اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح بازنشستگي زودتر از موعد مشاغل قضائي غيرستادي»

مقدمه
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم

قضاوت و دادرسي از روزگار قديم كه بهصورت ساده و ابتدايي و در قالب داوري و قضاوت خصوصي جريان داشته،
امروزه بهصورت نظامي پيچيده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حكومت و مقتضيات و مالحظات
سياسي اجتماعي و علمي جوامع ،تغيير و تحول يافته است .قوه قضائيه در كشور جمهوري اسالمي ايران يكي
از نهادهاي حكومتي است كه در عرض دو قوه مجريه و مقننه و مستقل از آنهاست .هدف اين نهاد تضمين

شماره ثبت:

حقوق فردي و اجتماعي ،تحقق صلح ،عدالت و امنيت است ،لذا بروز هرگونه آسيب و يا معضلي در روند كاري
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آن ،آسيب به اصول نظام را منجر خواهد شد .ازاينرو ،پايش و توسعه مستمر قوه قضائيه از اهميتي دوچندان

شماره چاپ:

برخوردار است كه اين مهم ،بارها توسط مقام معظم رهبري به مسئولين و ذينفعان قضايي كشور تذكر داده شده
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است .در راستاي اقدامات صورت گرفته براي توسعه و بهبود وضعيت موجود ،در خالل سالهاي  1386تا ،1394
به دستور مستقيم مقام معظم رهبري و پيگيريهاي مجدانه رئيس قوه قضائيه 258 ،آسيب مرتبط با دستگاه

تاريخ چاپ:

قضا شناسايي ،طبقهبندي و اولويتبندي شد .در ميان آسيبهاي احصا شده «ارجاع نامناسب پروندهها بدون

1396/6/13

لحاظ كردن تخصص و تمايل قضات»« ،كم بودن نيروي انساني با توجه به حجم پروندههاي ورودي»« ،نبود
قضات متخصص به قدر كفايت» و «كثرت پروندههاي ارجاعي به قضات» در اولويتهاي باال قرار گرفتند .به

معاونت پژوهشهاي
اجتماعي ـ فرهنگي

دفتر :مطالعات
اجتماعي

مشخصات گزارش

سبب بروز معضالت پيشگفته ،شغل قضاوت براي متصديان آن بسيار سخت و طاقتفرسا شده است .براي حل
اين مشكل و با هدف كاهش فشارهاي شغلي قضات ،دادياران و ساير مشاغل غيرستادي قوه قضائيه و از طريق
تحت شمول قرار دادن اين افراد در قانون مشاغل سخت و زيانآور و استفاده از شرايط بازنشستگي پيش از
موعد« ،طرح بازنشستگي زودتر از موعد مشاغل قضايي غيرستادي» در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار
گرفته است .طرح مذكور با ابهامات و ايراداتي همراه است كه در ادامه بدانها اشاره شده است.

شماره مسلسل:
21015737
تاريخ انتشار:
1396/11/2

ارزيابي طرح از منظر محتوايي
 .1با عنايت به اينكه طبق تبصره « »3ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي و جنگ
تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور مصوب  1367 /9 /1مقرر است:
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«تبصره « -»3شاغلين مشاغل سخت و زيان آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتيهاي جسمي و روحي
ميگردد ،مي توانند با داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي خود با حداكثر پنج سال ارفاق
بازنشسته شوند» و جزئيات اجرايي تبصره مذكور در آييننامه اجرايي قانون ،موضوع تصويبنامه شماره 456640ت  652مورخ
 1368/5/28پيشبيني شده است ،عليهذا نيازي به قانونگذاري مجدد و متفاوت براي گروهي از كاركنان تابع قانون و آييننامه
مذكور وجود ندارد ،مگر آنكه مصوبات مذكور در راب طه با اشخاص مورد نظر واجد اشكاالتي باشد كه با توضيح و توجيه آنها
ميتوان نسبت به اصالح قانون يا تصويبنامه باال اقدام كرد.
 .2ارجاع بيش از حد و بدون لحاظ كردن تخصص و تمايل قضات به ماهيت پروندهها ،اگرچه شرايط قضاوت را بسيار سخت
و طاقتفرسا كرده است ،لكن زيانآور بهشمار نميآيد 1.بهعبارت ديگر تصدي بلندمدت مشاغل غيرستادي دستگاه قضايي
كشور ،ناتواني جسماني و رواني متصديان آن مشاغل را بهدنبال نخواهد داشت ،لذا انتساب مشاغل سخت و زيانآور به اين
رشته شغلي نادرست است و اين شائبه را در ميان ساير مشاغل پرمشغله ايجاد مينمايد كه آنها نيز ميتوانند مشمول
بازنشستگي زودتر از موعد باشند .از طرفي صعوبت كار قضاوت در قانون اداري و استخدامي خاص قوه قضائيه و در قالب نظام
جبران خدمات به شايستگي جبران شده است .اصلح است بهجاي خارج كردن زودتر از موعد شاغلين از دادگاهها و دادسراها،
آسيبهاي متعددي چون «نامناسب بودن سيستم ابالغ»« ،پايين بودن سطح اطالعات حقوقي مردم»« ،نبود رسيدگيهاي
خصوصي و ضعف نهاد داوري» و ساير عواملي 2كه به سخت و پيچيده شدن اين مشاغل منجر شده را اصالح نموده تا به تبع
رفع آن آسيبها ،معضل سخت و پيچيده بودن مشاغل غيرستادي قوه قضائيه نيز مرتفع شود.
 .3عليرغم توضيحاتي كه در ماده واحده و تبصره « »1آن در باب تعريف و تحديد مشاغل موضوع اين طرح به عمل آمده،
باز هم اين نكته خطير ناقص باقيمانده و لذا طبق تبصره « »4ناچار تشخيص آن برعهده سه نفر شخص حقيقي محول شده
است .بهعبارت ديگر تشخيص مشمولين قانون به داوري اشخاص محول شده كه اوالً ميتواند در طول زمان دستخوش تغيير
واقع شود و ثانياً داوري اشخاص ذيربط ميتواند با يكديگر متفاوت باشد .اينكه دامنه شمول قانون موكول بهنظر اشخاص
باشد از لحاظ حقوقي غيرقابل تأييد و از نظر كارشناسي با اشكاالت منطقي و اجرايي روبرو است .بنابراين مشمولين طرح
نامشخص است.
 .4تصويب ضوابطي متفاوت از مقررات مصوب باال براي مشمولين اين طرح در زمينههاي متعدد نظير تشخيص مشاغل
 .1براساس ماده ( )5آييننامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحميلی و معلولين عادی و شاغلين مشاغلسخت و زيانآور،
مصوب  ،1368مشاغل سخت و زيانآور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرايط محيطی نامساعد از قبل وجود گازهای شيميايی ،کار با مواد
راديواکتيو و پرتوهای مضره ،محيط عفونتزا ،کار در اعماق ،انفجار ،کار با معلولين ذهنی و جسمی و غيره انجام شود و وظايف مربوط به شغل موجب بروز
ناراحتیهای جسمی و روحی شديد گردد ،بنا به پيشنهاد هريک از دستگاههای مشمول اين قانون و تأييد شورای امور اداری و استخدامی کشور به تصويب
هيئت وزيران خواهد رسيد.
 .2کمبود شديد دادورز باتجربه ،کم بودن نيروی انسانی با توجه به حجم پروندههای ورودی ،نقل و انتقاالت و جابجايی قضات قبل از اتمام رسيدگی به پروندهها،
متناسب نبودن ساختار قضايی با حجم پروندههای ورودی ،نبود قضات متخصص به قدر کفايت ،ضعف دادرسی الکترونيک در دستگاه قضا ،ارجاع نامناسب
پروندهها بدون لحاظ نمودن تخصص و تمايل قضات ،نداشتن تخصص نيروهای شوراهای حل اختالف ،عدم آگاهی مردم نسبت به وظايف قوه قضائيه و شيوه
عملکرد آن ،کمبود کارشناس و عملکرد نامناسب کارشناسان ،زياد شدن وظايف ديوا ن عدالت اداری در آيين دادرسی جديد ،عملکرد ضعيف هيئتهای بدوی
اداری و مراجع شبهقضايی ،عملکرد نامناسب شورای حل اختالف ،آشنا نبودن مردم به حقوق خود ،کمرنگ شدن روحيه تسامح و گذشت در بين مردم ،کثرت
پروندههای ارجاعی به قضات ،عدم محدوديت زمانی در طرح دعاوی.
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سخت و زيانآور ،سنوات خدمت الزم براي بازنشستگي پيش از موعد و ميزان حقوق بازنشستگي موجب تبعيض ناروا بين
اين گروه از اشخاص و ساير مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري خواهد شد.
 .5ضوابط تبعيضآميز اين طرح بهتدريج موجب طرح تقاضاهاي مشابه توسط اقشاري از كاركنان دستگاههاي ذيربط خواهد
شد كه وظايف محوله به آنان كم و بيش به وظايف مشمولين قانون شباهت دارد يا از همان نوع ميباشد و اين فرآيند ادامه
و استمرار پيدا خواهد كرد و دستگاههاي ذيربط را همواره گرفتار خواهد ساخت.
 .6بازنشستگي پيش از موعد مشاغل قضايي غيرستادي اعم از قضات ،دادياران ،دادستان و ...ميتواند باعث خروج افراد
مجرب از بدنه نهاد قضايي كشور و بهتبع آن ضعف در عملكرد اين نهاد تأثيرگذار شود.
 .7به موجب بند « »15ماده ( )2قانون تأمين اجتماعي ،بازنشستگي عبارت است از «عدم اشتغال بيمه شده به كار .»...حال
آنكه بازنشستگي زودتر از موعد افراد باعث ميشود افراد در سني بازنشسته شوند كه بهلحاظ شرايط سني به مرحله
بازنشستگي نرسيده است .اين مسئله عالوهبر داشتن آثار منفي روحي و رواني براي فرد بازنشسته ،فرد را در تأمين معاش و
هزينههاي زندگي نيز با مشكل مواجه ميكند .در نتيجه اين افراد بهدليل شرايط سني و تخصصي كه دارند بهآساني جذب
بازار كار ميشوند و اين امر موجب برهم خوردن فرصتهاي شغلي موجود ميشود و ازسوي ديگر دستيابي به اهداف و
سياستهاي اشتغال و كاهش نرخ بيكاري را نيز با مشكل مواجه ميسازد .بهويژه اينكه براساس قانون قضات بازنشسته داراي
 5سال سابقه وكالت بدون آزمون و گذراندن دوره كارآموزي مي توانند پروانه وكالت اخذ كنند و اين امر اشتياق زياد قضات
موضوع اين طرح به بازنشستگي بيش از موعد است.
 .8با توجه به اينكه اين طرح قرار است در مورد مشاغل معيني به اجرا گذارده شود ،لذا بسته به ميزان مطلوبيت آن نزد
اقشار ذيربط ميتواند در زمان شروع اجراي قانون موجب خروج ناگهاني تعداد كثيري از اشخاص در مشاغل ذيربط شود كه
در اينصورت دستگاههاي مربوط با بحران نيروي انساني در مشاغل خاص روبرو خواهند شد.
 .9توجيهاتي كه در مقدمه (داليل توجيهي) ذكر شده بهنظر نميرسد در رابطه با كاركنان ديوان محاسبات كشور و سازمان
تعزيرات حكومتي مصداق داشته باشد.
ارزيابي طرح از منظر آثار آن بر صندوقهاي بازنشستگي
 .1بازنشستگيهاي پيشازموعد يكي از مؤلفههاي مؤثر در ايجاد بحران مالي در صندوقهاي بازنشستگي محسوب ميشود.
صندوق بازنشستگي كشوري بهعنوان صندوق بيمهگر قضات به سبب تحميل بار مالي ناشي از تصويب اين طرح ضرر بسياري
را متقبل خواهد شد .با در نظر گرفتن اين مسئله كه به محض تصويب اين طرح ،چه تعداد افراد واجد شرايط خواهند بود؛
بيانگر آثار مالي ناشي از تصويب اين طرح بر صندوق بازنشستگي كشوري ،خواهد بود .اين درحالي است كه اين صندوق در
قانون بودجه سال  ،1396بالغ به  20هزار ميليارد تومان از دولت كمک دريافت ميكند .تصويب قوانين اينچنيني ميتواند
هزينههاي اين صندوق را افزايش داده و به افزايش هزينههاي عمومي كشور منجر شود.
 .2به گزارش سازمان بهداشت جهاني سن اميد به زندگي در ايران هماكنون براي مردان  74سال و براي زنان  77سال است.
همانگونه كه ميدانيم سن اميد به زندگي در دهه  1960ميالدي در ايران حدود  45سال بود اين موضوع بهروشني نشان
ميدهد كه اين شاخص در ايران درحال رشد است .رشد سن اميد به زندگي بر مدت سالهاي دريافت مستمري توسط بيمه
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شده اثرگذار است و ميتواند براي برنامهريزي صندوقهاي بازنشستگي واجد اهميت باشد .طبيعتاً با افزايش سن اميد به
زندگي ،اعمال اصالحات پارامتريک از جمله افزايش سن و سابقه بازنشستگي از مؤلفههاي اصلي حفظ و بقاي صندوقهاي
بازنشستگي تلقي ميشود امري كه طي دهههاي اخير عليرغم افزايش سن اميد به زندگي ثابت باقيمانده و درواقع باعث شده
است كه دوران سنوات دريافت حقوق بازنشستگي و مستمري افراد افزايش يابد و صندوقها را به نقطه ورشكستگي سوق
دهد .افزايش سن و سابقه بازنشستگي بهموازات افزايش سن اميد به زندگي ،امري است كه در تمام كشورهاي دنيا اتفاق
ميافتد و كشورها از طريق اينگونه اصالحات سعي در كاهش وابستگي صندوقهاي بازنشستگي به منابع عمومي و حفظ و
بقاي آنان دارند .حال آنكه اين طرح كامالً در تغاير با اين سياستها و اصالحات و بهدنبال كاهش سن و سابقه بازنشستگي
است.
 .3عالوهبر موارد فوقالذكر همچنان كه تبصره« »4ماده ( )5آييننامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقالب اسالمي
و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيانآور ،مصوب  ،1368اعالم ميدارد :كسور بازنشستگي سهم
دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم برحسب مدت سنوات ارفاقي توسط مستخدم با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط
محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگي مربوط واريز خواهد شد .ازاينرو بار مالي ناشي از كاهش سنوات بيمهپردازي به
سبب بازنشستگي پيش از موعد براي اين افراد بر بودجه دولت تحميل ميگردد ،كه اين امر در تعارض با اصل هفتادوپنجم
قانون اساسي قرار دارد.
نتيجهگيري
طبيعتاً هر اقدامي كه به ارتقاي بهرهوري و كارآمدي نظام قضايي و كيفيت قضاوت در نهاد قضايي كشور منجر گردد ارزشمند
و مورد تأييد است ،لكن «طرح بازنشستگي زودتر از موعد مشاغل قضايي غيرستادي» به جهت خروج نيروي انساني متخصص
و باتجربه نه تنها به بهبود عملكرد اين نهاد منجر نميشود ،بلكه اثر منفي بر عملكرد اين نهاد خواهد داشت .اثر منفي بر
صندوق هاي بازنشستگي و آثار منفي كه به جهت بازنشستگي پيش از موعد بر قضات بازنشسته دارد از ديگر مشكالت طرح
حاضر است .ضمن اينكه اين طرح به جهت بار مالي كه براي دولت به همراه دارد و طرق تأمين هزينه آن پيشبيني نشده
است با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي نيز مواجه است و ازسوي ديگر به تحريک شاغلين مشاغل مشابه در ساير
دستگاههاي اجرايي كشور براي برخورداري از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد منجر خواهد شد .در صورتيكه طراحان قائل
به سخت و طاقتفرسا بودن شكل قضاوت هستند ميتوانند از طرق ديگر ازجمله كاهش تعداد پروندههاي ارجاعي و كاهش
ساعات كار قضات در سنوات خدمتي باالتر و از طريق نظام جبران خدمت ،صعوبت كار قضات را كاهش و جبران كنند .كاهش
سن و سابقه بازنشستگي قضات به هيچ عنوان رافع حل مسئله نيست و نه تنها كمكي به قضات نميكند ،بلكه دستگاه قضا
را نيز با مشكالت عديدهاي مواجه ميسازد .بنابراين پيشنهاد رد كليات طرح را دارد.
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