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چکیده

دسترســی کارکنــان ســازمانهای دولتــی بــه منابــع مالــی و وجــوه دولتــی کــه ناشــی
از رابطــه اســتخدامی و شــغلی اســت ،موجــب گردیــده اســت تــا قانونگــذار ،مصــرف غیــر
مجــاز امــوال و وجــوه دولتــی را منــع و تحــت عنــوان بــزه تصــرف غیــر قانونــی جرمانــگاری
کنــد .ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــه عنــوان مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی کــه از محــل
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  598قانــون تعزیــرات نســبت بــه شــرکتهای
مــادر و تابعــه در ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت .شــخصیت حقوقــی شــرکتهای تابعــه و وابســته بــه
دلیــل آنکــه تحــت کنتــرل و اداره هلدینگهــا ،شــرکت ســرمایهگذار و در نهایــت ،ســازمان تأمیــن
مبیــن آن اســت کــه شســتا در شــمار مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی اســت.
اجتماعــی قــرار دارنــدّ ،
در نتیجــه ،بــا توجــه بــه اســاسنامه ســازمان و قانون محاســبات عمومــی ،هر گونه اســتفاده غیــر مجاز از
امــوال و وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی به ویــژه از طریق حقوق بیمهای اشــخاص وابســته به ســازمان،
موجبــات مســئولیت کیفــری ناشــی از تصــرف غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه را فراهــم خواهــد آورد.
کلیدواژههــا :تصــرف در امــوال دولتــی ،شــرکتهای مــادر و تابعــه ،شــرکت ســرمایهگذاری شســتا.
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مقدمه
چــون کارکنــان دولتــی و غیــر دولتــی در بخشهــای مختلــف اداری و اســتخدامی بــه منابــع
مالــی دسترســی دارنــد ،ضمانــت اجــرای نظــارت بــر کیفیــت کنتــرل شــیوه مدیریــت امــوال تحــت
تصــرف از جملــه مــوارد مهــم در سیاســت تقنینــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،شــغل در عیــن حــال
کــه مشــارکت در مدیریــت جامعــه و تأمینکننــده معیشــت افــراد اســت ،میتوانــد ســبب ســوء
اســتفاده از منابــع عمومــی و اتــاف آن شــود 1.ایــن ســوء اســتفاده از امــوال گاه بــه عنــوان جرایــم مالی
کارکنــان دولــت 2و گاه ذیــل عنــوان فســاد اداری تبییــن میگــردد کــه طیــف وســیعی از جرایــم
3
ارتکابــی کارکنــان دولتــی را دربرمیگیــرد.
بــه همیــن دلیــل ،از ســال  1304و قبــل از انقــاب ،قانونگــذار در قانــون مجــازات عمومــی ،بــرای
اولیــن بــار در مــاده  ،152بــزه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال دولتــی را جرمانــگاری کــرد .در ســال
 ،1355بــا اصالحاتــی ،ایــن بــزه در کنــار جــرم اختــاس قــرار گرفــت .بعــد از انقــاب ،قانونگــذار
در ســال  1362بــا تصویــب قانــون راجــع بــه مجــازات اســامی بــه ایــن بــزه پرداخــت .در نهایــت،
در ســال  ،1375تعدیــات مأموریــن دولتــی نســبت بــه دولــت در فصــل ســیزدهم قانــون تعزیــرات
تصویــب شــد و مــاده  589بــه عنــوان اولیــن مــاده قانونــی ایــن فصــل ضمــن تفکیــک مفهــوم بــزه از
اختــاس ،بــه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال دولتــی پرداخــت.
محــل نــزاع ،در شــمول ایــن بــزه بــر مصادیــق خارجــی اســت .بــا توجــه بــه اص ـل  57قانــون
اساســی ،کارکنــان ادارات و ارگانهــا و ســازمانهای ســه قــوه و نیــز ســازمانهای وابســته و تابعــه
آنهــا مشــمول ایــن قانــون میباشــند .از جملــه مــوارد تردیــد ،در شــمول قانــون بــر مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی اســت .در گذشــته ،تنهــا قانونــی کــه «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» را تعریــف
کــرده بــود ،مــاده ســومقانــون راجــع بــه محاكمــه و مجــازات مأموریــن بــه خدمــات عمومــی ،مصــوب
 1315بــود .ایــن قانــون کــه در راســتای تبییــن مــوارد معنونــه در قانــون مجــازات عمومــی تصویــب
گردیــده بــود ،تــا قبــل از الزماالجــرا 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
 570قانــون آییــن دادرســی کیفــری کــه ایــن قانــون را بــه صراحــت منســوخ اعــام کــرد ،از نظــر
 .1خدابخشــی ،عبداللــه« ،معاملــه و داوری بــر اســاس قانــون منــع مداخلــه و قانــون ممنوعیــت بیــش از یــک

شــغل» ،فصلنامــه داخلــی کانــون وکالی دادگســتری خراســان ،1394 ،شــماره  ،14ص .15

 .2مســعودی مقــام ،محمــد« ،جرایــم مالــی کارکنــان دولــت» ،تهیــه و تنظیــم :حســین روانشــاد و علیرضــا مالیــی،

جــزوه دوره کارآمــوزی قضایــی قــم ،1395 ،ص .3
 .3رح ـمدل ،منصــور« ،بررســی تحلیلــی بــزه اعمــال نفــوذ توســط مأمــوران دولتــی و رابطــه آن بــا فســاد

مالــی کارمنــدان» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،1389 ،شــماره  ،7ص .94
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موضــوع یعنــی تعییــن مصداقهــای ارائهشــده نیــز قابلیــت اســتناد خــود را از دســت داد.
از طرفــی ،در نظــام قانونگــذاری ایــران ،عنــوان «شــرکتهای مــادر تخصصــی» را اولیــن بــار
در قانــون بودجــه ســال  1379و قانــون برنامــه پنجســاله ســوم توســعه (1379ـ )1383میتــوان
جسـتوجو کــرد .بــا ایــن حــال ،تعریفــی از ایــن شــرکتها جــز در قانــون بــازار اوراق بهــادار صــورت
1
نگرفتــه اســت.
خاســتگاه فلســفی طــرح شــرکتهای مــادر تخصصــی (هلدینــگ) ،پیریــزی رویکــرد و معرفــی
الگویــی اســت کــه بــر اســاس آن ،مزایــای ویژگیهــای شــرکتهای بــزرگ بــه همــراه ویژگیهــای
شــرکتهای کوچــک ماننــد خالقیــت ،عالقــه مالکانــه ،ســرعت و انعطافپذیــری بــه طــور همزمــان
ایجــاد شــود.
«ســازمان تأمیــن اجتماعــی» کــه بــر اســاس مــاده  1قانــون تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب 1354
تشــکیل شــد ،در ســال  1383بــا تصویــب تبصــره  2مــاده  12قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و
تأمیــن اجتماعــی ،بــه «صنــدوق تأمیــن اجتماعــی» تغییــر نــام یافــت .در ســال  1391بــا اصــاح مــاده
 1اســاسنامه صنــدوق تأمیــن اجتماعــی و بــا توجــه بــه مــاده  113قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری،
نــام اولیــه «ســازمان تأمیــن اجتماعــی» احیــا گردیــد.
شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه بــه اختصــار« ،شســتا» نامیــده میشــود،
جــزو بزرگتریــن حــوزه کاری وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــه حســاب مــی آیــد کــه در ســال
 1365بــه منظــور حفــظ و ارتقــای ارزش ذخایــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا ســرمایه اولیــه 20
میلیــارد ریــال تأســیس شــد و در ســالهای بعــد در چنــد مرحلــه ،ســرمایه خــود را افزایــش داد .در
حــال حاضــر ،ایــن شــرکت وابســته بــه تأمیــن اجتماعــی بـ ه عنــوان پشــتوانه اقتصــادی ایــن ســازمان
2
در آمــده اســت.
در ایــن نوشــتار ،کاوشــی در تبییــن مفاهیــم موصــوف صــورت پذیرفتــه اســت تــا شــمول مــاده
 598بــر شــرکتهای ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی ،معــروف بــه شســتا بررســی شــود .ایــن
تحقیــق در بخــش نخســت بــه تعریــف و ارکان و شــرایط تحقــق بــزه تصــرف غیــر قانونــی پرداختــه
اســت .در بخــش دوم ،شــرکتهای هلدینــگ و تابعــه و شــرکتهای شســتا معرفــی گردیــده و در
بخــش آخــر نیــز تصرفــات غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه ایــن شــرکتها و مشــمولیت قانــون بــر ایــن
شــرکتها تحلیــل شــده اســت.
 .1ســماواتی ،حشــمتالله ،مقدمــهای بــر حقــوق رقابــت تجــاری و نقــش آن در سیاســتگذاری و تنظیــم

بــازار ،تهــران :فردوســی ،1374 ،ص .174

2-www.ssic.ir.
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گفتار یكم ـ تعریف و شرایط تحقق بزه تصرف غیر قانونی
در برخــی نوشــتهها ،بــزه «تصــرف غیــر قانونــی» ایــن گونــه تعریــف شــده اســت« :تصــرف غیــر
قانونــی عبــارت اســت از اقــدام عمــدی یکــی از کارمنــدان و مأموریــن دولتــی و یــا ســایر اعضــای
ســازمانهای مذکــور در مــاده  ،598نســبت 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 اینکــه آن را در غیــر مــواردی کــه
1
قانــون معیــن کــرده اســت ،بــه مصــرف برســانند».
در تعریــف دیگــری آمــده اســت« :تصــرف غیــر قانونــی عبــارت اســت از مــورد اســتفاده غیــر مجــاز
قــرار دادن مــال یــا اوراق بهــادار سپردهشــده حســب وظیفــه بــه کارمنــد یــا مأمــور بــه خدمــات
2
عمومــی توســط او یــا تضییــع امــوال مذکــور بــه علــت اهمــال یــا تفریــط وی».
ایــن تعریفهــا دربرگیرنــده تمامــی اقســام و مــوارد منــدرج در مــاده  598ایــن قانــون نیســت .بــه
همیــن دلیــل ،ارکان و اوصــاف جــرم تصــرف غیــر قانونــی را بررســی میکنیــم تــا تعریفــی جامــع و
مانــع بــه دســت آیــد.

بند یكم ـ رکن مادی

تصــرف در امــوال و وجــوه دولتــی ماننــد بســیاری از عنوانهــای جزایــی دیگــر بــر ارکان مــادی و
معنــوی تشــکیلدهنده جــرم اســتوار اســت .برخــی ،تصــرف غیــر قانونــی را در مفهــوم عــام خیانــت در
امانــت دانســته و بــا بــزه اختــاس مقایســه کردهانــد .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 بهکارگیــری چیــزی بــدون آنکــه بهرهبــردار یــا منتفــع،
اختیــار و اجــازه ایــن کار را داشــته و از آن منتفــع شــده یــا نشــده باشــد .عبــارت « ...و در صورتــی
كــه منتفــعشــده باشــد ،عــاوه بــر مجــازات مذكــور ،بــه جــزای نقــدی معــادل مبلــغ انتفاعــی محكــوم
3
خواهــد شــد ،»...در مــاده  598مؤیــد ایــن تعریــف اســت .بــر خــاف عقیــده برخــی از نویســندگان،
 .1ولیدی ،محمدصالح ،حقوق کیفری اقتصادی ،تهران :میزان ،1386 ،صص 198ـ.199

 .2جویبــاری ،عبــاس« ،بررســی بــزه خیانــت در امانــت ،اختــاس و تصــرف غیــر قانونــی» ،پایاننامــه کارشناســی
ارشــد ،دانشــگاه تهران ،1366 ،ص .12
 .3حبیــبزاده ،محمدجعفــر و عبــاس منصورآبــادی« ،بررســی تطبیقــی اختــاس و تصــرف غیــر قانونــی در
مــدرس ،1379 ،شــماره  ،2ص .46
حقــوق کیفــری ایــران» ،فصلنامــه
ّ
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انتفــاع متصــرف غیــر قانونــی ،شــرط تحقــق جــرم نیســت و صــرف اســتفاده مکفــی اســت .در واقــع،
مقصــود قانونگــذار از اســتفاده ،همــان اســتعمال اســت کــه افــاده عمــوم میکنــد .شــاید بهتــر بــود
قانونگــذار در ایــن مــاده قانونــی ماننــد بــزه خیانــت در امانــت موضــوع مــاده  674همــان قانــون از
واژه «اســتعمال» اســتفاده میکــرد.
عــدهای 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 دانســتهاند 1.بــا ایــن حــال ،بــه
نظــر میرســد کــه اســتفاده لزوم ـاً بــه معنــای تصــرف نیســت؛ چــون اساس ـاً ممکــن اســت مجــرم در
وجــوه نقــدی و مطالباتــی کــه در غیــر محــل مجــاز بــه کار گرفتــه میشــود ،تصرفــی نکنــد و صرف ـاً
اســتفاده از طریــق دســتور صادرشــده یــا انتقــال وجــه بــه حســاب دیگــری انجــام پذیرفتــه باشــد.
مقصــود از مصــرف غیــر مجــاز امــوال و وجــوه نیــز هزینــه کــردن بودجــه اختصاصیافتــه بــه
اداره یــا ســازمان بــر خــاف مقــررات و قوانیــن اســت .بــه نظــر میرســد تحلیــل ایــن عنــوان ذیــل
عبــارت «اســتفاده غیــر مجــاز» از ســوی برخــی نویســندگان درســت نباشــد 2.اساس ـاً ظاهــر نــص
قانونــی نیــز مغایــر ایــن اســتنباط اســت .از همیــن رو ،قانونگــذار ،مصــرف غیــر مجــاز را در ذیــل
ایــن مــاده و در ســه حالــت پیشبینــی 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 میگیــرد و ســازمان متبــوع
ماننــد امیــن بــه آنــان مینگــرد .پــس نــه تنهــا افعــال عامدانــه در تضییــع امــوال قابــل قبــول نیســت،
بلکــه سیاســت جنایــی تــا حــدی پیــش رفتــه اســت کــه قصــور و ســهلانگاری را نیــز قابــل پذیــرش
نمیدانــد 3.بــه نظــر میرســد تضییــع امــوال بــه مفهــوم تخریــب یــا اتــاف یــا از بیــن رفتــن کلــی یــا
جزئــی مــال باشــد و بــا مفهــوم تصــرف غیــر قانونــی ســازگاری نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،ایــن موضــوع
در الیحــه تعزیــرات از متــن مــاده  115الیحــه حــذف شــده و در مــاده  116آن صرفــاً در صــورت
«تقصیــر» مرتکــب جرمانــگاری گردیــده اســت .ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه بــر خــاف اســتفاده
غیــر مجــاز ،تضییــع امــوال ناشــی از اهمــال و تفریــط ،صرفـاً ناظــر بــر امــوال و وجــوه «دولتــی» اســت
4
و از امــوال عمومــی متعلــق بــه مؤسســات عمومــی و شــهرداریها انصــراف دارد.

 .1ولیدی ،پیشین ،ص .215
 .2همان ،صص 222ـ.223
 ..3حبیبزاده و منصورآبادی ،پیشین ،ص .47
 .4نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ،شماره  463/94/7مورخه .1394/2/21
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تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
از طریق شــرکتهای مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی

ب) اوضاع و احوال و شرایط تحقق بزه
اساسـاً 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 .قانونگــذار
در مــاده « ،598كارمنــدان و كاركنــان ادارات و ســازمانها یــا شــوراها و یــا شــهرداریها و مؤسســات
و شــركتهای دولتــی و یــا وابســته بــه دولــت و یــانهادهــای انقالبــی و بنیادهــا و مؤسســاتی كــه
زیــر نظــر ولــی فقیــه اداره میشــوند و دیــوان محاســبات و مؤسســاتی كــه بــه كمــك مســتمر دولــت
اداره میشــوند و یــا دارنــدگان پایــه قضایــی و بــه طــور كلــی ،اعضــا و كاركنــان قــوای ســهگانه و
همچنیــن نیروهــای مســلح و مأموریــن بــه خدمــات عمومــی اعــم از رســمی و غیــر رســمی» را بــه
عنــوان مصداقهــای 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 کامـ ً
ا انطبــاق دارد .افــزون بــر آن ،بــه نظــر
میرســد مطلــوب نظــر قانونگــذار از ذکــر واژههــای «اعضــا ،کارکنــان ،کارمنــدان و مأموریــن» صرفـاً
بیــان عنــوان «مســتخدم» اســت کــه بــه صــورت رســمی یــا پیمانــی ،قــراردادی ،ســتادی و آزمایشــی با
1
ســازمانهای متبــوع خــود بــر اســاس قانــون اســتخدام کشــوری ارتبــاط دارنــد.
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  598را نیــز شــامل آنهــا گردانــد .بــا ایــن حــال ،قانونگــذار
بــه ایــن امــر اکتفــا نکــرده و در مــاده  81قانــون تشــکیالت ،وظایــف و انتخابات شــوراهای اســامی کشــور و
انتخــاب شــهرداران ،در صــورت اقدامــات اعضــای شــورا بــر خــاف مقــررات و تصــرف غیــر قانونــی در امــوال
و وجــوه ،عــاوه بــر مجــازات مــاده « ،598انحــال شــورا» را نیــز پیشبینــی کــرده اســت.
دربــاره «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» بایــد گفــت مــاده  1آییننامــه اجرایــی قانــون انتشــار
و دسترســی آزاد بــه اطالعــات ،مصــوب  ،1393مــاده  4آییننامــه اجرایــی مــاده  79قانــون مجــازات
اســامی ،مصــوب  ،1392مــاده  3قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری و نیــز تبصــره  2مــاده  67قانــون
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در مقــام ضمانــت اجــرای ارتــکاب بــزه از ســوی مأمــوران بــه خدمــات
عمومــی وضــع شــدهاند .بــا توجــه بــه ایــن موردهــا میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه مأمــوران
بــه خدمــات عمومــی میتواننــد مأمــوران مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی یــا مؤسســات خصوصــی
ارائهدهنــده خدمــات عمومــی باشــند.
 .1موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری ،تهران :میزان ،1385 ،ص .76

 .2پورسلیم بناب ،جلیل ،حقوق مردم در شهرداریها ،تهران :آثار اندیشه ،1378 ،ص .10
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ـی منــدرج در مــاده  598صرفـاً
بــا ایــن حــال ،مقصــود قانونگــذار از مأمــوران بــه خدمــات عمومـ ِ
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 صرفـاً دربــاره مؤسســات عمومــی مصداق
دارد و آن را نمیتــوان مشــمول مؤسســات خصوصــی دانســت ،اعــم از آنکــه ارائهدهنــده خدمــات
عمومــی باشــند یــا نباشــند .افــزون بــر ایــن ،اساسـاً مؤسســه خصوصــی ارائهدهنــده خدمــات عمومــی
بــر اســاس مصداقهــای بیانشــده در آییننامــه پیشگفتــه نمیتوانــد مصــداق داشــته باشــد .اداره
حقوقــی قــوه قضاییــه نیــز در نظریــه مبســوط شــماره  2545/92/7مــورخ  ،1392/12/28مصداقهــا و
عنوانهــای مؤسســات موصــوف و مشــابه را تبییــن و تعریــف کــرده اســت.
مــاده  5قانــون محاســبات عمومــی ،اصالحــی ســال 1386و مــاده  3قانــون مدیریــت خدمــات
کشــوری ،مصــوب  ،1386مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی را واحــد ســازمانی مشــخصی میدانــد کــه
اســتقالل حقوقــی دارد و بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی ایجــاد شــده اســت یــا میشــود و
بیــش از  ۵۰درصــد بودجــه ســاالنه آن از محــل منابــع غیــر دولتــی تأمیــن گــردد و عهــدهدار وظایــف
و خدماتــی باشــد کــه جنبــه عمومــی دارد .در همیــن راســتا،قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی ،مصــوب  ،1373مؤسســات و نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی موضــوع تبصــره
مــاده  5قانــونمحاســبات عمومــی کشــور مصــوب  1366را احصــا کــرد.
بنابرایــن ،مقصــود قانونگــذار از «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی اعــم از رســمی و غیــر رســمی»
بــه شــرح منــدرج در مــاده  598قانــون تعزیــرات ،کارکنــان مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نظیــر
«ســازمان تأمیــن اجتماعــی» اســت کــه «عهــده دار وظایــف و خدماتــی هســتند کــه جنبــه عمومــی
دارد» .مــاده  6قانــون ســاختار جامــع نظــام رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1383در مقــام بیــان
اصــول و سیاس ـتهای نظــام تأمیــن اجتماعــی و نیــز مــاده  1الیحــه قانونــی اصــاح قانــون تشــکیل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1358کــه کارکنــان ســازمان موصــوف را صراحتــاً «کارمنــد»
بــه شــمار آورده اســت و مــاده  5اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  ،1358همگــی بــر
خدمــات عمومــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی در ارائــه خدمــات بیمــهای و نظــام هماهنــگ تأمیــن
اجتماعــی داللــت دارنــد کــه مطالــب پیشگفتــه را تأییــد میکننــد.
مجلــس شــورای اســامی دربــاره مــاده  11قانــون دیــوان عدالــت اداری در ســال  1374چنیــن
تفســیری کــرد ...« :رســیدگی بــه شــكایات علیــه نهادهــای عمومــی احصاشــده در قانــون فهرســت
نهادهــا ومؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نیــز در صالحیــت دیــوان عدالــت اداری میباشــد 1».ایــن
امــر در مــاده  10قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری ،مصــوب  1392بــه
صراحــت دربــاره شــهرداریها و ســازمان تأمیــن اجتماعــی پذیرفتــه شــد .بــا توجــه بــه رأی وحــدت
 .1شمس ،عبدالله ،آیین دادرسی مدنی ،تهران :دراک ،1383 ،ج  ،1ص .125
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تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
از طریق شــرکتهای مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی

رویــه شــماره  803مــورخ  1399/9/18هیئــت عمومــی دیــوان عالــی کشــور کــه رســیدگی بــه اعتــراض
اشــخاص حقوقــی از آرای قطعــی کمیســیونها را در صالحیــت محاکــم دادگســتری ندانســته بــود و
بــا در نظــر گرفتــن رأی وحــدت رویــه شــماره  792مــورخ  1399/4/24دیــوان عالــی کشــور ،تردیــدی
در رســیدگی بــه شــکایات از مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی در دیــوان عدالــت اداری باقــی نیســت.
نکتــه دیگــر ایـن اســت کــه بــا توجــه بــه تبصــره 1قانــون فهرســت نهادهــا و مؤسســات عمومــی
غیــر دولتــی ،مؤسســات وابســته بــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی نیــز تابــع مقــررات حاکــم بــر ایــن
مؤسســات هســتند .هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری نیــز در آرای متعــدد ،کارکنــان مؤسســات
عمومــی غیــر دولتــی را کارمنــد دانســته و آنهــا را مطابــق مقــررات ،مأمــور بــه خدمــات عمومــی بــه
شــمار آورده اســت.
«موضــوع جــرم» در مــاده  598بــه عنــوان دیگــر شــرایط تشــکیلدهنده بــزه عبارتنــد از :وجــوه،
مطالبــات ،حوالهجــات ،ســهام ،اوراق بهــادار و ســایر امــوال .بــر اســاس مــاده  2قانــون پولــی و بانکــی
کشــور ،منظــور از پــول ،اســکناس و ســکههای فلــزی قابــل انتشــار اســت کــه در انحصــار دولــت
اســت و امتیــاز آن صرفــاً در اختیــار بانــک مرکــزی قــرار دارد .واژه «وجــوه» در مــاده  ،598دو بــار
آمــده اســت؛ اول در صــدر مــاده بــا عبــارت «وجــوه نقــدی» کــه رفتــار مجرمانــه اســتفاده غیــر مجــاز
مشــمول آن میشــود و دوم در ذیــل مــاده بــا عبــارت «وجــوه دولتــی» کــه بــه نظــر میرســد اعــم از
وجــوه نقــدی اســت و شــامل مســکوکات طــا و ارز و اوراق بهــادار نیــز میگــردد.
مقصــود از مطالبــات ،تعهــدات مالــی یــا طلبــی اســت کــه بــه واســطه روابــط ارگانهــای یادشــده
1
در مــاده  598بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ایجــاد شــده و بــه مرحلــه وصــول نرســیده اســت.
ســهم نیــز مجموعــه حقوقــی اســت کــه شــخص بــا خریــد آن ،طل ـبکار شــرکت میشــود و حقوقــی
ماننــد حــق رأی و حــق حضــور در جلســات را بــه دســت م ـیآورد کــه در قالــب اوراق بهــادار تجلــی
مییابــد2.و 3ســهام اقســام مختلفــی دارد :ســهام بــا نــام ،ســهام بینــام ،ســهم انتفاعــی ،ســهم مؤســس،
ســهم ممتــاز و ســهم جایــزه .بنــد  24مــاده  1قانــون بــازار اوراق بهــادار ،اوراق قرضــه را عبــارت از هــر
نــوع ورقــه یــا مســتندی میدانــد كــه متضمــن حقــوق مالــی قابــل نقــل و انتقــال بــرای مالــك عیــن
یــا منفعــت آن باشــد .مصداقهــای اوراق بهــادار عــاوه بــر ســهام عبارتنــد از :اوراق قرضــه منــدرج در
مــاده  52الیحــه اصالحــی قســمتی از قانــون تجــارت و اوراق مشــارکت بیانشــده در مــاده  2قانــون
نحــوه انتشــار اوراق مشــارکت.
عبــارت کلــی «ســایر امــوال» نیــز بــر همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول تحــت مالکیــت و تملــک
ارگانهــای منــدرج در مــاده  598اشــاره دارد .البتــه بــر خــاف عقیــده برخــی نویســندگان ،ایــن امــوال
 .1زنگباری ،ناصر ،حقوق بانکی ،تهران :جنگل ،1395 ،ج  ،2ص .77
 .2کاتوزیان ،ناصر ،اموال و مالکیت ،تهران :میزان ،1384 ،ص .53

 .3اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت :شرکتهای تجاری ،تهران :سمت ،1385 ،ج  ،2ص .70
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الزامـاً همــان امــوال دولتــی منــدرج در مــاده  2آییننامــه امــوال دولتــی نیســتند 1.تفــاوت ایــن بخــش
بــا دیگــر موضوعــات معنونــه در ایــن مــاده قانونــی در آن اســت کــه امــوال و مصداقهــای یادشــده
قبلــی متعلــق بــه مؤسســات و اشــخاص حقوقــی احصاشــده در قانــون اســت ،در حالــی کــه مقصــود از
عبــارت امــوال متعلــق بــه اشــخاص ،الزامـاً شــخص حقوقــی یــا دولتــی نیســت .ممکــن اســت شــخص
2
حقیقــی یــا حقوقــی خصوصــی و حقیقــی غیــر مرتبــط بــا اشــخاص حقوقــی ذکرشــده باشــد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه عبــارت اخیــر ،آنچــه از فلســفه وضــع ایــن مــاده قانونــی قابــل اســتنباط
اســت ،صرف ـاً سیاســت جنایــی در قبــال بــزه تصــرف غیــر قانونــی نســبت بــه وجــوه و امــوال دولتــی
نیســت ،بلکــه جرمانــگاری در قبــال تخطــی کارمنــد از وظایــف خــود بــه دلیــل اعتمــادی اســت کــه
حکومــت بــه وی در ســپردن امــوال و در اختیــار قــرار دادن ایــن امــوال دارد 3.بــه عبــارت دیگــر،
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 مـیآورد و انتفــاع مرتکــب یــا ورود خســارت بــه دولــت
یــا ســازمانهای احصاشــده شــرط نیســت .بــا توجــه بــه قاعــده عمــدی بــودن جرایــم ،وجــود ســوء
نیــت عــام یعنــی علــم و اراده در تصــرف یــا اســتفاده غیــر مجــاز ،عالــم بــودن بــه تعلــق امــوال بــه
دولــت و ســازمانها ،شــرط ضــرورت عنصــر روانــی بــزه خواهــد بــود .ایــن اســتنباط از عنصــر روانــی
ـری نیســت و اساســا ایــن بخــش از جــرم بــه
بــه تضییــع امــوال بــه واســطه اهمــال و تفریــط قابــل تسـ ّ
صــورت عامدانــه تحقــق نمییابــد .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:
 .1سوء نیت عام در استفاده و مصارف غیر مجاز؛
4
 .2خطای کیفری در اهمال و تفریط منتهی به تضییع اموال.

گفتار دوم ـ شرکتهای مادر ،هلدینگها و شرکتهای تابعه
 .1ولیدی ،پیشین ،ص .208

 .2گلدوزیان ،ایرجّ ،
محشای قانون مجازات اسالمی ،تهران :مجد ،1395 ،ص .575

 .3دلمــاس مارتــی ،مــی ری ،نظامهــای بــزرگ سیاســت جنایــی ،برگــردان :علیحســین نجفــی ابرندآبــادی ،تهــران:

میــزان ،1384 ،ص .49
 .4گلدوزیان ،پیشین ،ص .164
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بــرای شناســایی مصداقهــای مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی و شــمولیت مــاده  598بــر شــرکتهای
ســرمایهگذاری الزم اســت ماهیــت ایــن شــرکتها از طریــق تبییــن مفهــوم شــرکتهای مــادر ،هلدینگهــا،
شــرکتهای تابعــه و وابســته و تفــاوت آنهــا بــا معرفــی شــرکت شســتا بررســی و تحلیــل شــود.

بند یكم ـ شرکتهای مادر و هلدینگها

1

از شــرکتهای مــادر بــا عنوانهــای دیگــری ماننــد شــرکت دارنــده ،شــرکت کنترلکننــده،
شــرکت مالــک ،شــرکت صاحــب ســهم و شــرکت اصلــی نیــز یــاد میشــود و تعریفهــای مختلفــی
دارنــد کــه همتــراز بــا شــرکتهای هلدینــگ اســت 2.بــه طــور کلــی ،میتــوان گفــت« :گروهــی از
شــرکتها کــه در آنهــا یــک شــرکت ،مالکیــت و اداره و یــا فقــط اداره و کنتــرل کلیــه شــرکتها را
بــر عهــده داشــته باشــد ،هلدینــگ یــا شــرکت مــادر قلمــداد میشــود».
ایــن اعمــال کنتــرل اصــوالً در نتیجــه تملــک میزانــی از ســهام شــرکت تابعــه انجــام میپذیــرد تــا
شــرکت مــادر بتوانــد اعضــای تصمیمگیرنــده آن شــرکت ماننــد هیئــت مدیــره و مدیرعامــل را تعییــن
و انتصــاب کنــد 3.در همیــن راســتا ،بنــد  22مــاده  1قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی
ایــران ،مصــوب  ،1384شــركت مــادر (هلدینــگ) را ایــن گونــه تعریــف کــرده اســت« :شــركتی كــه بــا
ســرمایهگذاری در شــركت ســرمایهپذیر جهــت كســب انتفــاع ،آنقــدر حــق رأی كســب میكنــد
كــه بــرای كنتــرل عملیــات شــركت ،هیئــت مدیــره را انتخــاب كنــد و یــا در انتخــاب اعضــای هیئــت
مدیــره مؤثــر باشــد».
دو عنصــر «نفــوذ قابــل مالحظــه» و «کنتــرل» کــه در اســاسنامه نمونــه شــرکتهای مــادر وجــود
دارد کــه در تاریــخ  1389/10/11بــه تصویــب هیئــت مدیــره ســازمان بــورس اوراق بهــادار رســید ،برای
بیــان ایــن وابســتگی الزم و ضــروری اســت .در پیشنویــس اولیــه «راهنمــای قانونگــذاری آنســیترال
راجــع بــه حقــوق ورشکســتگی» 4،مصــوب  2010میــادی نیــز از عنصــر «کنتــرل» یــاد شــده اســت
5
کــه در مفهــوم عــام خــود میتوانــد مالکیــت ســهام یــا توانایــی بالقــوه در کنتــرل تلقــی گــردد.
هیئــت وزیــران حســب تصویبنامــه شــماره 21192ت24246هـــ مــورخ  1380/5/20در خصــوص
شــرکتهای مــادر تخصصــی در اجــرای قانــون برنامــه پنجســاله ســوم توســعه ،اولیــن گام را در تعییــن
1-Holding Company/ Parent Company.

 .2میرزایی ،علیرضا ،تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها ،تهران :صابریون ،1378 ،ص .9

 .3رحمانسرشــت ،حســین و افشــین فتحاللهــی ،اســتراتژیها و شــیوهها در شــرکتهای مــادر ،تهــران :دوران،

 ،1389ص .76
4-UNCITRAL, UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency, Part three: Treatment of Enterprise Group in Insolvency
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وضعیــت و ثبــت شــرکتهای موصــوف برداشــت .پــس از تصویــب اســاسنامههای شــرکتهای
مــادر تخصصــی ماننــد پســت و مخابــرات و زیرمجموعههــای وزارتخانههــای دیگــر ،تبصــره  1مــاده
 54قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری بــه صراحــت نــه تنهــا بــر دولتــی بــودن شــرکتهای مــادر
ـری مقــررات آن بــه زیرمجموعــه ایــن شــرکتها اذعــان کــرد.
تخصصــی ،بلکــه تسـ ّ
بنابرایــن ،بــدون تردیــد ،شــرکتهای هلدینــگ کــه ســازمانها و مؤسســات عمومــی غیــر
دولتــی تشــکیل میدهنــد و اداره میکننــد ،از نظــر ضوابــط مالــی و قوانیــن حاکــم بــا مؤسســه یــا
ســازمان مربــوط تفاوتــی ندارنــد و همــه قوانیــن کیفــری و مدنــی کــه بــر آن مؤسســات حاکمنــد ،بــه
تســری خواهــد یافــت.
شــرکتهای مــادر تخصصــی نیــز
ّ

بند دوم ـ شرکتهای تابعه

شــرکتهایی کــه شــرکت مــادر آنهــا را در کنتــرل خــود دارنــد ،شــرکت تابعــه نامیــده میشــوند
کــه انواعــی از آنهــا ،شــرکت فرعــی 1و شــرکت وابســته 2هســتند .در قانــون تجــارت ،تعریفــی از
شــرکت مــادر و شــرکت تابعــه نیامــده اســت .بــا ایــن حــال ،هیئــت وزیــران در مصوبــه شــماره
24537ت 23708/مــورخ  ،1380/5/20شــرکت 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 شــرکتهای تابعــه و وابســته را در یــک مفهــوم واحــد
بــه کار بــرد و بــا مــاده  4قانــون محاســبات عمومــی هــم مغایــرت داشــت ،بــا شــکایت ســازمان بازرســی
کل کشــور ،بــه دســت دیــوان عدالــت اداری بــه موجــب رأی شــماره  459مــورخ  1382/12/3ابطــال
شــد ،آن هــم بــا ایــن اســتدالل کــه تعریــف شــرکتهای دولتــی و تعییــن مصادیــق آن بــه قانونگــذار
اختصــاص دارد و از اختیــارات قــوه مجریــه خــارج اســت.
بــا توجــه بــه ایــن موردهــا و ســیاق عبارتهــای قانونگــذار و وحــدت مــاک میتــوان گفــت
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  1379/6/7ایــن 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

شــرکتهای ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی و شــرکتهای تابعــه از طریــق کنتــرل و نظــارت
1-Subsidiary Company.
2-Affiliated Company.
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ســازمان بــا یکدیگــر از منظــر حقوقــی مرتبطنــد و شــیوه اداره ارکان شــرکتها در تصرفــات بعــدی
در امــوال ،وجــوه و ســرمایه و دارایــی آنهــا اثــر دارد .بنابرایــن ،بررســی ایــن ارتبــاط حقوقــی
اجتنابناپذیــر اســت.
الف) نظریه وجود مستقل
بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،شــخصیت حقوقــی ســهامداران و شــرکا از شــرکت مســتقل اســت و در
برابــر زیانهــای شــرکت بــه ســهام ایشــان محــدود اســت .ایــن اســتقالل بــرای شــرکت ،مزیتهــای
اقتصــادی کارآمــد دارد؛ زیــرا از یــک ســو ،بــا انتقــال ســهام ،مالکیــت امــوال شــرکت بــه ســهامداران
انتقــال نمییابــد و از ســوی دیگــر ،شــرکت میتوانــد تقاضــای تســهیالت مالــی و تضمیــن بدهیهــای
خــود را داشــته باشــد .مدیــران نیــز بــه دلیــل مصونیــت امــوال و دارایــی شــخصی ســهامداران از توقیف
طل ـبکاران میتواننــد بــا اختیــار بیشتــری بــرای حفــظ منافــع شــرکت اقــدام کننــد.
بــر ایــن اســاس ،مســئولیت ناشــی از فعالیــت شــرکت تابعــه ،بــا شــرکت مــادر ارتباطــی نــدارد.
اگــر مدیــران ایــن شــرکت ،مرتکــب اعمــال مجرمانــه نیــز شــوند ،در حــدود وظایــف و اختیــارات،
مســئول خواهنــد بــود .در قانــون تجــارت ،ادغــام شــرکت موجــب از بیــن رفتــن شــخصیت حقوقــی
میشــود ،ولــی تعهــدات و دیــون بــه شــرکت جدیــد انتقــال مییابــد 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.
1

ب) نظریه وجود واحد
ایــن نظریــه صــرف نظــر از شــخصیت حقوقــی مســتقل شــرکت مــادر و تابعــه ،آنهــا را بــه صــورت
یــک مجموعــه و کل واحــد در نظــر میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه اعمــال نظارتــی کــه
شــرکت مــادر بــر شــرکت تابعــه دارد ،مســئولیتهای نظارتــی نیــز بــر عهــده شــرکت مــادر خواهــد
بــود .بدیهــی اســت بــر ایــن اســاس ،فعالیــت مجرمانــه شــرکت تابعــه ،دامنگیــر شــرکت مــادر بــه
عنــوان شــرکت کنترلکننــده خواهــد شــد.
3

1-Entity Principle.

مــدرس،
 .2تفرشــی ،عیســیمحمد ،مباحثــی تحلیلــی از حقــوق شــرکتهای تجــاری ،تهــران :دانشــگاه تربیــت
ّ
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3-Enterprise Principle
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بند چهارم ـ شرکتهای مادر و تابعه در سازمان تأمین اجتماعی

بــا توجــه بــه مراتــب پیشگفتــه ،شــرکتهای مــادر و تابعــه مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی بــه
شــرکتهایی قابــل اطــاق خواهــد بــود کــه بیــش از پنجــاه درصــد ســرمایه آنهــا از ســوی ایــن
واحدهــای ســازمانی تأمیــن میشــود یــا از طریــق اســاسنامه تحــت نظــارت و کنتــرل آنهاســت .بــر
اســاس قانــون ،بیــش از پنجــاه درصــد ســرمایه شــرکتهای وابســته بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
عنــوان یــک مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی ،از ســوی ایــن ســازمان تأمیــن میگــردد.
طبــق مــاده  2اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1 ،1358ایــن ســازمان دارای
تشــکیالت و واحدهــا و شــعب نمایندگــی اســت .بــا ایــن حــال ،ایــن تشــکیالت همــان گونــه کــه اشــاره
شــد ،بــه شــرکتهای وابســته ارتباطــی نــدارد و از شــمول تعریــف یادشــده دربــاره شــرکتهای
وابســته خــارج اســت.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،ســازمان مســتقل وابســته بــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســت
کــه بــر پایــه اســاسنامهای مســتقل اداره میشــود کــه بــه تصویــب هیئــت وزیــران میرســد .ایــن
ســازمان ،یکــی از بزرگتریــن ســازمانهای دارنــده عنــوان شــرکتهای مــادر و تابعــه در کشــور
اســت کــه شــرکتهای زیرمجموعــه آن را میتــوان چنیــن برشــمرد :شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن
اجتماعــی ،معــروف بــه شســتا ،بانــک رفــاه کارگــران ،شــرکت تولیــد تجهیــزات ســنگین هپکــو ،شــرکت
ســهامی ذوب آهــن اصفهــان ،پاالیشــگاه نفــت الوان ،شــرکت میــاد ســامت تأمیــن اجتماعــی معــروف
بــه هلدینــگ درمــان ،مؤسســه خدمــات بهداشــتی ،درمانــی میــاد ســامت ،مؤسســه حسابرســی تأمین
اجتماعــی ،شــرکت گــروه پزشــکی حکمــت ،شــرکت مشــاور مدیریــت و خدمــات ماشــینی تأمیــن،
شــرکت ســرمایهگذاری خانهســازی ایــران ،شــرکت رفاهگســتر تأمیــن اجتماعــی ،مؤسســه امــاک و
مســتغالت تأمیــن اجتماعــی ،مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی ،هلدینــگ گردشــگری تأمیــن
اجتماعــی ،شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،بیمارســتان میــاد ،مؤسســه فرهنگــی هنــری آتیــه،
شــرکت توســعه مــرآت کیــش و چنــد شــرکت دیگــر.
در میــان ایــن شــرکتها ،هــدف از تشــکیل شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی ،معــروف بــه
شســتا ،ســرمایهگذاری منابــع حاصــل از حــق بیمههایــی اســت کــه کارگــران و بیمهشــدگان بــه مــدت
ســی ســال و بــه طــور ماهانــه پرداخــت میکننــد .مســئوالن شســتا در دو دهــه اخیــر در راســتای همیــن
هــدف یعنــی افزایــش ســودآوری از محــل حــق بیمههــا ،شــمار زیــادی از شــرکتها و کارخانههــا را
خری دهانــد .از ســال  1370تــا کنــون ،بــا الحــاق شــرکتهای جدیــد بــه زیرمجموعــه شســتا از طریــق
رفــع دیــون بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،درآمــد و ســوددهی شســتا افزایــش چشـمگیری پیــدا کــرد.
.1مــاده  2اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی« :ســازمان بــرای اجــرای وظایــف خــود دارای تشــكیالت مركــزی و واحدهــا و
شــعب و نمایندگ ـی در تهــران و شهرســتانها خواهــد بــود».
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شــرکتهای 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 میشــوند .شســتا دارای  166شــرکت زیرمجموعــه و دارای نــه هلدینــگ اصلــی
اســت کــه عبارتنــد از :شــرکت ســرمایهگذاری نفــت ،گاز و پتروشــیمی تأمیــن ،شــرکت ســرمایهگذاری
دارویــی تأمیــن ،شــرکت ســرمایهگذاری ســیمان تأمیــن ،صدرتأمیــن ،صباتأمیــن ،صنایــع عمومــی تأمیــن،
توســعه انــرژی تأمیــن ،خدمــات ارتباطــی رایتــل و کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران.

گفتــار ســوم ـ تصــرف غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه ســازمان
تأمیــن اجتماعــی
مهمتریــن موضــوع قابــل بررســی در ایــن نوشــتار ،بررســی انصــراف یــا شــمول مــاده  598بــر
تصرفاتــی اســت کــه شــرکتهای ســرمایهگذاری در امــوال و وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه
ویــژه حقــوق بیمــهای دارنــد کــه بــا تحلیــل طریقــه تصرفــات بررســی میکنیــم.

بند یكم ـ از طریق تصرف مستقیم کارکنان

بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» در مــاده  598ارائــه شــد؛ بیتردیــد،
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
مصداقهــای مهــم ایــن بــزه اســت.
در مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1354آمــده اســت« :وجــوه و امــوال ســازمان در
حكــم وجــوه و امــوال عمومــی میباشــد و هــر گونــه برداشــت غیــر قانونــی از وجــوه مذكــور و تصــرف
غیــر مجــاز درامــوال آن ،اختــاس یــا تصــرف غیــر قانونــی اســت و مرتكــب طبــق قوانیــن كیفــری
تعقیــب خواهــد شــد».همچنیــن قانونگــذار در بنــد (د) مــاده  7قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه
و تأمیــن اجتماعــی ،مصــوب  1383دربــاره اصــول و سیاسـتهای مالــی نظــام تأمیــن اجتماعــی ایــن
امــر تأکیــد کــرده اســت.

بند دوم ـ از طریق شرکتهای مادر و تابعه

موضــوع فعالیــت شــرکت ســرمایهگذاری تأمیــن اجتماعــی (شســتا) بــر حســب آنچــه ســازمان
موصــوف نیــز اعــام کــرده ،ســرمایهگذاری و مشــارکت در فعالیتهــای اقتصــادی و بازرگانــی اعــم
از فعالیتهــای تولیــدی ،بازرگانــی ،خدماتــی و تشــکیل انــواع شــرکتها بــرای رســیدن بــه اهــداف
شــرکت اســت.
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ایــن شــرکت ســرمایهگذاری بــه صــورت ســهامی خــاص بــه منظــور حفــظ ارزش ذخایــر
بیمهشــدگان و تأمیــن منابــع الزم بــرای ایفــای حمایتهــا و تعهــدات بلندمــدت و کوتاهمــدت خــود
تأســیس شــده و در حــال حاضــر ،بــر اســاس قانــون بــازار اوراق بهــادار و وفــق اســاسنامه ســازمان
بــورس تشــکیل گردیــده اســت و فعالیــت میکنــد.
شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه صــورت ســهامی خــاص و بــا ســرمایه اولیــه
بیســت میلیــارد ریــال تشــکیل شــد .بنابرایــن ،بــر اســاس مــاده  2الیحــه قانونــی اصــاح قســمتی
از قانــون تجــارت ،مصــوب  ،1347شــرکتی تجــاری محســوب میشــود کــه مقــررات مــاده  20ایــن
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  21همــان قانــون خواهنــد داشــت .ایــن در حالــی اســت
کــه از جملــه اهــداف ایــن شــرکتها ،خریــد و فــروش ســهام و پذیرهنویســی اســت و شــرکتهای
پذیرفتهشــده در بــورس در اولویــت قــرار دارنــد.
از ســوی دیگــر ،مــاده  5اســاسنامه ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،وظایــف و اختیــارات ســازمان را
در ســه بخــش تبییــن کــرده اســت:
الــف) جمـعآوری و تمرکــز وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی و دیگــر
وجــوه و درآمدهــای حاصــل از ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان؛
ب) انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی؛
ج) سرمایهگذاری و بهرهبرداری از وجوه ذخایر سازمان.
آنچــه از بنــد (الــف) اســاسنامه راجــع بــه وجــوه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتنباط میشــود،
1
آن اســت کــه حــق بیمــه از درآمــد حاصــل از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان مجــزا شــده اســت.
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا اساسـاً ســازمان حــق دخالــت ،تصــرف و برداشــت یــا اســتفاده از
وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــموالن قانــون تأمیــن اجتماعــی (بنــد اول اســاسنامه) را دارد یــا خیــر؟
آیــا شــرکت ســرمایهگذار (شســتا) میتوانــد در ایــن وجــوه تصــرف کنــد؟ آیــا شســتا میتوانــد وجــوه
را بــرای بهرهبــرداری در اختیــار هلدینگهــا و شــرکتهای وابســته قــرار دهــد؟
بنــد  6مــاده  1قانــون تأمیــن اجتماعــی« ،حــق بیمــه» را وجوهــی میدانــد كــه بــه حكــم ایــن
قانــون و بــرای اســتفاده از مزایــای موضــوع آن بــه ســازمان پرداخــت میشــود .در ایــن صــورت ،دو
فــرض بــر شــیوه تصــرف و برداشــت و ســرمایهگذاری ســازمان نســبت بــه وجــوه متصــور اســت:
فــرض اول ـ بــر اســاس مــاده  4اســاسنامه ،حــق بیمــه جــزو داراییهــای ســازمان اســت و وفــق
مــاده  5نیــز ســازمان ،مکلــف بــه تمرکــز ایــن وجــوه اســت و بــر پایــه بنــد (ج) مــاده  5اســاسنامه،
ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری از وجــوه ذخایــر ســازمان از جملــه اختیــارات ســازمان اســت .در نتیجــه،
 .1« .1وجــوه موضــوع حــق بیمــه مشــمولین قانــون تأمیــن اجتماعــی .2 ،درآمدهــای حاصــل از ســرمایهگذاری و بهرهبــرداری
از وجــوه و ذخایــر و امــوال ســازمان».
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شــرکت ســرمایهگذار میتوانــد از محــل وجــوه از جملــه حــق بیمــه پرداختشــده در شــرکتهای
هلدینــگ بــرای ســرمایهگذاری اســتفاده کنــد.
در ایــن صــورت ،تمامــی شــرکتهای وابســته بــا توجــه بــه شــیوه تشــکیل و ارتبــاط بــا شــرکت
مــادر ،چــون زیــر کنتــرل شــرکت هلدینــگ و ســرمایهگذار (شســتا) و ســازمان خواهنــد بــود ،مشــمول
مقــرره مــاده  104هســتند کــه بــر اســاس آن« :وجــوه و امــوال ســازمان در حكــم وجــوه و امــوال
عمومــی میباشــد و هــر گونــه برداشــت غیــر قانونــی از وجــوه مذكــور و تصــرف غیــر مجــاز درامــوال
آن ،اختــاس یــا تصــرف غیــر قانونــی اســت و مرتكــب طبــق قوانیــن كیفــری تعقیــب خواهــد شــد».
بنابرایــن ،شــرکتهای وابســته و تابعــه نیــز در ردیــف «مأموریــن بــه خدمــات عمومــی» بــه شــمار
میآینــد و مســئولیت کیفــری مقــرر در مــاده  598شــامل ایشــان خواهــد بــود.
فــرض دوم ـ بــا توجــه بــه تعریــف قانــون تأمیــن اجتماعــی از حــق بیمــه و دارایــی و منابــع
ســازمان ،دارایــی ســازمان در قبــال وجــوه حاصــل از پرداخــت حــق بیمــه بــا وجــوه ذخایــر ســازمان
متفــاوت اســت .بنــد (ج) مــاده  5اســاسنامه صرفــاً ســازمان را واجــد اختیــار در ســرمایهگذاری و
بهرهبــرداری از «وجــوه ذخایــر ســازمان» میدانــد ،نــه توانایــی ســرمایهگذاری از وجــوه ناشــی از
پرداخــت «حــق بیمــه» کــه صرفـاً جمـعآوری و تمرکــز وجــوه اخیــر ،از وظایــف ســازمان اســت .پــس
هــر گونــه برداشــت و تصــرف از وجــوه اخیــر وفــق مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی ممنــوع اســت.
اساس ـاً شــرکت ســرمایهگذار و هلدینگهــا و شــرکتهای تابعــه و وابســته نمیتواننــد از وجــوه ناشــی
از پرداخــت «حــق بیمــه» بــرای ســرمایهگذاری برداشــت کننــد.
بــر ایــن اســاس ،بــا پذیــرش فــرض نخســت ،احــراز بــزهکاری مرتکــب پــس از بهرهبــرداری از
حــق بیمــه ،بــه تحقــق ارکان مقــرر در مــاده  598در شــرکتهای تابعــه و هلدینگهــا وابســته اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در فــرض دوم ،بــه دلیــل ممنوعیــت ســازمان در ســرمایهگذاری حــق بیمــه،
صــرف اختصــاص حــق بیمــه بــرای ســرمایهگذاری بــا توجــه بــه مــاده  ،104عمــل مرتکــب ،مشــمول
مــاده  598خواهــد شــد.

بند سوم ـ تحلیل و نقد رویه قضایی

در قرارهــای نهایــی صادرشــده از شــعب دادســرای تهــران ،عموم ـاً بــه دلیــل اســتقالل شــخصیت
حقوقــی شســتا و اینکــه کارکنــان آن وابســته بــه نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی هســتند و حکــم
منــدرج در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی مشــمول ایــن مؤسســات نمیشــود ،منــع تعقیــب
ـتکی عنهــم صــادر شــده اســت .بــرای نمونــه ،در پرونــده شــماره  9509982133400292شــعبه
مشـ ٌ
 14بازپرســی دادســرای ناحیــه  28تهــران ،ســازمان بازرســی کل کشــور علیــه مدیــران عامــل وقــت
شــرکت پتروشــیمی فـنآوران کــه بخــش عمــده ســهام آن متعلــق بــه شــرکت ســرمایهگذاری نفــت و
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گاز و پتروشــیمی اســت و  100درصــد ســهام شــرکت اخیــر نیــز بــه شســتا تعلــق دارد ،گزارشــی دایــر
بــر تصــرف غیــر قانونــی و تضییــع امــوال و وجــوه عمومــی مطــرح میکنــد.
بازپرســی پــس از تحقیقــات بــا ایــن اســتدالل کــه مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی در خصــوص
امــوال ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت و شــرکت فــنآوران شــخصیت حقوقــی مســتقل دارد و در
نتیجــه ،امــوال متعلــق بــه شــرکت اخیــر اســت و حکــم منــدرج در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی
ـن
مشــمول کارکنــان شــرکتهای وابســته بــه نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی نمیشــود کــه در مانحـ ٌ
فیــه شــرکت فـنآوران بــا دو واســطه بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی وابســته اســت ،در 1396/02/12
قــرار منــع تعقیــب صــادر میکنــد.
نکتــه قابــل تأمــل در قــرار صادرشــده ،اســتداللهای متعــارض در صــدر و ذیــل آن اســت .چــه
گونــه اســت کــه شــرکت فــنآوران هــم شــرکتی مســتقل دارای شــخصیت حقوقــی اســت و هــم
شــرکتی وابســته بــه تأمیــن اجتماعــی؟
اداره حقوقــی قــوه قضاییــه در نظریــه شــماره  7/95/1697مــورخ  1395/7/19بیــان داشــته اســت:
«بــا توجــه بــه اینکــه شــرکتهای تجــاری تأسیسشــده از ســوی نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی،
نظیــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی ،دارای شــخصیت حقوقــی مســتقل از نهادهــای یادشــده میباشــند،
بنابرایــن و بــا لحــاظ مــواد  3 ،2و  4قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،مصــوب  1386و اصالحــات و
الحاقــات بعــدی کــه شــرکتهای یادشــده ،مؤسســه یــا شــرکت دولتــی یــا نهــاد عمومــی غیــر دولتــی
تلقــی نمیشــوند ،بنابرایــن ،کارکنــان شــرکتهای یادشــده (فــوق الذکــر) از شــمول مقــررات مــاده
 598قانــون مجــازات اســامی ،مصــوب  1375خــارج میباشــند».
ایــن نظریــه از نظــر بیــان اســتقالل شــخصیت حقوقــی ســازمان از شــرکتهای تابعــه صحیــح
اســت ،ولــی بــر ایــن نظریــه تأملبرانگیــز و نیــز قــرار منــع تعقیــب شــعبه  14بازپرســی دادســرای
ناحیــه  28تهــران ایرادهایــی وارد اســت کــه برمیشــماریم:
 .1شــرکتهای تجــاری تأسیسشــده از ســوی ســازمان کــه از طریــق شســتا و هلدینگهــا
تشــکیل میشــوند ،مســتقیم یــا غیــر مســتقیم زیــر کنتــرل و اداره ســازمان هســتند و ســازمان
ســرمایه اصلــی آنهــا را تأمیــن میکنــد .بــر ایــن اســاس ،اقدامــات کارکنــان ایــن شــرکتها در قبــال
امــوال و وجــوه آن بــه منزلــه تصــرف یــا اســتفاده یــا مصــرف امــوال و وجــوه ســازمان اســت و قطع ـاً
مشــمول مــاده  598خواهنــد بــود.
 .2ســازمان در تشــکیل شــرکت ،مکلــف بــه رعایــت مقــررات موضوعــه از جملــه قانــون تأمیــن
اجتماعــی و اســاسنامه اســت .اگــر شــرکت تجــاری بــدون رعایــت ایــن موازیــن تأســیس شــود ،صــرف
ایــن اقــدام وفــق مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی بــه منزلــه تصــرف در امــوال اســت و مــاده 598
بــر آن حاکــم میشــود.
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 .3همــان گونــه کــه پیشتــر اشــاره شــد ،مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی صرفـاً بــر مبنــای قانــون
مدیریــت خدمــات کشــوری تبییــن نشــده اســت و قانــون محاســبات عمومــی ،قوانیــن پنجســاله
برنامــه توســعه ،قوانیــن بودجــه و نظیــر آنهــا نیــز مســتند تعریــف و تشــکیل مؤسســه عمومــی غیــر
دولتــی و مؤسســات تابعــه آنهاینــد .اساسـاً مــواد  3 ،2و  4قانــون مدیریــت خدمــات عمومــی کشــور
بــا شــرکتهای تابعــه مؤسســه عمومــی غیــر دولتــی مغایرتــی نــدارد و تأســیس شــرکتهای تجــاری
بــا رعایــت موازیــن مربــوط تحــت کنتــرل ســازمان اســت و مقــررات مؤسســات عمومــی بــر آنهــا
حاکــم اســت.
 .4هیئــت عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان عالیتریــن مرجــع اداری در کنتــرل قضایــی
نهادهــای دولتــی و مؤسســات عمومــی ،در آرای متعــددی ،شــرکتهای تجــاری وابســته بــه ســازمان
را در ردیــف مؤسســات عمومــی غیــر دولتــی دانســته و دیــوان را صالــح بــه رســیدگی در طــرح شــکایت
1
علیــه ایــن شــرکتهای وابســته شــمرده اســت.
 .5از جملــه مقــررات کیفــری حاکــم بــر شــرکتهای ســهامی ،بندهــای  3و  4مــاده  258قانــون
یادشــده اســت کــه مقــرر مـیدارد .3 ...« :رئیــس و اعضــای هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــركت كــه
امــوال یــا اعتبــارات شــركت را بــر خــاف منافــع شــركت بــرای مقاصــد شــخصی یــا بــرای شــركت
یـا مؤسســه دیگــری كــه خــود بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در آن ذینفــع میباشــند ،مــورد
اســتفاده قــرار دهنــد.
 .4رئیــس و اعضــای هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــركت كــه بــا ســوء نیــت ،از اختیــارات خــود
بــر خــاف منافــع شــركت بــرای مقاصــد شــخصی یــا بــه خاطــرشــركت یــا مؤسســه دیگــری كــه خــود
بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در آن ذینفــع میباشــند ،اســتفاده كننــد».
نکتــه آخــر اینکــه بــر اســاس قوانیــن موضوعــه ،باالتریــن مســئول در هــر ســازمان ،مکلــف
بــه اعــام جــرم در بــزه تصــرف غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه اســت کــه در صــورت تــرک فعــل،
مســئولیت کیفــری برایــش در پــی خواهــد داشــت .مــاده  13قانــون ارتقــای ســامت نظــام ادارى و
مقابلــه بــا فســاد ،مصــوب  ،1390مــاده  606قانــون مجــازات اســامى ،كتــاب پنجــم (تعزیــرات و
مجازاتهــاى بازدارنــده) ،مــاده  63آییــن نامــه اجرایــى قانــون تشــكیل ســازمان بازرســى كل كشــور،
مصــوب  1360و اصالحیههــاى بعــدى آن و بــه طــور کلــی ،مــاده  ۷۲قانــون آییــن دادرســی کیفــری
بــه ایــن وظیفــه قانونــی اشــاره کردهانــد.

ی پوراردکانــی« ،نظــارت قضایــی بــر مؤسســات و نهادهــای عمومــی
 .1رســتمی ،ولــی و ســید مجتبــی حســین 
غیــر دولتــی ،فصلنامــه بررســیهای حقــوق عمومــی ،1392 ،شــماره  ،1ص  .28بــرای نمونــه نــک :رأی هیئــت
عمومــی شــماره  168تاریــخ1387/3/20 :؛ رأی هیئــت عمومــی شــماره  1059تاریــخ.1386/9/27 :
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نتیجهگیری
اقتضــای حساســیت اجتمــاع و حکومــت در حفــظ و نگــهداری از امــوال عمومــی ،تعییــن
ضمانتهــای اجرایــی قانونــی و کیفــری در قبــال تصرفکننــدگان امــوال عمومــی اســت .فســاد مالــی
ن کــه در قوانیــن ســالهای اخیــر بــه عنــوان جرایــم اقتصــادی
کارکنــان دولــت و جرایــم ناشــی از آ 
از آنهــا یــاد میشــود ،زمینهســاز ســلب اعتمــاد عمومــی میشــود .بنابرایــن ،سیاســت جنایــی نــه
تنهــا در مرزهــای داخلــی و ملــی ،بلکــه بــه صــورت فراملــی و حتــی در کنوانســیونهای بینالمللــی
بــه دنبــال تعییــن ضمانتهــای اجرایــی کیفــری و پیشگیــری از وقــوع چنیــن جرایمــی اســت.
در ایــران نیــز قانونگــذار در مــاده  598قانــون مجــازات اســامی ،مصــوب  1375بخــش تعزیــرات،
تصرفــات غیــر قانونــی در امــوال و وجــوه دولتــی از طریــق اســتفاده یــا مصــرف غیــر مجــاز را
جرمانــگاری 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
را نســبت بــه رفتــار مجرمانــه کارکنــان دولــت و ســازمانهای یادشــده در مــاده ،در قبــال امــوال و
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 بیمــهایجــاد شــده ،از جملــه ســازمانهای
مشــمول مــاده  598اســت .بــا توجــه بــه تأســیس شــرکت ســرمایهگذاری ســازمان بــا عنــوان «شســتا»
کــه در بخشهــای مختلــف از طریــق هلدینگهــا بــه ســرمایهگذاری و اعمــال تجــاری و بهرهبــرداری
از وجــوه و ذخایــر ســازمان اقــدام میکنــد ،در ســالهای اخیــر ،شــرکتهای متعــدد تابعــه و وابســته
تجــاری تأســیس کــرده کــه بــه ابهامهایــی در برداشــت و تصرفــات در امــوال ســازمان و از جملــه حــق
بیمههــای پرداختشــده از ســوی بیمهشــدگان ،بازنشســتگان و کارگــران دامــن زده اســت.
شــرکتهای مــادر و هلدینگهــا نســبت بــه شــرکتهای تابعــه از طریــق تأمیــن بیــش از پنجــاه
درصــد ســهام نظــارت و کنتــرل دارنــد و شــرکتهای تابعــه ،ســرمایه خــود را از طریــق هلدینگهــا
تأمیــن میکننــد .بدیهــی اســت بــا وجــود اســتقالل حقوقــی ،از نظــر مســئولیتهای مدنــی و کیفــری
بــه یکدیگــر وابســته هســتند .بــا توجــه بــه قانــون تأمیــن اجتماعــی و اســاسنامه ســازمان ،اگــر بــاور
داشــته باشــیم کــه شــرکت شســتا در برداشــت وجــوه و از جملــه حــق بیمــه بــرای بهرهبــرداری و
ســرمایهگذاری اختیــار دارد ،بــه دلیــل تأمیــن ســرمایه شــرکتهای تجــاری از محــل ایــن وجــوه و
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،
مشــمول مــاده  598و مرتکــب بــزه تصــرف غیــر قانونــی خواهنــد شــد .اگــر بــه اختیــار نداشــتن
ســازمان در تصــرف ایــن وجــوه بــاور داشــته باشــیم ،صــرف اســتفاده از بــدو امــر غیــر قانونــی اســت و
مشــمول مــاده  104قانــون تأمیــن اجتماعــی و مــاده  598خواهــد شــد.
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تصرفات غیر قانونی در اموال و وجوه مؤسسات عمومی غیر دولتی
از طریق شــرکتهای مادر و تابعه در ســازمان تأمین اجتماعی

فهرست منابع
 .1فارسی

الف) کتاب
 .1اسکینی ،ربیعا ،حقوق تجارت :شرکتهای تجاری (جلد  ،)2تهران :سمت.1385 ،
 .2پورسلیم بناب ،جلیل ،حقوق مردم در شهرداریها ،تهران :آثار اندیشه.1378 ،
 .3تفرشــی ،عیس ـیمحمد ،مباحثــی تحلیلــی از حقــوق شــرکتهای تجــاری (جلــد ،)1
ـدرس.1378 ،
تهــران :دانشــگاه تربیــت مـ ّ
 .4جویبــاری دمرچیلــی ،محمــد ،علــی حاتمــی و محســن قرائــی ،قانــون تجــارت در نظــم
حقوقــی کنونــی ،تهــران :دادگســتر.1382 ،
 .5دلمــاس مارتــی ،مــی ری ،نظامهــای بــزرگ سیاســت جنایــی ،برگــردان :علیحســین
نجفــی ابرندآبــادی ،تهــران :میــزان.1384 ،
 6رحمانسرشــت ،حســین و افشــین فتحاللهــی ،اســتراتژیها و شــیوهها در شــرکتهای
مادر ،تهــران :دوران.1389 ،
 .7زنگباری ،ناصر ،حقوق بانکی (جلد  ،)2تهران :جنگل.1395 ،
 .8ســاجدینیا ،محســن ،اســتراتژیهای ارزشآفریــن در شــرکتهای هلدینــگ ،تهــران:
ترمــه.1392 ،
 .9ستوده تهرانی ،حسن ،حقوق تجارت (جلد  ،)2تهران :دادگستر.1376 ،
 .10ســماواتی ،حشــمتالله ،مقدمــهای بــر حقــوق رقابــت تجــاری و نقــش آن در
سیاســتگذاری و تنظیــم بــازار ،تهــران :فردوســی.1374 ،
 .11شمس ،عبدالله ،آیین دادرسی مدنی (جلد  ،)1تهران :دراک.1383 ،
 .12کاتوزیان ،ناصر ،اموال و مالکیت ،تهران :میزان.1384 ،
 .13گلدوزیان ،ایرجّ ،
محشای قانون مجازات اسالمی ،تهران :مجد.1395 ،
 .14موسیزاده ،رضا ،حقوق اداری ،تهران :میزان.1385 ،
 .15موحدیــان ،غالمرضــا ،آییــن دادرســی و اجــرای احــکام مدنــی ،تهــران :فکرســازان،
.1391
 .16میرزایــی ،علیرضــا ،تملــک اراضــی توســط دولــت و شــهرداریها ،تهــران :صابریــون،
.1378
 .17ولیدی ،محمدصالح ،حقوق کیفری اقتصادی ،تهران :میزان.1386 ،
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ب) مقاله
 .1حبی ـبزاده ،محمدجعفــر و عبــاس منصورآبــادی« ،بررســی تطبیقــی اختــاس و تصــرف
ـدرس ،1379 ،شــماره .2
غیــر قانونــی در حقــوق کیفــری ایــران» ،فصلنامــه مـ ّ
 .2خدابخشــی ،عبداللــه« ،معاملــه و داوری بــر اســاس قانــون منــع مداخلــه و قانــون
ممنوعیــت بیــش از یــک شــغل» ،فصلنامــه داخلــی کانــون وکالی دادگســتری خراســان،1394 ،
شــماره .14
 .3رح ـمدل ،منصــور« ،بررســی تحلیلــی بــزه اعمــال نفــوذ توســط مأمــوران دولتــی و
رابطــه آن بــا فســاد مالــی کارمنــدان» ،فصلنامــه تحقیقــات حقوقــی ،1389 ،شــماره .7
 .4رضایــی ،علــی« ،مســئولیت شــرکت مــادر در قبــال شــرکت تابعــه (مطالعــه تطبیقــی
در حقــوق فرانســه ،بلژیــک و ایــران)» ،مطالعــات حقوقــی ،1396 ،شــماره .1
ی پوراردکانــی« ،نظــارت قضایــی بــر مؤسســات و
 .5رســتمی ،ولــی و ســید مجتبــی حســین 
نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی ،فصلنامــه بررســیهای حقــوق عمومــی ،1392 ،شــماره .1
 .6کاویانــی ،کــورش و ســعیده قاســمی مقــدم« ،مســئولیت شــرکت مــادر در برابــر بدهــی
شــرکتهای فرعــی ورشکســته» ،پژوهشهــای حقــوق خصوصــی ،1394 ،شــماره .5
ج) دیگر منابع
 .1جویبــاری ،عبــاس« ،بررســی بــزه خیانــت در امانــت ،اختــاس و تصــرف غیــر قانونی»،
پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه تهــران.1366 ،
 .2مجموعه قوانین و مقررات از سال  1372تا  ،1386تهران :روزنامه رسمی.1386 ،
 .3مســعودی مقــام ،محمــد« ،)1395( ،جرایــم مالــی کارکنــان دولــت» ،تهیــه و تنظیــم:
حســین روانشــاد و علیرضــا مالیــی ،جــزوه دوره کارآمــوزی قضایــی قــم.
 .4میرزاخانــی ،رضــا« ،)1394( ،بررســی فقهــی اوراق مرابحــه مبتنــی بــر ســهام بــرای
تأمیــن مالــی شــرکتهای هلدینــگ» ،گــزارش مرکــز پژوهــش ،توســعه و مطالعــات اســامی،
تهــران :ســازمان بــورس و اوراق بهــادار.
2-Latin Source

1-Roland Berger Strategy Consultant, “Corporate Headquarters”, Munich: 2010.
2-Goold, M., A. Campbell & M. Alexander, “Corporate Level Strategy”, NewYork: John
Wiley & sons, 1994
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Illegal seizures of property and funds of public non-governmental organizations in parent companies and subsidiaries of the Social Security Organization
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Abstract:
The access of state-owned employees to state funds and funds, which stems from employment 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 Social Security Organization is also included as a public non-governmental organization, 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 company 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 organization, Shasta.
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