موصــوف برداشــت. پــس از تصویــب اســاس نامه های شــرکت های 
ــرات و زیرمجموعه هــای وزارت خانه هــای دیگــر، تبصــره 1 مــاده  مــادر تخصصــی ماننــد پســت و مخاب
ــادر  ــودن شــرکت های م ــی ب ــر دولت ــا ب ــه تنه ــه صراحــت ن ــات کشــوری ب ــت خدم ــون مدیری 54 قان

تخصصــی، بلکــه تســّری مقــررات آن بــه زیرمجموعــه ایــن شــرکت ها اذعــان کــرد. 
بنابرایــن، بــدون تردیــد، شــرکت های هلدینــگ کــه ســازمان ها و مؤسســات عمومــی غیــر 
ــا  ــا مؤسســه ی ــی و قوانیــن حاکــم ب ــط مال ــد، از نظــر ضواب ــد و اداره می کنن ــی تشــکیل می دهن دولت
ســازمان مربــوط تفاوتــی ندارنــد و همــه قوانیــن کیفــری و مدنــی کــه بــر آن مؤسســات حاکمنــد، بــه 

ــت. ــد یاف ــّری خواه ــز تس ــی نی ــادر تخصص ــرکت های م ش

بند دوم ـ شرکت های تابعه
شــرکت هایی کــه شــرکت مــادر آن هــا را در کنتــرل خــود دارنــد، شــرکت تابعــه نامیــده می شــوند 
ــی از  ــارت، تعریف ــون تج ــتند. در قان ــته2 هس ــرکت وابس ــی1 و ش ــرکت فرع ــا، ش ــی از آن ه ــه انواع ک
ــماره  ــه ش ــران در مصوب ــت وزی ــال، هیئ ــن ح ــا ای ــت. ب ــده اس ــه نیام ــرکت تابع ــادر و ش ــرکت م ش
24537ت/23708 مــورخ 1380/5/20، شــرکت وابســته را شــرکتی دانســت کــه بیــش از پنجــاه درصــد 

ســرمایه یــا ســهام آن، متعلــق بــه دســتگاه اجرایــی مربــوط باشــد. 
چــون ایــن تعریــف، جامــع و مانــع نبــود و شــرکت های تابعــه و وابســته را در یــک مفهــوم واحــد 
بــه کار بــرد و بــا مــاده 4 قانــون محاســبات عمومــی هــم مغایــرت داشــت، بــا شــکایت ســازمان بازرســی 
کل کشــور، بــه دســت دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب رأی شــماره 459 مــورخ 1382/12/3 ابطــال 
شــد، آن هــم بــا ایــن اســتدالل کــه تعریــف شــرکت های دولتــی و تعییــن مصادیــق آن بــه قانون گــذار 

اختصــاص دارد و از اختیــارات قــوه مجریــه خــارج اســت.
ــت  ــوان گف ــالک می ت ــدت م ــذار و وح ــای قانون گ ــیاق عبارت ه ــا و س ــن مورده ــه ای ــه ب ــا توج ب
شــرکت تابعــه یــا وابســته بــه دولــت، شــرکتی اســت کــه بیــش از پنجــاه درصــد ســهام آن را دولــت 
یــا همــان شــرکت مــادر یــا اصلــی تأمیــن کنــد. اداره حقوقــی قــوه قضاییــه در نظریــه شــماره 7/5423 
ـ 1379/6/7 ایــن امــر را تأییــد کــرده اســت. بایــد دانســت شــرکت وابســته بــا شــرکت فرعــی تفــاوت 

دارد. شــرکت فرعــی، شــرکتی اســت کــه تحــت کنتــرل شــرکت اصلــی فعالیــت دارد.

بند سوم ـ ارتباط شرکت مادر با شرکت تابعه
ــارت  ــرل و نظ ــق کنت ــه از طری ــرکت های تابع ــی و ش ــن اجتماع ــرمایه گذاری تأمی ــرکت های س ش

1-Subsidiary Company.

2-Affiliated Company.
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ــات بعــدی  ــد و شــیوه اداره ارکان شــرکت ها در تصرف ــی مرتبطن ــا یکدیگــر از منظــر حقوق ســازمان ب
ــی  ــاط حقوق ــن ارتب ــی ای ــن، بررس ــر دارد. بنابرای ــا اث ــی آن ه ــرمایه و دارای ــوه و س ــوال، وج در ام

اجتناب ناپذیــر اســت.

الف( نظریه وجود مستقل1
بــر اســاس ایــن دیــدگاه، شــخصیت حقوقــی ســهام داران و شــرکا از شــرکت مســتقل اســت و در 
برابــر زیان هــای شــرکت بــه ســهام ایشــان محــدود اســت. ایــن اســتقالل بــرای شــرکت، مزیت هــای 
اقتصــادی کارآمــد دارد؛ زیــرا از یــک ســو، بــا انتقــال ســهام، مالکیــت امــوال شــرکت بــه ســهام داران 
انتقــال نمی یابــد و از ســوی دیگــر، شــرکت می توانــد تقاضــای تســهیالت مالــی و تضمیــن بدهی هــای 
خــود را داشــته باشــد. مدیــران نیــز بــه دلیــل مصونیــت امــوال و دارایــی شــخصی ســهام داران از توقیف 

طلــب کاران می تواننــد بــا اختیــار بیش  تــری بــرای حفــظ منافــع شــرکت اقــدام کننــد. 
 بــر ایــن اســاس، مســئولیت ناشــی از فعالیــت شــرکت تابعــه، بــا شــرکت مــادر ارتباطــی نــدارد. 
ــارات،  ــف و اختی ــدود وظای ــوند، در ح ــز ش ــه نی ــال مجرمان ــب اعم ــرکت، مرتک ــن ش ــران ای ــر مدی اگ
ــود. در قانــون تجــارت، ادغــام شــرکت موجــب از بیــن رفتــن شــخصیت حقوقــی  مســئول خواهنــد ب
می شــود، ولــی تعهــدات و دیــون بــه شــرکت جدیــد انتقــال می یابــد.2 تــا وقتــی کــه شــرکت اصلــی 
و تابعــه بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل وجــود دارنــد، مســئولیتی متوجــه شــرکت مــادر نخواهــد بــود. 
در هلدینــگ نیــز هــر چنــد تمامــی ســهام شــرکت تابعــه در اختیــار شــرکت مــادر باشــد، شــخصیت 

حقوقــی مســتقل آن از هلدینــگ باقــی اســت.

ب( نظریه وجود واحد3
ایــن نظریــه صــرف نظــر از شــخصیت حقوقــی مســتقل شــرکت مــادر و تابعــه، آن هــا را بــه صــورت 
ــه  ــی ک ــال نظارت ــه اعم ــا توجــه ب ــن اســاس، ب ــر ای ــرد. ب ــه و کل واحــد در نظــر می گی ــک مجموع ی
ــر عهــده شــرکت مــادر خواهــد  ــر شــرکت تابعــه دارد، مســئولیت های نظارتــی نیــز ب شــرکت مــادر ب
ــه  ــه شــرکت تابعــه، دامن گیــر شــرکت مــادر ب ــن اســاس، فعالیــت مجرمان ــر ای ــود. بدیهــی اســت ب ب

ــد. ــد ش ــده خواه ــوان شــرکت کنترل کنن عن

1-Entity Principle.

ــدّرس،  ــت م ــران: دانشــگاه تربی ــاری، ته ــرکت های تج ــوق ش ــی از حق ــی تحلیل 2. تفرشــی، عیســی محمد، مباحث

1378، ج 1، ص 219.

3-Enterprise Principle

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
 از طریق شــرکت های مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی
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بند چهارم ـ شرکت های مادر و تابعه در سازمان تأمین اجتماعی
بــا توجــه بــه مراتــب پیش گفتــه، شــرکت های مــادر و تابعــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی بــه 
ــن  ــوی ای ــا از س ــرمایه آن ه ــاه درصــد س ــش از پنج ــه بی ــود ک ــد ب ــل اطــالق خواه ــرکت هایی قاب ش
واحدهــای ســازمانی تأمیــن می شــود یــا از طریــق اســاس نامه تحــت نظــارت و کنتــرل آن هاســت. بــر 
اســاس قانــون، بیــش از پنجــاه درصــد ســرمایه شــرکت های وابســته بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه 

عنــوان یــک مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی، از ســوی ایــن ســازمان تأمیــن می گــردد.
ــازمان دارای  ــن س ــوب 1358، 1 ای ــی، مص ــن اجتماع ــازمان تأمی ــاس نامه س ــاده 2 اس ــق م طب
تشــکیالت و واحدهــا و شــعب نمایندگــی اســت. بــا ایــن حــال، ایــن تشــکیالت همــان گونــه کــه اشــاره 
ــرکت های  ــاره ش ــده درب ــف یادش ــمول تعری ــدارد و از ش ــی ن ــته ارتباط ــرکت های وابس ــه ش ــد، ب ش

وابســته خــارج اســت.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، ســازمان مســتقل وابســته بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســت 
ــن  ــران می رســد. ای ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی ــه ب ــه اســاس نامه ای مســتقل اداره می شــود ک ــر پای ــه ب ک
ــور  ــه در کش ــادر و تابع ــرکت های م ــوان ش ــده عن ــازمان های دارن ــن س ــی از بزرگ تری ــازمان، یک س
ــوان چنیــن برشــمرد: شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن  اســت کــه شــرکت های زیرمجموعــه آن را می ت
اجتماعــی، معــروف بــه شســتا، بانــک رفــاه کارگــران، شــرکت تولیــد تجهیــزات ســنگین هپکــو، شــرکت 
ســهامی ذوب آهــن اصفهــان، پاالیشــگاه نفــت الوان، شــرکت میــالد ســالمت تأمیــن اجتماعــی معــروف 
بــه هلدینــگ درمــان، مؤسســه خدمــات بهداشــتی، درمانــی میــالد ســالمت، مؤسســه حسابرســی تأمین 
ــن،  ــات ماشــینی تأمی ــت و خدم ــروه پزشــکی حکمــت، شــرکت مشــاور مدیری ــی، شــرکت گ اجتماع
ــن اجتماعــی، مؤسســه امــالک و  ــران، شــرکت رفاه گســتر تأمی شــرکت ســرمایه گذاری خانه ســازی ای
مســتغالت تأمیــن اجتماعــی، مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی، هلدینــگ گردشــگری تأمیــن 
اجتماعــی، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی، بیمارســتان میــالد، مؤسســه فرهنگــی هنــری آتیــه، 

شــرکت توســعه مــرآت کیــش و چنــد شــرکت دیگــر.
در میــان ایــن شــرکت ها، هــدف از تشــکیل شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی، معــروف بــه 
شســتا، ســرمایه گذاری منابــع حاصــل از حــق بیمه هایــی اســت کــه کارگــران و بیمه شــدگان بــه مــدت 
ســی ســال و بــه طــور ماهانــه پرداخــت می کننــد. مســئوالن شســتا در دو دهــه اخیــر در راســتای همیــن 
ــا را  ــادی از شــرکت ها و کارخانه ه ــمار زی ــا، ش ــودآوری از محــل حــق بیمه ه ــش س ــی افزای ــدف یعن ه
ــا الحــاق شــرکت های جدیــد بــه زیرمجموعــه شســتا از طریــق  خرید ه انــد. از ســال 1370 تــا کنــون، ب
رفــع دیــون بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، درآمــد و ســوددهی شســتا افزایــش چشــم گیری پیــدا کــرد. 

1.   مــاده 2 اســاس نامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی: »ســازمان بــرای اجــرای وظایــف خــود دارای تشــکیالت مرکــزی و واحدهــا و 

شــعب و نمایندگــی  در تهــران و شهرســتان ها خواهــد بــود«.
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شــرکت های زیــر پوشــش شســتا، در نه هلدینــگ تخصصی شــامل صنایع دارویــی، ســیمان، صباتأمین، 
صدرتأمیــن، صنایــع پتروشــیمیایی و شــیمیایی، صنایــع عمومــی، ســاختمان و عمــران، نفــت و گاز، صنایــع 
نویــن و حمــل و نقــل اداره می شــوند. شســتا دارای 166 شــرکت زیرمجموعــه و دارای نــه هلدینــگ اصلــی 
ــن، شــرکت ســرمایه گذاری  ــد از: شــرکت ســرمایه گذاری نفــت، گاز و پتروشــیمی تأمی ــه عبارتن اســت ک
دارویــی تأمیــن، شــرکت ســرمایه گذاری ســیمان تأمیــن، صدرتأمیــن، صباتأمیــن، صنایــع عمومــی تأمیــن، 

توســعه انــرژی تأمیــن، خدمــات ارتباطــی رایتــل و کشــتی رانی جمهــوری اســالمی ایــران.

ــازمان  ــوه س ــوال و وج ــی در ام ــر قانون ــرف غی ــوم ـ تص ــار س گفت
تأمیــن اجتماعــی

ــر  ــاده 598 ب ــا شــمول م ــتار، بررســی انصــراف ی ــن نوش ــل بررســی در ای ــن موضــوع قاب مهم تری
ــه  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــوه س ــوال و وج ــرمایه گذاری در ام ــرکت های س ــه ش ــی اســت ک تصرفات

ــم. ــات بررســی می کنی ــه تصرف ــل طریق ــا تحلی ــه ب ــد ک ــه ای دارن ــوق بیم ــژه حق وی

بند یكم ـ از طریق تصرف مستقیم کارکنان
بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از »مأموریــن بــه خدمــات عمومــی« در مــاده 598 ارائــه شــد؛ بی تردیــد، 
ضمانــت کیفــری مقــرر در مــاده قانونــی یادشــده بــر رفتــار مجرمانــه ناشــی از تصــرف غیــر قانونــی در 
امــوال و وجــوه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی از جملــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی حکومــت دارد و از 

مصداق هــای مهــم ایــن بــزه اســت. 
در مــاده 104 قانــون تأمیــن اجتماعــی، مصــوب 1354 آمــده اســت: »وجــوه و امــوال ســازمان در 
حکــم وجــوه و امــوال عمومــی می باشــد و هــر گونــه برداشــت غیــر قانونــی از وجــوه مذکــور و تصــرف 
غیــر مجــاز در  امــوال آن، اختــالس یــا تصــرف غیــر قانونــی اســت و مرتکــب طبــق قوانیــن کیفــری 
تعقیــب خواهــد شــد.«  هم چنیــن قانون گــذار در بنــد )د( مــاده 7 قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه 
و تأمیــن اجتماعــی، مصــوب 1383 دربــاره اصــول و سیاســت های مالــی نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــن 

امــر تأکیــد کــرده اســت.

بند دوم ـ از طریق شرکت های مادر و تابعه
ــر حســب آن چــه ســازمان  موضــوع فعالیــت شــرکت ســرمایه گذاری تأمیــن اجتماعــی )شســتا( ب
ــم  ــی اع ــادی و بازرگان ــای اقتص ــارکت در فعالیت ه ــرمایه گذاری و مش ــرده، س ــالم ک ــز اع ــوف نی موص
ــه اهــداف  ــرای رســیدن ب ــواع شــرکت ها ب ــی و تشــکیل ان ــی، خدمات ــدی، بازرگان از فعالیت هــای تولی

شــرکت اســت.

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
 از طریق شــرکت های مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی
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ایــن شــرکت ســرمایه گذاری بــه صــورت ســهامی خــاص بــه منظــور حفــظ ارزش ذخایــر 
ــرای ایفــای حمایت هــا و تعهــدات بلندمــدت و کوتاه مــدت خــود  ــع الزم ب بیمه شــدگان و تأمیــن مناب
ــازار اوراق بهــادار و وفــق اســاس نامه ســازمان  ــون ب ــر اســاس قان تأســیس شــده و در حــال حاضــر، ب

ــد.  ــت می کن ــت و فعالی ــده اس ــکیل گردی ــورس تش ب
شــرکت ســرمایه گذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت ســهامی خــاص و بــا ســرمایه اولیــه 
ــی اصــالح قســمتی  ــاده 2 الیحــه قانون ــر اســاس م ــن، ب ــال تشــکیل شــد. بنابرای ــارد ری بیســت میلی
ــن  ــاده 20 ای ــون تجــارت، مصــوب 1347، شــرکتی تجــاری محســوب می شــود کــه مقــررات م از قان
قانــون بــر شــیوه تأســیس و ثبــت شــرکت حاکــم اســت و محدودیــت فــروش ســهام در بــازار بــورس 
و تبلیغــات را در ایــن بــاره بــر اســاس مــاده 21 همــان قانــون خواهنــد داشــت. ایــن در حالــی اســت 
ــرکت های  ــهام و پذیره نویســی اســت و ش ــروش س ــد و ف ــرکت ها، خری ــن ش ــداف ای ــه اه ــه از جمل ک

ــد.  ــرار دارن ــت ق ــورس در اولوی پذیرفته شــده در ب
ــارات ســازمان را  ــف و اختی ــاده 5 اســاس نامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، وظای از ســوی دیگــر، م

در ســه بخــش تبییــن کــرده اســت: 
الــف( جمــع آوری و تمرکــز وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی و دیگــر 

وجــوه و درآمدهــای حاصــل از ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان؛
ب( انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی؛

ج( سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه ذخایر سازمان. 
آن چــه از بنــد )الــف( اســاس نامه راجــع بــه وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتنباط می شــود، 

آن اســت کــه حــق بیمــه از درآمــد حاصــل از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان مجــزا شــده اســت.1
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا اساســًا ســازمان حــق دخالــت، تصــرف و برداشــت یــا اســتفاده از 
وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی )بنــد اول اســاس نامه( را دارد یــا خیــر؟ 
آیــا شــرکت ســرمایه گذار )شســتا( می توانــد در ایــن وجــوه تصــرف کنــد؟ آیــا شســتا می توانــد وجــوه 

را بــرای بهره بــرداری در اختیــار هلدینگ هــا و شــرکت های وابســته قــرار دهــد؟  
ــد کــه بــه حکــم ایــن  بنــد 6 مــاده 1 قانــون تأمیــن اجتماعــی، »حــق بیمــه« را وجوهــی می دان
ــن صــورت، دو  ــه ســازمان پرداخــت می شــود. در ای ــای موضــوع آن ب ــرای اســتفاده از مزای ــون و ب قان

ــه وجــوه متصــور اســت:  ــر شــیوه تصــرف و برداشــت و ســرمایه گذاری ســازمان نســبت ب فــرض ب
فــرض اول ـ بــر اســاس مــاده 4 اســاس نامه، حــق بیمــه جــزو دارایی هــای ســازمان اســت و وفــق 
مــاده 5 نیــز ســازمان، مکلــف بــه تمرکــز ایــن وجــوه اســت و بــر پایــه بنــد )ج( مــاده 5 اســاس نامه، 
ســرمایه گذاری و بهره بــرداری از وجــوه ذخایــر ســازمان از جملــه اختیــارات ســازمان اســت. در نتیجــه، 

1. »1. وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــمولین قانــون تأمیــن اجتماعــی، 2. درآمدهــای حاصــل از ســرمایه گذاری و بهره بــرداری 

از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان«.
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ــرکت های  ــده در ش ــه پرداخت ش ــق بیم ــه ح ــوه از جمل ــل وج ــد از مح ــرمایه گذار می توان ــرکت س ش
هلدینــگ بــرای ســرمایه گذاری اســتفاده کنــد. 

در ایــن صــورت، تمامــی شــرکت های وابســته بــا توجــه بــه شــیوه تشــکیل و ارتبــاط بــا شــرکت 
مــادر، چــون زیــر کنتــرل شــرکت هلدینــگ و ســرمایه گذار )شســتا( و ســازمان خواهنــد بــود، مشــمول 
ــوال  ــم وجــوه و ام ــازمان در حک ــوال س ــر اســاس آن: »وجــوه و ام ــه ب ــاده 104 هســتند ک ــرره م مق
عمومــی می باشــد و هــر گونــه برداشــت غیــر قانونــی از وجــوه مذکــور و تصــرف غیــر مجــاز در  امــوال 
آن، اختــالس یــا تصــرف غیــر قانونــی اســت و مرتکــب طبــق قوانیــن کیفــری تعقیــب خواهــد شــد.« 
ــه شــمار  ــات عمومــی« ب ــه خدم ــن ب ــف »مأموری ــز در ردی ــه نی ــن، شــرکت های وابســته و تابع بنابرای

ــود.  می آینــد و مســئولیت کیفــری مقــرر در مــاده 598 شــامل ایشــان خواهــد ب
ــع  ــی و مناب ــه و دارای ــق بیم ــی از ح ــن اجتماع ــون تأمی ــف قان ــه تعری ــه ب ــا توج ــرض دوم ـ ب ف
ســازمان، دارایــی ســازمان در قبــال وجــوه حاصــل از پرداخــت حــق بیمــه بــا وجــوه ذخایــر ســازمان 
ــرمایه گذاری و  ــار در س ــد اختی ــازمان را واج ــًا س ــاس نامه صرف ــاده 5 اس ــد )ج( م ــت. بن ــاوت اس متف
ــی از  ــوه ناش ــرمایه گذاری از وج ــی س ــه توانای ــد، ن ــازمان« می دان ــر س ــوه ذخای ــرداری از »وج بهره ب
پرداخــت »حــق بیمــه« کــه صرفــًا جمــع آوری و تمرکــز وجــوه اخیــر، از وظایــف ســازمان اســت. پــس 
هــر گونــه برداشــت و تصــرف از وجــوه اخیــر وفــق مــاده 104 قانــون تأمیــن اجتماعــی ممنــوع اســت. 
اساســًا شــرکت ســرمایه گذار و هلدینگ هــا و شــرکت های تابعــه و وابســته نمی تواننــد از وجــوه ناشــی 

ــد. ــرای ســرمایه گذاری برداشــت کنن از پرداخــت »حــق بیمــه« ب
ــرداری از  ــس از بهره ب ــب پ ــزه کاری مرتک ــراز ب ــت، اح ــرض نخس ــرش ف ــا پذی ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
حــق بیمــه، بــه تحقــق ارکان مقــرر در مــاده 598 در شــرکت های تابعــه و هلدینگ هــا وابســته اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در فــرض دوم، بــه دلیــل ممنوعیــت ســازمان در ســرمایه گذاری حــق بیمــه، 
صــرف اختصــاص حــق بیمــه بــرای ســرمایه گذاری بــا توجــه بــه مــاده 104، عمــل مرتکــب، مشــمول 

مــاده 598 خواهــد شــد.

بند سوم ـ تحلیل و نقد رویه قضایی
در قرارهــای نهایــی صادرشــده از شــعب دادســرای تهــران، عمومــًا بــه دلیــل اســتقالل شــخصیت 
ــه نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند و حکــم  حقوقــی شســتا و این کــه کارکنــان آن وابســته ب
ــب  ــع تعقی ــود، من ــات نمی ش ــن مؤسس ــمول ای ــالمی مش ــازات اس ــون مج ــاده 598 قان ــدرج در م من
مشــتکٌی عنهــم صــادر شــده اســت. بــرای نمونــه، در پرونــده شــماره 9509982133400292 شــعبه 
14 بازپرســی دادســرای ناحیــه 28 تهــران، ســازمان بازرســی کل کشــور علیــه مدیــران عامــل وقــت 
شــرکت پتروشــیمی فــن آوران کــه بخــش عمــده ســهام آن متعلــق بــه شــرکت ســرمایه گذاری نفــت و 

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
 از طریق شــرکت های مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی
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گاز و پتروشــیمی اســت و 100 درصــد ســهام شــرکت اخیــر نیــز بــه شســتا تعلــق دارد، گزارشــی دایــر 
ــر تصــرف غیــر قانونــی و تضییــع امــوال و وجــوه عمومــی مطــرح می کنــد. ب

بازپرســی پــس از تحقیقــات بــا ایــن اســتدالل کــه مــاده 104 قانــون تأمیــن اجتماعــی در خصــوص 
ــی مســتقل دارد و در  ــن آوران شــخصیت حقوق ــی اســت و شــرکت ف ــن اجتماع ــازمان تأمی ــوال س ام
نتیجــه، امــوال متعلــق بــه شــرکت اخیــر اســت و حکــم منــدرج در مــاده 598 قانــون مجــازات اســالمی 
مشــمول کارکنــان شــرکت های وابســته بــه نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی نمی شــود کــه در مانحــٌن 
فیــه شــرکت فــن آوران بــا دو واســطه بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی وابســته اســت، در 1396/02/12 

قــرار منــع تعقیــب صــادر می کنــد. 
ــل آن اســت. چــه  ــارض در صــدر و ذی ــرار صادرشــده، اســتدالل های متع ــل تأمــل در ق ــه قاب نکت
ــم  ــت و ه ــی اس ــخصیت حقوق ــتقل دارای ش ــرکتی مس ــم ش ــن آوران ه ــرکت ف ــه ش ــت ک ــه اس گون

ــن اجتماعــی؟   ــه تأمی شــرکتی وابســته ب
اداره حقوقــی قــوه قضاییــه در نظریــه شــماره 7/95/1697 مــورخ 1395/7/19 بیــان داشــته اســت: 
ــی،  ــر دولت ــی غی ــه شــرکت های تجــاری تأسیس شــده از ســوی نهادهــای عموم ــه این ک ــا توجــه ب »ب
نظیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی، دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل از نهادهــای یادشــده می باشــند، 
بنابرایــن و بــا لحــاظ مــواد 2، 3 و 4 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، مصــوب 1386 و اصالحــات و 
الحاقــات بعــدی کــه شــرکت های یادشــده، مؤسســه یــا شــرکت دولتــی یــا نهــاد عمومــی غیــر دولتــی 
ــاده  ــررات م ــر( از شــمول مق ــوق الذک ــان شــرکت های یادشــده )ف ــن، کارکن ــی نمی شــوند، بنابرای تلق

598 قانــون مجــازات اســالمی، مصــوب 1375 خــارج می باشــند«.
ــح  ــه صحی ــرکت های تابع ــازمان از ش ــی س ــخصیت حقوق ــتقالل ش ــان اس ــر بی ــه از نظ ــن نظری ای
ــع تعقیــب شــعبه 14 بازپرســی دادســرای  ــرار من ــز ق ــز و نی ــه تأمل برانگی ــن نظری ــر ای ــی ب اســت، ول

ــماریم: ــه برمی ش ــت ک ــی وارد اس ــران ایرادهای ــه 28 ته ناحی
1. شــرکت های تجــاری تأسیس شــده از ســوی ســازمان کــه از طریــق شســتا و هلدینگ هــا 
ــازمان  ــتند و س ــازمان هس ــرل و اداره س ــر کنت ــتقیم زی ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــوند، مس ــکیل می ش تش
ســرمایه اصلــی آن هــا را تأمیــن می کنــد. بــر ایــن اســاس، اقدامــات کارکنــان ایــن شــرکت ها در قبــال 
امــوال و وجــوه آن بــه منزلــه تصــرف یــا اســتفاده یــا مصــرف امــوال و وجــوه ســازمان اســت و قطعــًا 

ــود. مشــمول مــاده 598 خواهنــد ب
ــن  ــون تأمی ــه قان ــه از جمل ــررات موضوع ــت مق ــه رعای ــف ب 2. ســازمان در تشــکیل شــرکت، مکل
اجتماعــی و اســاس نامه اســت. اگــر شــرکت تجــاری بــدون رعایــت ایــن موازیــن تأســیس شــود، صــرف 
ایــن اقــدام وفــق مــاده 104 قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه منزلــه تصــرف در امــوال اســت و مــاده 598 

ــود. ــم می ش ــر آن حاک ب



268

3. همــان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد، مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی صرفــًا بــر مبنــای قانــون 
ــاله  ــن پنج س ــی، قوانی ــبات عموم ــون محاس ــت و قان ــده اس ــن نش ــوری تبیی ــات کش ــت خدم مدیری
برنامــه توســعه، قوانیــن بودجــه و نظیــر آن هــا نیــز مســتند تعریــف و تشــکیل مؤسســه عمومــی غیــر 
دولتــی و مؤسســات تابعــه آن هاینــد. اساســًا مــواد 2، 3 و 4 قانــون مدیریــت خدمــات عمومــی کشــور 
بــا شــرکت های تابعــه مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی مغایرتــی نــدارد و تأســیس شــرکت های تجــاری 
ــا  ــر آن ه ــررات مؤسســات عمومــی ب ــرل ســازمان اســت و مق ــوط تحــت کنت ــن مرب ــت موازی ــا رعای ب

حاکــم اســت.
4. هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان عالی تریــن مرجــع اداری در کنتــرل قضایــی 
نهاد هــای دولتــی و مؤسســات عمومــی، در آرای متعــددی، شــرکت های تجــاری وابســته بــه ســازمان 
را در ردیــف مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی دانســته و دیــوان را صالــح بــه رســیدگی در طــرح شــکایت 

علیــه ایــن شــرکت های وابســته شــمرده اســت.1
5. از جملــه مقــررات کیفــری حاکــم بــر شــرکت های ســهامی، بندهــای 3 و 4 مــاده 258 قانــون 
یادشــده اســت کــه مقــرر مــی دارد: »... 3. رئیــس و اعضــای هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت کــه 
امــوال یــا اعتبــارات شــرکت را بــر خــالف منافــع شــرکت بــرای مقاصــد شــخصی یــا بــرای شــرکت 
یــا  مؤسســه دیگــری کــه خــود بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در آن ذی نفــع می باشــند، مــورد 

اســتفاده قــرار دهنــد.
4. رئیــس و اعضــای هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت کــه بــا ســوء نیــت، از اختیــارات خــود 
بــر خــالف منافــع شــرکت بــرای مقاصــد شــخصی یــا بــه خاطــر  شــرکت یــا مؤسســه دیگــری کــه خــود 

بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در آن ذی نفــع می باشــند، اســتفاده کننــد«. 
ــف  ــازمان، مکل ــر س ــئول در ه ــن مس ــه، باالتری ــن موضوع ــاس قوانی ــر اس ــه ب ــر این ک ــه آخ نکت
ــی در امــوال و وجــوه اســت کــه در صــورت تــرک فعــل،  ــزه تصــرف غیــر قانون ــه اعــالم جــرم در ب ب
ــون ارتقــای ســالمت نظــام ادارى و  مســئولیت کیفــری برایــش در پــی خواهــد داشــت. مــاده 13 قان
ــرات و  ــم )تعزی ــاب پنج ــازات اســالمی، کت ــون مج ــاده 606 قان ــاد، مصــوب 1390، م ــا فس ــه ب مقابل
مجازات هــاى بازدارنــده(، مــاده 63 آییــن نامــه اجرایــی قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی کل کشــور، 
مصــوب 1360 و اصالحیه هــاى بعــدى آن و بــه طــور کلــی، مــاده 72 قانــون آییــن دادرســی کیفــری 

ــد. ــی اشــاره کرده ان ــه قانون ــن وظیف ــه ای ب

ــی  ــای عموم ــر مؤسســات و نهاده ــی ب ــارت قضای ــی، »نظ ــی و ســید مجتبــی حســینی  پوراردکان 1. رســتمی، ول

ــت  ــک: رأی هیئ ــه ن ــرای نمون ــماره 1، ص 28. ب ــی، 1392، ش ــوق عموم ــی های حق ــه بررس ــی، فصل نام ــر دولت غی

ــخ: 1386/9/27. ــماره 1059 تاری ــی ش ــت عموم ــخ: 1387/3/20؛ رأی هیئ ــماره 168 تاری ــی ش عموم

تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
 از طریق شــرکت های مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی
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نتیجه گیری
اقتضــای حساســیت اجتمــاع و حکومــت در حفــظ و نگــه داری از امــوال عمومــی، تعییــن 
ضمانت هــای اجرایــی قانونــی و کیفــری در قبــال تصرف کننــدگان امــوال عمومــی اســت. فســاد مالــی 
کارکنــان دولــت و جرایــم ناشــی از آن  کــه در قوانیــن ســال های اخیــر بــه عنــوان جرایــم اقتصــادی 
ــه  ــی ن ــن، سیاســت جنای ــی می شــود. بنابرای ــاد عموم ــاد می شــود، زمینه ســاز ســلب اعتم ــا ی از آن ه
ــه صــورت فراملــی و حتــی در کنوانســیون های بین المللــی  تنهــا در مرزهــای داخلــی و ملــی، بلکــه ب

ــت. ــی اس ــن جرایم ــوع چنی ــری از وق ــری و پیش گی ــی کیف ــای اجرای ــن ضمانت ه ــال تعیی ــه دنب ب
در ایــران نیــز قانون گــذار در مــاده 598 قانــون مجــازات اســالمی، مصــوب 1375 بخــش تعزیــرات، 
ــاز را  ــر مج ــرف غی ــا مص ــتفاده ی ــق اس ــی از طری ــوه دولت ــوال و وج ــی در ام ــر قانون ــات غی تصرف
جرم انــگاری کــرده اســت. ایــن قانــون، ضمانــت اجــرای کیفــری نامتناســبی )کیفــر ســبک بــه دلیــل 
نــوع جــرم و نیــز در مقایســه بــا قانــون جرایــم نیروهــای مســلح( تعییــن کــرده، ولــی حساســیت خــود 
ــوال و  ــال ام ــاده، در قب ــت و ســازمان های یادشــده در م ــان دول ــه کارکن ــار مجرمان ــه رفت را نســبت ب

وجــوه دولتــی بیــان داشــته اســت.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از مؤسســات عمومــی غیر دولتــی بــا دارایی و منابــع مالی 
عظیــم کــه از طریــق تمرکــز وجــوه ناشــی از پرداخــت حــق بیمــه  ایجــاد شــده، از جملــه ســازمان های 
مشــمول مــاده 598 اســت. بــا توجــه بــه تأســیس شــرکت ســرمایه گذاری ســازمان بــا عنــوان »شســتا« 
ــرداری  ــه ســرمایه گذاری و اعمــال تجــاری و بهره ب ــا ب ــق هلدینگ ه ــف از طری ــای مختل ــه در بخش ه ک
ــه و وابســته  ــدد تابع ــر، شــرکت های متع ــد، در ســال های اخی ــدام می کن ــر ســازمان اق از وجــوه و ذخای
تجــاری تأســیس کــرده کــه بــه ابهام هایــی در برداشــت و تصرفــات در امــوال ســازمان و از جملــه حــق 

بیمه هــای پرداخت شــده از ســوی بیمه شــدگان، بازنشســتگان و کارگــران دامــن زده اســت.
شــرکت های مــادر و هلدینگ هــا نســبت بــه شــرکت های تابعــه از طریــق تأمیــن بیــش از پنجــاه 
ــد و شــرکت های تابعــه، ســرمایه خــود را از طریــق هلدینگ هــا  درصــد ســهام نظــارت و کنتــرل دارن
تأمیــن می کننــد. بدیهــی اســت بــا وجــود اســتقالل حقوقــی، از نظــر مســئولیت های مدنــی و کیفــری 
بــه یکدیگــر وابســته هســتند. بــا توجــه بــه قانــون تأمیــن اجتماعــی و اســاس نامه ســازمان، اگــر بــاور 
ــرداری و  ــرای بهره ب ــه ب ــه حــق بیم ــه شــرکت شســتا در برداشــت وجــوه و از جمل داشــته باشــیم ک
ــن وجــوه و  ــن ســرمایه شــرکت های تجــاری از محــل ای ــل تأمی ــه دلی ــار دارد، ب ســرمایه گذاری اختی

ذخایــر ســازمان، آثــار کارکنــان مأمــور بــه خدمــات عمومــی نیــز بــر ایشــان حاکــم اســت. 
پــس در صــورت اســتفاده یــا مصــرف غیــر مجــاز در محــل غیــر مصــوب اعتبــار یــا زایــد بــر آن، 
ــتن  ــار نداش ــه اختی ــر ب ــد. اگ ــد ش ــی خواهن ــر قانون ــرف غی ــزه تص ــب ب ــاده 598 و مرتک ــمول م مش
ســازمان در تصــرف ایــن وجــوه بــاور داشــته باشــیم، صــرف اســتفاده از بــدو امــر غیــر قانونــی اســت و 

ــون تأمیــن اجتماعــی و مــاده 598 خواهــد شــد. مشــمول مــاده 104 قان
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Illegal seizures of property and funds of public non-gov-
ernmental organizations in parent companies and sub-

sidiaries of the Social Security Organization

Mehdi Zakavi *
Seyed Hadi Mostafavi**
Yousef Torfi Saidawi***

Abstract:
The access of state-owned employees to state funds and funds, which stems from em-
ployment and employment, has led the legislature to prohibit the use of unauthorized 
use of property and public funds and criminalize the crime of illegal seizure. The So-
cial Security Organization is also included as a public non-governmental organiza-
tion, which receives huge funds from a premiums payment, subject to this regulation. 
This research, using a descriptive-analytical method, seeks to consider the inclusion 
of Article 598 of the Sanctions Act in relation to the social security investment com-
pany known as Shasta. The legal personality of the subsidiaries and affiliates under 
the control and management of the holdings, the investment company and, ultimately, 
the social security organization, indicates that Shasta is a non-governmental public 
institution and therefore, in accordance with the statute of the organization and the law 
of general calculation, any use Unauthorized access to the property and funds of the 
Social Security Organization, in particular through the insurance rights of individuals 
affiliated with the organization, will result in criminal liability arising out of unlawful 
seizure of property and funds.

Keywords:Illegal capture, non-governmental public institutions, social security or-
ganization, Shasta.
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