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اصلبيستونهم

اصل بيست و نهم
برخورداري از تأمين اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بيكاري ،پيري ،از كارافتادگی،
بیسرپرستی ،در راه ماندگی ،حوادث و سوانح ،نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و
مراقبتهاي پزشكی به صورت بيمه و غيره ،حقی است همگانی .دولت مكلف است
طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ،خدمات
و حمايتهاي مالی فوق را براي يكيك افراد كشور تأمين كند.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  1771مورخ  1137/1/11شورای نگهبان در خصوص اليحه
مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسالمی ايران مصوب 1137/1/1
مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1محروميت كاركنان نهضت سوادآموزي از بازنشستگی ،خالف اصل بيست و
1
نهم قانون اساسی است ،ماده ( )22و مواد ديگر در اين رابطه بايد اصالح گردد.
 .1ماده  -26عضو نهضت مادام كه توانايی انجام خدمت دارد ،همكاري خود را با نهضت ادامه خواهد داد.
تبصره -از كار افتادگی اعضاء به تشخيص پزشك مورد اطمينان نهضت و با تأييد رئيس نهضت و
تصويب شوراي امور اداري و استخدامی كشور خواهد بود.
ماده  -22مبلغ حق تأمين معذوريت از كار اعضاء نهضت ماهيانه عبارتست از مجموع:
الف -يك سیام × سابقه كار فرد × ( )% 55معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت (با احتساب
افزايش سنواتی)
ب -حق عائلهمندي (حق همسر و اوالد و حق افراد تحت تكفل).
ماده  -22هر گاه عضو نهضت به علت بيماري و يا حادثه غير ناشی از كار معلول و يا ناقص گردد به
نحوي كه با تأييد پزشك يا پزشكان معتمد نهضت نتواند ادامه خدمت دهد ،حقوق وي به طريق زير
محاسبه و پرداخت خواهد شد.
حق عائلهمندي  )% 55( +حق نوع كار (با احتساب افزايش سنواتی) × يك سیام سابقه كار فرد.
تبصره -در صورتی كه معلوليت موضوع ماده ( )22به گونهاي باشد كه عضو بتواند متصدي شغل
ديگري در نهضت شود ،حقوق وي بر مبناي شغل جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال
مبلغ پرداختی به وي از مقرر موضوع اين ماده كمتر نخواهد بود.
ماده  -22در صورتی كه عضو به علت حوادث ناشی از كار و يا بيماري ناشی از كار معلول شود به
نحوي كه از كار كردن باز بماند ،حقوق ماهيانه وي به طريق زير محاسبه و پرداخت میشود:
( )% 25معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت با احتساب افزايش سنواتی  +حق عائلهمندي.
تبصره  -1چنانچه معلوليت فرد در رابطه با جبهههاي جنگ باشد ،برابر آخرين پرداختی ماهيانه به وي
پرداخت خواهد شد.
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تبصره  -2در صورتی كه معلوليت موضوع ماده ( )22به گونهاي باشد كه عضو بتواند متصدي شغل ديگري
در نهضت شود ،حقوق وي بر مبناي شغل جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختی كمتر
از حقوق و مزاياي سابق آن باشد ،مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبيق پرداخت خواهد شد و تا زمانی كه
مابهالتفاوت پرداخت میشود هر گونه افزايش پرداختی از مبلغ مابهالتفاوت كسر خواهد گرديد.
ماده  -35در صورتی كه عضو نهضت فوت شود ،حقوق وظيفه بازماندگان وي با توجه به شرايط ذيل
به تساوي بين آنان تقسيم میگردد:
الف -همسر دائمی و فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی كه شغل و يا شوهر اختيار نكرده باشند.
ب -شوهر ،در صورتی كه عليل و از كار افتاده و تحت تكفل همسر متوفاي خود بوده باشد.
ج -پسران متوفی تا پايان هجده سالگی و در صورت ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالی رسمی
حداكثر تا پايان بيست و پنج سالگی.
د -فرزندان عليل يا ناقصالعضو متوفی كه از كار افتاده (مادامالعمر) باشند.
هـ -والدين متوفی مشروط بر اينكه تحت تكفل متوفی بوده باشند.
تبصره  -1حقوق وظيفه موضوع اين ماده در مورد كسانی كه شخصاً داراي تمكن مالی در امرار معاش مناسب
میباشند و يا آنكه افراد ديگري شرعاً مكلف به اداء نفقه آنها میباشند و همچنين دانشجويانی كه شخصاً
تمكن مالی جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند قابل پرداخت نخواهد بود .احراز عدم تمكن مالی و عدم
تأمين نفقه موكول به ادعاي ذينفع خواهد بود مگر در مواردي كه خالف آن ثابت بشود.
تبصره  -2حقوق وظيفه بازماندگان عضو معذور و از كار افتاده متوفی و عضوي كه به علت حادثه يا
بيماري غير ناشی از كار فوت شود به اين طريق محاسبه میگردد:
سابقه كار مستمر ÷ ( )% 05( × )35حق نوع كار (با احتساب افزايش سنواتى)  +حق عائلهمندى.
تبصره  -3هرگاه عضو از كارافتاده موضوع ماده ( )22به علت حادثه ناشى از كار يا بيمارى حرفهاى
فوت شود ،تمام حقوق وى محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده  -31در صورتى كه ع ضو نهضت به منظور حفظ دستاوردهاى انقالب اسالمى با شركت در جبهه و
دفاع از استقالل كشور معلول و از كارافتاده و يا مفقوداالثر شده و يا به درجه شهادت نائل گردد،
مشمول قانون برقرارى حقوق وظيفه از كارافتادگى و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداى
انقالب اسالمى و جنگ تحميلى و پرداخت حقوق و مزاياى مجروحين جنگ مصوب  1365/11/25و
اصالحات بعدى آن خواهد بود.
ماده  -32كاركنان ثابت نهضت از لحاظ از كارافتادگى و معذوريت از كار ،مشترك صندوق بازنشستگى
كشورى خواهند بود و نهضت مكلف است هر ماه ( )2/5درصد از حقوق ماهيانه اعضا را بابت سهم
آنان كسر و به اضافه معادل همين مبلغ از بودجه خود بابت سهم نهضت به صندوق بازنشستگى
كشورى واريز نمايد.
تبصره -در مورد سنوات گذشته اعضاى ثابت فعلى ،سهم عضو رسمى نهضت از بودجه نهضت به صندوق
بازنشستگى كشورى پرداخت و خدمت تماموقت گذشته آنان از لحاظ بازنشستگى محسوب خواهد شد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1367/6/13مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -26عضو نهضت می تواند پس از سی سال خدمت و يا حداقل شصت سال سن براي آقايان و
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( )55سال سن براي خانم ها از كار كردن اعالم معذوريت نمايد و نهضت موظف به برقراري حق تأمين
معذوريت از كار وي میباشد .
تبصره  -1عضو نهضت كه در كارهاي سخت و زيانآور و در مناطق بد آب و هوا اشتغال به كار داشته
باشد ،پس از بيست و پنج سال خدمت میتواند طبق اين ماده از كار كردن اعالم معذوريت نمايد .
تبصره  -2نهضت مجاز است پس از بيست سال خدمت در صورت تقاضاي عضو ،وي را معذور از كار اعالم نمايد.
تبصره  -3چنانچه فرد پس از احراز شرايط اين ماده ،درخواست تأمين معذوريت از كار نكند در
صورت داشتن توانايی كار به تشخيص مسئولين مربوطه میتواند با شرايط قبلی به كار خود ادامه دهد،
در غير اين صورت با تشخيص نهضت نسبت به معذور نمودن وي از كار اقدام میشود.
ماده  -22در صورتی كه عضو پس از احراز شرايط ماده ( )26نيز مايل به ادامه كار و خدمت نيمهوقت
در نهضت باشد ،در صورت موافقت مسئولين میتواند به خدمت خود ادامه دهد .
تبصره  -1در محاسبه حقوق عضو در اين شرايط ،حق نوع كار وي ( )55تا ( )% 25حق نوع كار آخرين
گروه عضو محاسبه و به اضافه حق عائلهمندي پرداخت خواهد شد .
تبصره  -2مدت سابقه كار عضو در اين دوران به شرط پرداخت كسور قانونی ،حقوق كامل به طور
تماموقت محاسبه میشود .در هر حال براي سنوات خدمت زايد بر سی سال ،كسور معذوريت از كار
برداشت نخواهد شد .
تبصره  -3محاسبه افزايش سنواتی بر مبناي ( )% 55تا ( )% 25حق نوع كار در اين دوران خواهد بود .
ماده  -22مبلغ حق تأمين معذوريت از كار اعضاء نهضت ماهيانه عبارتست از مجموع:
الف -يك سیام × سابقه كار عضو × ( )% 55معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت (با احتساب
افزايش سنواتی).
ب -حق عائله مندي و حق همسر و اوالد و حق افراد تحت تكفل.
ماده  -22از كارافتادگی اعضاء به تشخيص پزشك مورد اطمينان نهضت و با تأييد رئيس نهضت و
تصويب شوراي امور اداري و استخدامی كشور خواهد بود.
ماده  -35هرگاه عضو نهضت به علت بيماري و يا حادثه غير ناشی از كار معلول و يا ناقص گردد،
حقوق وي به طريق زير محاسبه و پرداخت خواهد شد:
حق عائله مندي  )% 55( +حق نوع كار (با احتساب افزايش سنواتی) × يك سیام سابقه كار عضو .
تبصره -در صورتی كه معلوليت موضوع ماده ( )35به گونهاي باشد كه عضو بتواند متصدي شغل
ديگري در نهضت شود ،حقوق وي بر مبناي شغل جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال
مبلغ پرداختی به وي از مقرري موضوع اين ماده كمتر نخواهد بود.
ماده  -31در صورتی كه عضو به علت حوادث ناشی از كار و يا بيماري ناشی از كار معلول شود به
نحوي كه از كار كردن باز بماند ،حقوق ماهيانه وي به طريق زير محاسبه و پرداخت میشود:
( )% 25معدل حق نوع كار سه سال آخر خدمت با احتساب افزايش سنواتی  +حق عائلهمندي.
تبصره  -1چنانچه معلوليت فرد در رابطه با جبهههاي جنگ باشد ،برابر آخرين پرداختی ماهيانه به وي
پرداخت خواهد شد.
تبصره  -2در صورتی كه معلوليت موضوع ماده ( ]31[ )32به گونهاي باشد كه عضو بتواند متصدي
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 -2-1نظر شماره  13/21/1233مورخ  1113/11/13شورای نگهبان در خصوص


شغل ديگري در نهضت شود ،حقوق وي بر مبناي شغل جديد محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه
مبلغ پرداختی كمتر از حقوق و مزاياي سابق آن باشد ،مابهالتفاوت به عنوان تفاوت تطبيق پرداخت
خواهد شد و تا زمانی كه مابهالتفاوت پرداخت میشود هرگونه افزايش پرداختی از مبلغ مابهالتفاوت
كسر خواهد گرديد.
ماده  -32در صورتی كه عضو نهضت فوت شود ،حقوق وظيفه بازماندگان وي با توجه به شرايط ذيل
به تساوي بين آنان تقسيم میگردد:
الف -همسر دائمی و فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی كه شغل و يا شوهر اختيار نكرده باشند.
ب -شوهر ،در صورتی كه عليل و ازكارافتاده و تحت تكفل همسر متوفاي خود بوده باشد.
ج -پسران متوفی تا پايان هجده سالگی و در صورت ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالی رسمی
حداكثر تا پايان بيست و پنج سالگی.
د -فرزندان عليل يا ناقصالعضو متوفی كه ازكارافتاده (مادام العمر) باشند.
هـ -والدين متوفی مشروط بر اينكه تحت تكفل متوفی بوده باشند.
تبصره  -1حقوق وظيفه موضوع اين ماده در مورد كسانی كه شخصاً داراي تمكن مالی در امرار معاش مناسب
میباشند و يا آنكه افراد ديگر شرعاً مكلف به اداء نفقه آنها میباشند و همچنين دانشجويانی كه شخصاً تمكن
مالی جهت مخارج ادامه تحصيل داشته باشند قابل پرداخت نخواهد بود .احراز عدم تمكن مالی و عدم تأمين
نفقه موكول به ادعاي ذينفع خواهد بود ،مگر در مواردي كه خالف آن ثابت بشود .
تبصره  -2حقوق وظيفه بازماندگان عضو معذور و ازكارافتاده متوفی و عضوي كه به علت حادثه يا
بيماري غير ناشی از كار فوت شود به اين طريق محاسبه میگردد:
سابقه كار مستمر ÷ ( )% 05( × )35حق نوع كار (با احتساب افزايش سنواتی)  +حق عائله مندي.
تبصره  -3هر گاه عضو ازكارافتاده موضوع ماده ( )22به علت حادثه ناشی از كار يا بيماري حرفهاي
فوت شود ،تمام حقوق وي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ماده  -33در صورتی كه عضو نهضت به منظور حفظ دستاوردهاي انقالب اسالمی با شركت در جبهه و
دفاع از استقالل كشور معلول و ازكارافتاده و يا مفقوداالثر شده و يا به درجه شهادت نائل گردد،
مشمول قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگی و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداء انقالب
اسالمی و جنگ تحميلی و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ مصوب  1365/11/25و
اصالحات بعدي آن خواهد بود.
ماده  -30كاركنان ثابت نهضت از لحاظ ازكارافتادگی و معذوريت از كار ،مشترك صندوق بازنشستگی
كشوري خواهند بود و نهضت مكلف است هر ماه ( )2/5درصد از حقوق ماهيانه اعضاء را بابت سهم
آنان كسر و به اضافه معادل همين مبلغ از بودجه خود بابت سهم نهضت به صندوق بازنشستگی
كشوري واريز نمايد.
تبصره -در مورد سنوات گذشته اعضاي ثابت فعلی ،سهم عضو رسمی نهضت از بودجه نهضت به صندوق
بازنشستگی كشوري پرداخت و خدمت تمام وقت گذشته آنان از لحاظ بازنشستگی محسوب خواهد شد.
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اليحه تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1113/13/21کميسيون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی:

 -1-2-1بند (د) ماده ( 1،)22مغاير اصل  22قانون اساسی شناخته شد.

 -1-1نظر شماره  12/13/3231مورخ  1112/13/11شورای نگهبان در خصوص
اليحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی مصوب  1112/9/11مجلس شورای
اسالمی:

 -1-3-1اصل  22قانون اساسی ،بيمه شدن را حق همگانی عمومی افراد قرارداده
 .1ماده  -22به منظور كاهش تدريجی اعتبارات هزينهاي كشور و منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و
بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتی ،به وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي
دولتی مرتبط با بخشهاي توليدي ،زيربنايی و اجتماعی و همچنين وزارتخانههاي آموزش و پرورش،
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،سازمان بهزيستی و سازمان آموزش فنی و
حرفهاي اجازه داده می شود بر اساس مقررات اين ماده نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
الف... -
د -مديريت مراكز بهداشتی و درمانی دولتی بدون دريافت اجارهبهاي اموال منقول و غيرمنقول به
مؤسسات خيريه و هيئت امناي واجد شرايط كه مجوز انجام فعاليت را از وزارتخانه ذيربط دارند،
واگذار شود.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1331/11/27کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به
منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -22در اجراي وظايف اجتماعی دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم ( )22و سیام ()35
قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران و به منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجی اعتبارات
هزينهاي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غيردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و
درآمدهاي عمومی با رعايت اصول سوم ( ،)3بيست و نهم ( )22و سیام ( )35قانون اساسی جمهوري اسالمی
ايران و مصالح عامه ،وزارتخانهها ،مؤسسات و شركتهاي دولتی كه عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی ،فرهنگی،
خدماتی و رفاهی از قبيل آموزش فنی و حرفهاي ،آموزش عمومی ،تربيت بدنی ،درمان ،توانبخشی ،نگهداري از
سالمندان ،معلولين و كودكان بیسرپرست ،كتابخانههاي عمومی ،مراكز فرهنگی و هنري ،خدمات شهري و
روستايی ،ايرانگردي و جهانگردي میباشند ،مجازند براي توسعه كمّی و كيفی خدمات خود و كاهش حجم
تصديهاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند:
الف -اشخاص حقيقی و حقوقی غيردولتی كه متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده میباشند،
میبايست صالحيتهاي فنی و اخالقی الزم و پروانه فعاليت از مراجع قانونی ذيربط داشته باشند.
ب... -
د -در اجراي بند (ب) ماده ( )60قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
ايران ،دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتی ،اجتماعی و رفاهی موجود و يا نيمه
تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمايند.
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است و چون تبصره ( )2ماده ( 1)3حكم به الزام همه اقشار نموده است ،نسبت به
مواردي كه در قبال بيمه ،ملزم به پرداخت وجه میشوند و احياناً توان پرداخت ندارند
مغاير اصل مذكور شناخته شد.
 -2نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -1نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -1نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- -5تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
---

 .1ماده  -3اهداف و وظايف حوزه بيمهاي به شرح زير می باشد:
الف... -
تبصره ... -1
تبصره  -2دولت مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ ابالغ اين قانون ،امكان تحت پوشش بيمه
قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاييان  ،عشاير و شاغلين فصلی را فراهم نمايد و كليه
افراد بايد ظرف مدت مذكور خود را تحت پوشش حوزه بيمهاي اين نظام قرار دهند.
مصوبه اصالحی مورخ  1333/1/26مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
در دو سطر آخر تبصره ( ،)2عبارت «و كليه افراد بايد ظرف مدت مذكور خود را تحت پوشش حوزه
بيمهاي اين نظام قرار دهند» حذف و عبارت «دولت میتواند در مواردي كه خدماتی را به مردم ارائه
مینمايد ،برخورداري از خدمات مزبور را منوط به دارا بودن بيمه همگانی نمايد» جايگزين گرديد.
نظر شماره  33/31/7333مورخ  1333/2/17شورای نگهبان در خصوص الیحه ساختار نظام جامع رفاه
و تأمين اجتماعی مصوب  1333/1/26مجلس شورای اسالمی:
ايراد قبلی شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقی است.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1333/2/21مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
در دو سطر آخر تبصره ( ،)2عبارت «و كليه افراد بايد ظرف مدت مذكور خود را تحت پوشش حوزه
بيمهاي اين نظام قرار دهند» حذف گرديد.

اصول اقنون اساسی
رد رپتو نظرات شورای نگهبان
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