
 عنوان پژوهش

ها علیه صندوق بازنشستگی کشوری در دیوان عدالت اداری و  شناسی شکایت بررسی، تحلیل و آسیب

 محاکم دادگستری

 

 مسئله یحو تشر یانب

داره امور بازنشستگی و از کار افتادگی و وظیفه وراث وظیفه اای  صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یک سازمان بیمه

 دارد و بر عهدهرا  های کشور دولتی و شهرداری یها شرکتمستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان 

. این رساند و به عنوان مجری این قوانین به انجام میقوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی وظایف خود را در چارچوب 

با اجرای قانون  5411از سال  اما کرد یمدر چارچوب قانون استخدام کشوری فعالیت  5411تا سال  5431صندوق از سال 

 ،وجود آمد.  به دنبال این تغییر قانون ( تغییراتی در قوانین بازنشستگی به5411مدیریت خدمات کشوری )مصوب سال 

وجود آمد که  ی مختلف شغلی و بین مشموالن و غیرمشموالن این قانون بهها شرایط بازنشستگی بین گروه در هایی تفاوت

های عالوه بر اینکه زمان  های بسیاری را متوجه صندوق بازنشستگی کشوری کرده است.  این شکایت این موضوع شکایت

همچنین به رده است.  و ظرفیت بسیاری از نیروی انسانی صندوق گرفته است بار مالی بسیاری نیز برای این نهاد ایجاد ک

شوند درباره قوانین و  زودی بازنشسته می اند یا به که تحت پوشش صندوق بازنشسته شده دلیل این تغییر قوانین افرادی

 . اند بط با خود دچار سردرگمی شدهاحکام مرت

استفاده وراث »، «شدن آن نگی بازنشسته شدن کارمندان مخابرات پس از خصوصیوچگ»مواردی از قبیل در حال حاضر 

التفاوت دریافتی هنگام نقل و انتقال سوابق  مبالغ مابه»، «تحت تکفل از حقوق بازنشستگی فرد متوفی از زمان استحقاق

های متضمن شکایت جانبازی مبنی بر نحو و مستند بازنشستگی و سنوات  دادخواست»، «بازنشستگی یها صندوقمیان 

تشخیص قانونی خود  موجب بهبه صندوق هستند که قاضی  شدههای ارجاع  شکایت ای از بخش عمده« ارفاقی جانبازان

د شاکی قابل اجرا بوده و صندوق تنها وظیفه اجرای این حکم تنها برای فر . شایان توجه استکند برای آن حکم صادر می

ام امدهای مستقیم و غیرمستقیم احکگیران درباره پی یکی از مشکالت این فرایند آگاه نبودن تصمیم. حکم اعالم شده را دارد

مالی بلندمدتی برای اجرای حکم متحمل خواهد شد و اینکه نتیجه این حکم چه اثری بر  رصادره است. اینکه صندوق چه با

عاتی است که در بررسی شکایات در دیوان عدالت اداری موضو ،های مشابه دارد تشویق یا دلسردی برای ارجاع شکایت

گیرد. از این رو الزم است تحلیل جامع از روند این شکایات و نتایج و پیامدهای آن ارائه شود تا  قرار میکمتر مورد توجه 

 گذاری و صدور حکم اقدام کنند. یشتری در زمینه قانونگیران این حوزه با آگاهی ب تصمیم

ابل خألهای قانونی یا در مقه، شناسایی انواع این شکایات، شناسایی ژانجام این پرو ازهدف ، گفته یشپبا توجه به موارد 

 بار مالی آنها برای صندوق بازنشستگی کشوری است.  برآوردهای متعدد که منجر به این شکایات شده است و  قانون

 



 ضرورت انجام پژوهش

شده عملکرد  مطرح یاتاند نسبت به شکادارد که سازمان بتو یتاز آن جهت اهم یشترسازمان ب یکمرتبط با  یاتشکا یبررس

از  یکشور یمربوط به صندوق بازنشستگ یاتبهبود گام بردارد. در خصوص شکا یردر مس یتدرنهاخود را اصالح کرده و 

 ۀدر سطح کالن کشور و خارج محدود ینقوان ینن حوزه هستند و ایا ینمرتبط به قوان یشترب یاتشکا ینکه ا ییآنجا

 یبررس یگرد یهاما از زاو .خارج از موضوع است یبا هدف اصالح سازمان یاتشکا یبررس شود، یم یینصندوق تع یاراتاخت

متعدد  یها در مقابل قانون یا یقانون یها خألکند  کمک می ها، یتاز انواع شکا یقشناخت دق. است یتاهم یدارا یاتشکا

را به  گذاران یاستس تواند یصندوق م یبرا نتایج شکایات ید مالبرآور شناخته شوند. عالوه بر این یت،شکا ینمنجر به ا

آگاه سازد و برای جبران این مشکالت و جلوگیری از بروز مشکالت مشابه راهگشا  آن یامدهایو پ ینقوان ینمشکالت ا

یابند برای  یآگاهبه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قانون و سیاست اجرایی خاص  گذاران یاستسشک زمانی که  باشد. بی

 تر گرداند.   گذاری را دقیق تواند روند قانون گیرد می تصویب قوانین جوانب بیشتری از موضوع مورد بررسی قرار می

 

 سازمانیزمانی و قلمرو 

 گیرد. ی قرار میموردبررسسازمان: در این پژوهش تنها شکایاتی که متوجه صندوق بازنشستگی کشوری است  -

 انجام  (5/5/5411 زمان اجرای قانون خدمات کشوری )شکایات از تر بررسی  زمان: برای دستیابی به نتایج دقیق -

 شود.  می

 

 شرح خدمات

 آنها  یبند دستهبررسی شکایات رسیده به صندوق و  -

 زمان مورد بررسی ورهدتهیه گزارش آماری درباره روند کاهش و افزایش شکایات در موارد مختلف در  -

 در این شکایت صادرشدهبررسی نتایج احکام  -

 محاسبه بار مالی شکایات برای صندوق -

 

 

 


