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 مقدمه
ي خطير كننده از موازين شرع و قانون اساسي، وظيفهبه عنوان نهاد پاسداري« شوراي نگهبان»

هاي مصوب هيئت وزيران را به عنوان س شوراي اسالمي و اساسنامهي مصوبات مجلبررسي كليه
االجراء در يكي از وظايف مصرّح خويش در قانون اساسي بر عهده دارد تا قوانين و مقررات الزم

سان، مجموعه جمهوري اسالمي ايران، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي نداشته باشند. بدين
هاي ن نهاد در خالل بررسي مصوبات مجلس شوراي اسالمي و اساسنامهنظرات ابرازي از سوي اي

اي برخوردار بوده و براي آحاد افراد جامعه قابل استفاده مصوب هيئت وزيران، از اهميت ويژه
ي عموم تواند مورد استفادهاست؛ چه آنكه اين نظرات، از جهتي شأن علمي و نظري دارد كه مي

پژوهشي واقع شود و از جهتي ديگر، براي تنظيم قوانين و  -مع علميويژه مجامندان، بهعالقه
آفرينان گذاران و نقشي سياستتواند مورد توجه و استفادهمقرراتِ مورد نياز در كشور، مي

 ي تقنين و اجرا قرار گيرد. عرصه
 20/8/5933مقام معظم رهبري نيز در ديداري كه با اعضاي شوراي محترم نگهبان در تاريخ 

مردم، مطلع نيستند... »... داشتند، با تأكيد بر اهميت نظرات شوراي نگهبان، خطاب به آنها فرمودند: 
رساني منظّم و مرتّبي باشد كه مردم در جريان قرار بگيرند، يا نظرات الزم است يك روال اطالع

مختلف گذاشته هاي ها، فقها و متخصصين بخششورا مدوّن بشود و در اختيار اهل علم، حقوقدان
اي ها ببينند و در جريان مباحث قرار گيرند؛ بيان شود در مورد اين مادهها و حوزهبشود؛ دانشگاه

هايي شده، تا رد شده است و چه اشكاالتي بود و بعد، آن اشكاالت رفع كه آنجا آمده، چه بحث
استدالل براي مجلس، گاهي شد يا تصويب شد و از اين قبيل. ... اآلن شما استدالل داريد، اما اين 

معلوم نيست، گاهي براي مجمع تشخيص هم درست معلوم نيست ... در حالي كه خوب است در 
اي به استدالل بشود و در يك محل جداگانه آن استدالل به تفصيل نوشته بشود. متن آن حكم اشاره

 «... اينها چيزهايي است كه بعد براي ديگري منبع و مدرك خواهد شد.
حق مقام معظم رهبري، با تشكيل ي بههمين اساس و در راستاي پاسخگويي به اين مطالبهبر 

هاي علمي پيرامون نظرات شوراي نگهبان به عنوان يكي از ، انجام فعاليت«پژوهشكده شوراي نگهبان»
هاي اين مركز، در چند قالب مختلف در دستور كار قرار گرفت. تدوين مجموعه نظرات مأموريت
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اي نگهبان در خصوص مصوبات ادوار مختلف مجلس شوراي اسالمي، تدوين مجموعه نظرات شور
تفسيري و مشورتي شوراي نگهبان راجع به اصول قانون اساسي، تدوين مجموعه نظرات فقهي شوراي 
نگهبان در پاسخ به استعالمات ديوان عدالت اداري، تدوين نظرات فقهي و حقوقي شوراي نگهبان در 

سازي، تنظيم و تدوين مشروح مذاكرات جلسات استعالمات اشخاص حقيقي و حقوقي، پيادهپاسخ به 
ي نظرات ي اينترنتي جامع نظرات شوراي نگهبان و بارگذاري كليهاندازي سامانهاهشوراي نگهبان و ر

اي و در نهايت، استخراج مباني نظرات و داليل آراي شور (5)شوراي نگهبان بر روي پورتال پژوهشكده
 هايي بود كه براي عينيت بخشيدن به اين مهم طراحي شد. نگهبان، از جمله طرح

، كه استخراج «نظرات استداللي شوراي نگهبان»يا به عبارت ديگر « مباني نظرات شوراي نگهبان»
ها ترين برنامهاي منسجم و منظم به عنوان يكي از مهمآنها در اين پژوهشكده در قالب مجموعه

هاي فقهي، حقوقي و همچنين قرائن، امارات و ه، عبارت است از: مجموعه استداللتعريف شد
هايي كه اعضاي محترم شوراي نگهبان در جلسات بررسي مصوبات مجلس شوراي اسالمي، برداشت

ي نظريه تفسيري هاي مصوب هيئت وزيران، بررسي اصول قانون اساسي براي ارائهبررسي اساسنامه
ها، در قالب يك ها و برداشتاند. اين مجموعه از استداللحث خويش بيان كردهو... در خالل مبا

هاي مختلف مطرح شده در مذاكرات اعضاي شوراي ديدگاهبندي منظم و منطقي براساس دسته
نگهبان و با استناد و مستنبط از آن، به تفكيك هر ماده از مصوبه يا سؤال و استفسار، استخراج، تنقيح 

ويژه مجامع حوزوي و ي اين مجموعه، آشنا ساختن مخاطبان بهه است. هدف از تهيهو تدوين شد
ي فقهي و حقوقي گذاري و اجرايي كشور با مباني و ادلهگذاري، سياستدانشگاهي و مراجع قانون

 نظرات شوراي نگهبان است. 
مباني »عنوان با انتشار كتابي تحت  5935تر در سال ي اين فعاليت علمي، پيشنخستين ثمره

به زيور طبع آراسته شده (« 5903آراء و نظرات شوراي نگهبان )مستنبط از مشروح مذاكرات سال 
هاي دوم، سوم و چهارم از اين مجموعه با اندكي تغيير در شكل و محتوا نسبت كتاببود. سپس 

هاي يهمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفسار»به كار پيشين، تحت عنوان 
ي ، به محضر جامعه«)برگرفته از مشروح مذاكرات شوراي نگهبان( 5932و  5935، 5931هاي سال

علمي و اجرايي كشور تقديم شد. كتاب حاضر نيز، كتاب پنجم از اين مجموعه و مربوط به 
  (2)شود.مندان تقديم مياست كه به ياري خداوند به محضر عالقه 5939مصوبات سال 

                                                           
 اينترنتي سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان: نشاني .1

http://nazarat.shora-rc.ir    
مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون برنامه پنجم ». گفتني است از اين مجموعه، كتابي تحت عنوان 2

با همين نيز « (، برگرفته از مشروح مذاكرات شوراي نگهبان5903-5938توسعه و قوانين بودجه مربوط به آن )
اي موضوعي از مصوبات مجلس گردآوري و تأليف شده است. اين كتاب كه رويكرد ولي به صورت مجموعه

 



 1 مقدمه

ر سه بخش كلّي، مجموعه نظرات استداللي مربوط به مصوبات مجلس شوراي اين كتاب د
شده از شوراي نگهبان را در بر هاي انجامهاي مصوب هيئت وزيران و استفساريهاسالمي، اساسنامه

است. در اينجا توضيح اين نكته براي خوانندگان محترم ضروري  5939گيرد كه مربوط به سال مي
بسياري از موضوعات مورد بررسي در شوراي نگهبان، به ويژه مصوبات است كه از آنجا كه 

مجلس شوراي اسالمي، ممكن است به دليل ايراد مغايرت برخي از مواد مصوبه با قانون اساسي يا 
موازين شرعي، چندين مرتبه در فواصل مختلف و گاهي در طي چندين سال، بين مجلس و 

د، مالك زماني مدّ نظر براي ذكر موضوعات در اين شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته باش
كتاب، زمان تصويب نهايي آن مصوبه يا اعالم نظر نهايي شوراي نگهبان در خصوص سؤال يا 

ي مصوبات مجلس يا هيئت وزيران كه در ي كليهاستفسارِ انجام شده است. بر اين اساس، مجموعه
ي اند و همچنين كليهتبديل شده« انونق»به تأييد شوراي نگهبان رسيده و به  5939سال 

اند، در از سوي شوراي نگهبان بررسي و پاسخ گفته شده 5939هايي كه احياناً در سال استفساريه
ي مصوباتي كه به دليل بروز اختالف بين همچنين كليه (5)اين مجموعه گردآوري شده است.

قانون اساسي براي رفع اختالف به ( 552مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، بر اساس اصل )
نسبت به آنها تعيين  5939اند و اين مجمع در سال مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده

اند، هر چند تاريخ تصويب اين موضوعات در تكليف كرده است، در اين مجموعه گرد آمده
 انجام شده باشد.  5939هاي پيش از مجلس و يا مذاكرات مربوط به آن در شوراي نگهبان، در سال

ي گانههاي سهترتيب در نظر گرفته شده براي ذكر هر يك از موضوعات، در هر يك از بخش
 تا انتهاي اين سال است. 5939شدن آن موضوع، از ابتداي سال اين كتاب نيز، ترتيب تاريخي نهايي

مرحله، اين كتاب محصول تالش علمي جمعي از پژوهشگران اين پژوهشكده است كه در سه 
ي اند. در مرحلهبه شرح زير، اقدام به استخراج، تنقيح و تدوين مباني نظرات شوراي نگهبان كرده

نخست، پژوهشگران متن مشروح مذاكرات مربوط به هر موضوع را مطالعه و مباني نظرات و 
شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان راجع به آن موضوع را استخراج و به هاي مطرحاستدالل

                                                                                                                                              
 

ي پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران سالهي پنجمباني نظرات شوراي نگهبان در بررسي قانون برنامهمشتمل بر 
شده نسبت به برخي از هاي انجامساريههاي اصالحي مجلس در خصوص اين برنامه و استفمصوبه ،(5903-5938)

هاي ي مصوبه، به همراه كليه5938تا  5931از سال ي كل كشور ي ساالنهنين بودجهمواد اين برنامه و نيز تمامي قوا
به  5931است، در سال ي پنجم توسعه ي اجراي برنامهدر دورههاي مربوط به اين قوانين، اصالحي و استفساريه

  ته شده است. زيور طبع آراس

گونه ، در خصوص اصول قانون اساسي يا ديگر موضوعات مرتبط، هيچ5939. گفتني است با توجه به اينكه در سال 1
هاي مباني نظرات شوراي استفسار يا استعالمي از شوراي نگهبان انجام نشده است، اين جلد از مجموعه كتاب

  نگهبان، در اين قسمت، فاقد موضوع است.  
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اي ديگر از ي بازبيني(، عدهي دوم )مرحلهكنند. در مرحلهشده تدوين ميبنديورت منقّح و دستهص
ي مجدّد شده از متن مشروح مذاكرات، با مطالعهپژوهشگران براي اطمينان از صحت استنباط انجام

را با ي اول شده در مرحلههاي استخراجمتون مشروح مذاكرات اعضاي شوراي نگهبان، استدالل
ي سوم كنند. در مرحلهدهند و عنداللزوم به اصالح و تكميل آنها مبادرت ميمتن مشروح تطبيق مي

شده از حيث شكلي و محتوايي، هاي استخراجي استداللي نظارت(، يك بار ديگر متن كليه)مرحله
ن نهايي براي ها، متي ناظر علمي، بازخواني شده و ضمن بررسي انسجام دروني استداللوسيلهبه

)به ترتيب ميزان همكاري و « هااستخراج استدالل»ي حاضر، شود. در مجموعهانتشار تنظيم مي
ي آقايان شهرام محمدي، محمدحسن باقري خوزاني، محمدصالح عطار، محمد اثرگذاري( بر عهده

مصطفي اله زماني، ي آقايان امينبر عهده« بازبيني»زاده، و برزگر خسروي و حسين فاتحي
ي آقاي كاظم كوهي اصفهاني بوده بر عهده« نظارت علمي»و  پور،مسعوديان و محمدهادي توكل

 شود.  است كه از زحمات اين عزيزان قدرداني مي
ي اين مجموعه، عالوه بر حركت در پژوهشكده شوراي نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه

ي علمي كشور و همچنين ي جامعه، خواستهجهت تحققِ بخشي از منويات مقام معظم رهبري
ي چنين گذاري، تقنيني و اجرايي كشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهمراكز سياست

ي بيش از سي سال مجاهدت و تالش شوراي نگهبان در پاسداري از شرع و تواند ثمرهآثاري مي
ژه محافل علمي و پژوهشي، اعم از دانشگاهي و ي عالقمندان، به ويقانون اساسي را در اختيار كليه

 تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهي و حقوقي در كشور كمك كند. حوزوي قرار دهد و به غني
 

 و من اهلل التوفيق و عليه التكالن

 پژوهشكده شوراي نگهبان

 3135 زمستان



 

 
 
 
 
 
 
 

 اولفصل 

 قوانين مصوب مجلس
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( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي 9ه )( ماد3تبصره ) قانون تفسير

 جانبازان انقالب اسالمي

 62/16/1396مصوب 

 ي قانوندرباره
( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب 3( ماده )9استفساريه تبصره )»طرح 

رات را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در راستاي رفع ابهام از برخي مقر« اسالمي
ي فوريت به مجلس تقديم كردند. در مقدمهجانبازان، با قيد يك رازتهممرتبط با پُست سازماني 

در تبصره »ي اين طرح و فوريت آن بدين شرح تبيين شده است: توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه
موضوع ( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي در رابطه با 3( ماده )9)
هاي اجرايي موارد ذيل تصريح نشده است و در نتيجه دستگاه« جانباز رازتهمايجاد پست سازماني »

 نمايند: اي و يا با تعبير خود عمل ميسليقه
 ترازهاي سازماني همسطح و نوع شغل پست -5
 حفظ سابقه مديريتي و جلوگيري از تنزل شغلي -2
 س از خاتمه مأموريتي مشاغل مأموران پرازتهمتكليف  -9

ها، طرح استفساريه زير ي دولت دهم و بالتبع پايان اغلب مأموريتهلذا با عنايت به خاتمه دور
 «گردد.جهت رفع بالتكليفي جانبازان منتفع، با قيد يك فوريت تقديم مجلس محترم شوراي اسالمي مي

ين طرح براي فوريت بررسي اين طرح در مجلس، ابا رأي نمايندگان مجلس به يك
رسيدگي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون مفاد آن 

در  20/52/5932را به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 
صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي 

مورخ  993/933ي شماره ( قانون اساسي، به موجب نامه38ي مذكور در اصل )روند قانون
 شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ به 53/5/5939
، مفاد اين مصوبه را بررسي و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن اين استفساريه با 23/5/5939

به مجلس  23/5/5939مورخ  258/512/39ي شماره نامه را طي اساسيموازين شرع و قانون 
 شوراي اسالمي اعالم كرد.

******* 
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 22/32/3132 مجلس شوراي اسالمي: تاريخ مصوبه
 22/3/3131 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان:

( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي 3( ماده )1در اجراي تبصره ) موضوع استفساريه:
چنانچه جانباز در پست مديريتي و يا  (3)،13/1/3124مصوب المي جانبازان انقالب اس

شغلي كه باالتر از شرايط احراز شغلي وي باشد، خدمت نموده آيا ايجاد  نيساير عناو
سطح همان پست شغلي قبل وي باشد؟ و اگر جانباز مدتي در پست بايد هم ترازهمپست 

 باشد،خدمت كرده  تير محل مأمورشغلي( د نيسازماني )اعم از مديريت يا ساير عناو
 باشد؟يم تيراز پست مأمورتراز با دستگاه متبوع اصلي و همتآيا ايجاد پست هم

 پاسخ: 
راز همان شغلي كه خدمت نموده ايجاد شود و تدار همبلي، بايد پست سازماني ستاره

 موران، با دستگاه متبوع اصلي مستخدم است.أراز براي متايجاد پست هم

 رتیمغا اهدگید
را به دنبال  يعموم يهانهيهز شيافزاكه  يقانون يهاطرح ( قانون اساسي،31مطابق اصل )

و  معلوم ديجد يهاهنيهز نيمأت يشيوه كه در آن هستندطرح در مجلس قابل  ي، در صورتدارند
يا و  ترازهم پست مديريتيي مذكور، ايجاد . از آنجا كه در طرح استفساريهشده باشد مشخص

در دستگاه متبوع اصلي  -افراد جانباز است كه باالتر از شرايط احراز شغلي -شغلي  نيساير عناو
هاي مالي دستگاه متبوع است و اين اعتبارات قبالً در آنان، متضمن افزايش اعتبارات و هزينه

طريق  بيني نشده است و در اين طرح نيز محل وي سنواتي دستگاه يا قوانين مربوطه پيشبودجه
 ( قانون اساسي است. 31اين مصوبه مغاير با مفاد اصل ) هاي مزبور تعيين نشده است،تأمين هزينه

                                                           
ميزان  -3ماده : »95/9/5938( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب 3ده )ما. 1

اي است كه نامهينيآنان به موجب آ ييجانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانا يساعات كار كليه
ذون از طرف ايشان و عضويت أفقيه يا نماينده م ياي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولبه پيشنهاد كميته

االختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت نمايندگان تام
 وزيران خواهد رسيد.

 .باشندمي ماده اين موضوع مصوبات مشمول نيز غيردولتيهاي بخش -5 تبصره
ساعتي، مرخصي ساالنه و  كاراضافهبه هر دليل نتوانند از كسر ساعات كار استفاده نمايند، از  جانبازاني كه -2 تبصره

 برخوردار خواهند شد. ،گرددبيني ميآن پيش نامهنييكسر سنوات خدمت بازنشستگي به نحوي كه در آ
راز جانباز جهت اشتغال ت)شغل( سازماني هم پست ايجاد به نسبت موظفند قانون اين مشمول هايدستگاه -9 تبصره

شوند با تأييد سازمان وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته ميجانبازاني كه توانايي انجام كار تمام
 «مربوط اقدام نمايند. الحصامور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي



 3 ( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي3( ماده )1تبصره ) قانون تفسير

 عدم مغایرت دیدگاه
مجلس  تيدر صالح يعاد نيقوان ريشرح و تفس»( قانون اساسي، 39مطابق اصل ) (الف

 مورخ 109/25/30تفسيري شماره  ييهنظرهمچنين شوراي نگهبان در  .«است ياسالم يشورا
بيان مراد مقنن  ،مقصود از تفسير»دارد: ( قانون اساسي بيان مي39در مورد اصل ) 51/9/5930

 شود.بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي ؛است
ت استخدامي و ( قانون تسهيال3( ماده )9تبصره ) يپاسخ مجلس شوراي اسالمي به استفساريه...« 

، در مقام تفسير قانون و بيان مراد مقنن 95/9/5938اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب 
است تا  نكردهبه قانون سابق اضافه نيز موارد جديدي را است و قانون را تضييق يا توسعه نداده و 

موارد تفسير قانون كه  . به عبارت ديگر، درداشته باشدبه همراه  جديد براي دولت بار مالياينكه 
( قانون 31هدف رفع ابهام از قانون است، قانون جديدي به تصويب نرسيده است تا ايراد اصل )

اساسي نسبت به آن از جهت عدم مشخص شدن طُرُق جبران كاهش درآمد و يا محل تأمين 
 يراي تبصرهاز آنجا كه تأمين منابع مالي جهت اج ،اساسهاي جديد متصور باشد. بر همين هزينه

و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته بيني پيشدر هنگام تصويب اين قانون  تر، پيشمذكور
( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب 3( ماده )9تبصره ) ياستفساريهاست، 
 .نداردقانون اساسي  (31( و )39)ل واص تي بامغاير اسالمي
تراز براي جانبازان توسط دستگاه اصلي متبوع آنان، به معناي هم ايجاد پست مديريتي (ب

ايجاد پست جديد به همراه رديف مالي جديد و خارج از ظرفيت قوانين استخدامي نيست، بلكه 
و بر اساس شرايط خاص جانبازان در حال اجرا  (5)اين موضوع در حال حاضر مطابق با قانون

شود؛ ضمن اينكه تفسير مذكور هاي مذكور تأمين و پرداخت ميپستمالي  ياي كه هزينهگونهبه
كند. تنها در ارتباط با دستگاه مسئولِ ايجاد پست و همچنين شرايط احراز پست، رفع ابهام مي

 قانونهاي مذكور در قوانين، از جمله قوانين استخدامي و بنابراين، از آنجا كه منابع مالي پست
 تأمين شده است، 95/9/5938 مصوب اسالمي انقالب جانبازان ماعياجت و استخدامي تسهيالت

هاي جديد ( قانون اساسي كه بر تعيين محل تأمين هزينه31اين استفساريه، مغايرتي با اصل )
 كند، نخواهد داشت. هاي مصوب تأكيد ميطرح

اً ، سابق95/9/5938 مصوب اسالمي انقالب جانبازان اجتماعي و استخدامي تسهيالتقانون  (ج

                                                           
 -9تبصره : »95/9/5938 مصوب اسالمي انقالب جانبازان اجتماعي و استخدامي تسهيالت قانون( 3( ماده )9) تبصره .1

جانباز جهت اشتغال جانبازاني  رازتهمشغل( سازماني هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست )دستگاه
امور شوند با تأييد سازمان وقت را ندارند يا به خدمت اعاده يا به استخدام پذيرفته ميكار تمام كه توانايي انجام

 «اقدام نمايند. صالح مربوطاداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي
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(، مورد بررسي و تأييد شوراي نگهبان 31از جهت عدم مغايرت با قانون اساسي و از جمله اصل )
(، از آن جهت كه به دنبال رفع 31با اصل ) قرار گرفته است. بنابراين مغايرت تفسيرِ قانون مذكور

ت. به عبارت ابهام از مراد مقنن و توضيح بيشتر خود قانون است، وجاهت قانوني نخواهد داش
توسيع و يا تضييق قانون نيست، بلكه جزء قانون به همراه توضيح بيشتر قانون  ديگر تفسير قانون،

ي مذكور، به دنبال رفع ابهام و است. از سوي ديگر، در صورتي كه بپذيريم كه طرح استفساريه
ديگر تفسير نخواهد كشف مراد مقنن نبوده است و قانون را توسيع يا تضييق داده است، ماهيت آن 

ي است. در اين صورت، طرح مذكور از جهت مغايرت گذارقانونبود، بلكه امري تقنيني و نوعي 
( قانون اساسي رد خواهد شد و از آن جهت كه تقنين جديد، شرايط و تشريفات 39با اصل )

از  تصويب قانون در مجلس را طي نكرده است، بررسي عدم مغايرت آن با اصول قانون اساسي
 (، موضوعيت نخواهد داشت. 31جمله اصل )

 نظر شورای نگهبان
 مزبور، مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ياستفساريه

 نظر نهایي شورای نگهبان
( قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب 3( ماده )1طرح استفساريه تبصره )

 شناخته نشد. ينون اساسشرع و قا نيمواز با رياسالمي مغا
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های امنيتي بين دولت جمهوری اسالمي ایران و قانون موافقتنامه همكاری

 دولت جمهوری اسالمي پاكستان

 11/1/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري موافقتنامه همكاري»اليحه 

شنهاد وزارت كشور به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ كه بنا به پي« اسالمي پاكستان
در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس  55/5/5932

با عنايت به روابط دوستانه »توجيهي اين اليحه آمده است:  يشوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه
هاي ل امنيتي و با اعتقاد به لزوم برقراري همكاريئمسا بين دو كشور ايران و پاكستان و اهميت

امنيتي متقابل و درك فوايد ناشي از آن و با آگاهي از نقش مؤثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات 
دار يافته فراملي و خدشهپذيري كشورها در خصوص جرايم سازماناي و با عنايت به آسيبمنطقه

شده و به منظور ان و رفاه شهروندان به واسطه ارتكاب جرايم يادنمودن نظم و امنيت عمومي و ج
 «شود.توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، اليحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم مي

اين اليحه در مجلس شوراي اسالمي براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
به تصويب  21/8/5932كه كميسيون مزبور آن را در تاريخ ارجاع شد  به عنوان كميسيون اصلي،

اليحه  53/5/5939رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسالمي نيز در تاريخ 
( قانون 38مزبور را با اصالحاتي تصويب كرد و آن را براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل )

به شوراي نگهبان ارسال كرد.  53/5/5939مورخ  5508/953ي شماره اساسي، به موجب نامه
، نظر خود مبني 23/5/5939ي مورخ مصوبه در جلسهمفاد اين پس از بررسي  ي نگهبان نيزشورا

مورخ  251/512/39ي شماره بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 23/5/5939

******* 

 32/3/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 22/3/3131بررسي در شوراي نگهبان:  تاريخ

 موافقتنامه تكليّبحث در خصوص  *
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 رتیمغا دگاهید
 يتهيه يه،ئقضا قوه رئيس وظايف از يكي ،قانون اساسي (510)( اصل 2با بند ) مطابق (الف

تفسيري  ينظريه به توجه با و اساس نيا بر لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسالمي ايران است.
 بايا  و دهيقضاييه رس يقوه رئيسبايد به تأييد  قضايي دارند، يلوايحي كه جنبه (5)،شوراي نگهبان

قضايي داشته  ياموري ذكر شده است كه جنبه موافقتنامه. در اين شوند تنظيم شانيا موافقت جلب
 تكليف قوه، نيابراي  كهآيند يه به شمار ميئي قوه قضاهااز مسئوليت (510)و مطابق با اصل 

 متهمان شناسايي و پيشگيري از جرائم موضوعات به توانمي اموراين  ي. از جملهكندمي ايجاد
 در حداقل - موافقتنامهاين  ن،بنابراي (2).كه در اين موافقتنامه بدان اشاره شده است اشاره كرد

كه بايد به  شوديمحسوب م ييقضا يهحيال ينوعبه و داشته قضايي ماهيت -از آن هاييبخش
قضايي دارد و به  يجهت كه جنبه از آن نامه،انعقاد اين موافقت لذايه برسد. ئتأييد رئيس قوه قضا

 . استقانون اساسي  510( اصل 2) بندبا تأييد رئيس قوه قضاييه نرسيده است، مغاير 
بر مبناي احترام به  پاكستان و ايران امنيتي هايهمكاري ،مهموافقتنا نيا يبا مقدمه مطابق (ب

                                                           
فرق لوايح قضايي و غير قضايي  -5»شوراي نگهبان:  91/3/5933مورخ  5101/25/33ي تفسيري شماره نظريه .1

و  (513)و  (510)ويژه اصول ه مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي ب
 كند.و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين مي (510)
تواند مستقالً اليحه قضايي تنظيم نموده و آن را به مجلس شوراي اسالمي جهت تصويب هيئت دولت نمي -2

 نهايي ارسال نمايد.
گردد. شود، به مجلس شوراي اسالمي تقديم ميتهيه و به دولت ارسال ميلوايح قضايي كه توسط رئيس قوه قضائيه  -9

 «باشد.فقط با جلب موافقت رئيس قوه قضائيه مجاز مي ،گونه لوايحهرگونه تغيير مربوط به امور قضايي در اين

ماده : »پاكستان هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالميموافقتنامه همكاري( 5ماده ) .2
 هاي همكاريزمينه -5

 قياز طر ريموارد ز ژهيوبه افتهيسازمان مئمبارزه با جرا نهيدر زم يمتعاهد، خود را متعهد به همكار يهاطرف
 :داننديم ان، متعهدمتهم ييو شناسا يريجلوگ

 مزبور اقالم استرداد و تاريخي و فرهنگي اشياء و اموال كاال، قاچاق با مبارزه و پيشگيري -5
 هاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزشپيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي، پول، كارت -2
برداري از عوايد و درآمدهاي حاصله از هاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي و بهرهمبارزه با فعاليت -9

 هاي يادشدهفعاليت
 الح، مهمات و مواد منفجرهمبارزه با قاچاق س -8
 نمايد.مقابله با هرگونه فعاليتي كه امنيت ملي طرف ديگر را تهديد مي -1
 يافته فراملي، تروريسم و ساير جرائم مندرج در اين موافقتنامهپيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان -0
 استفاده از زنان و كودكان سوء ويژه موارد مربوط بهپيشگيري از قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني به -3
اي و ساير جرائمي كه با سوء استفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي صورت پيشگيري و مقابله با جرائم رايانه -0

 «.گيردمي



 31 بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالمي پاكستانهاي امنيتي قانون موافقتنامه همكاري

 انتظامات قرارداد»و نيز  «91/5/5990عهدنامه استرداد مجرمين مورخ »اسناد حقوقي از جمله  يبرخ
مصوب قبل از انقالب اسالمي  ،شود. عهدنامه و قرارداد مذكورمنعقد مي «91/1/5993 مورخ مرزي
شرع و قانون موازين نگهبان از جهت مغايرت يا عدم مغايرت با  كه تاكنون توسط شوراي است

دو عهدنامه و  اينجهت كه ممكن است از آن  اساسي مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين،
 نيزبه آنها  موافقتنامهو ابتناء و استنادِ  بخشيدن اعتبار باشند، شرع خالف امور متضمنقرارداد، 

 . بود خواهد شرع موازين خالف

 رتیعدم مغا دگاهید
 ها،امضاي عهدنامه مجريه، يهقو اختيارات از يكي اساسي قانون (521) اصل مطابق (الف

 اينست كه ا هاالمللي دولت ايران با ساير دولتو قراردادهاي بين هاموافقتنامه ها،نامهمقاوله
توجه  باشوراي اسالمي برسد. بايد به تصويب مجلس  ( قانون اساسي33)بر اساس اصل  هاپيمان

كرده است،  ينيبشيپ را يمقررات خاص الملليهاي بينموافقتنامه يبه وجود اصول مزبور كه برا
 تيصالح يعني ،اخص آن يمعنا به يگذارقانون با ها در مجلستصويب اين موافقتنامه انيمبايد 

 شده حيتصر آن بهنون اساسي قا (2)(38) و (5)(35) اصول در كه ياسالم يشورا مجلس ينيتقن
و  هاموافقتنامهبود كه  آنگذار اساسي بر نظر قانون كهي صورت در قائل شد؛ چه آنكه تفاوت است،

عنوان  به (33)ديگر نيازي به تدوين اصل  المللي نيز ماهيت تقنيني داشته باشند،قراردادهاي بين
جمله اصول  ها و لوايح تقنيني ازرحطتصويب يك اصل جداگانه در كنار ساير اصول مربوط به 

 ينيتقن تيماه يدارا ،يالمللنيب يهابايد گفت موافقتنامه ن،يبنابراقانون اساسي نبود.  (38)و  (35)
 حيلوا يعني ،اساسي قانون (510) اصل( 2) بند موضوع شمول ازاخص آن نبوده و لذا  يمعنا به

را  ييقضا تيماه يدارا امورِ يهرچند برخ ها،تنامهموافق نياساس، ا نيخارج است. بر ا زين ييقضا
 هيقوه قضائ سيبه موافقت رئ يازيمحسوب نشده و ن ييقضا حهيال يداده باشند، ول يدر خود جا

 چنين معموالً كه است بوده گونهنينيز ا هاموافقتنامهبررسي اين  يرويه ن،يهمچنندارند. 
 ها، شوراي نگهبان آندر مجلس و پس از تصويب دهيرسمي دادگستري وزير يامضا به قراردادهايي

 مزبور، مباحث به توجه بانبوده است.  هيقوه قضائ سيبه موافقت رئ يازياست و ن كردهيم دييتأرا 
 .دانست ياساس قانون (510) اصل( 2) بند با ريمغا توانيرا نم موافقتنامه نيا

، شودنمي محسوب موافقتنامه نيامورد توافق مصوبات و متن  جزء ،موافقتنامه نيا يمقدمه (ب

                                                           
تواند مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي». اصل هفتاد و يكم قانون اساسي: 1

 «كند. قانون وضع

هاي شود و طرحلوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي». اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي: 2
  «قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسالمي قابل طرح است.
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 ذيل عبارت. است موافقتنامه موادِ متنقرار گرفته است  هادولت التزامآنچه مورد موافقت و بلكه 
 در... دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري پاكستان »: داردمي اشعار كه مقدمه
ذكور است. بنابراين، آنچه در مقدمه تحت عنوان نيز مفيد معناي م «نمودند توافق زير هايزمينه

و نيز  91/5/5990ها به قراردادهاي مشترك استرداد مجرمين مورخ موضوع احترام متقابل دولت
ها مبني بر حقوقي براي دولت الزامِ بيان شده است، 91/1/5993قرارداد انتظامات مرزي مورخ 

 اساس بر موافقتنامه نياتنها به معناي انعقاد  رعايت مفاد قراردادهاي مذكور نخواهد داشت و
 يمفاد قراردادها بيتصو يمعنا مقدمه به نيا بياست. بنابراين تصو قراردادهااين  مفاد بهاحترام 

 و شرع با ريمغا را مقدمه اين موافقتنامه توانينم لذاو  يستن ياسالم يشورا مجلس سطمذكور تو
 .دانست ياساس قانون
و نيز قرارداد انتظامات  91/5/5990راردادهاي مشترك استرداد مجرمين مورخ هرچند كه ق (ج

اند و از جهت مغايرت و عدم ، قبل از انقالب اسالمي به تصويب رسيده91/1/5993مرزي مورخ 
بر اساس اصل استمرار  يكنل اند،نشده يبررسنگهبان  يمغايرت با شرع و قانون اساسي در شورا

 نشده لغو جمهوري اسالمي ايران يسو ازقي قراردادهاي مذكور تا زماني كه ها، اعتبار حقودولت
مغايرتي با شرع  مذكور، يبه قراردادها موافقتنامهنافذ است. بنابراين، ابتناء و استناد  همچنان است،

 و قانون اساسي ندارد.
مواردي كه اجراي جمهوري اسالمي ايران در  دولت ،موافقتنامه ني( ا8)الف( ماده ) بند طبق (د

همكاري با  ياز ادامه توانديبا قوانين و مقررات ملي تعارض داشته باشد، م موافقتنامهمقررات 
بر رعايت مفاد توافقنامه مطابق قوانين و  زي( آن ن55ضمن اينكه در ماده ) (5)طرف دوم امتناع كند.

 جمهوري دولت داخلي اتمقرر از يكي نكهيبا توجه به ا (2)مقررات داخلي تأكيد شده است.
 عبارتكه  يدر فرض يحت است، اساسي قانون و شرع موازين با قوانين مغايرت عدم ايران، اسالمي

                                                           
ماده »مي ايران و دولت جمهوري اسالمي پاكستان: هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسال( موافقتنامه همكاري8ماده ) .1

 موارد امتناع از همكاري -8

 دارد:هر طرف متعاهد، حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ مي
ها و تعهدات و مسئوليت به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي خود يا تعارض با قوانين و مقررات ملي -الف
 المللي براي همكاري مزبوربين
 ...« -ب

 هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالمي پاكستان:( موافقتنامه همكاري55ماده ) .2
 موافقتنامهاعتبار  -55ماده »

ديگر مبني بر اينكه اقدامات الزم را  رفط بههاي متعاهد از تاريخ آخرين اطالعيه هر يك از طرف موافقتنامهاين 
موقع عمل آورده است براي مدت پنج سال بهبه موافقتنامهشدن اين  االجراالزمطبق قوانين و مقررات خود درباره 

 ...«گذارده خواهد شد.  اجرا
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 مورخ مرزي انتظامات قرارداد نيز و 91/5/5990 مورخ مجرمين استرداد عهدنامه به احترام»
 كهيدر صورت شود، دانسته مذكور قراردادهاي مفاد رعايت بر هادولت الزام معنايبه، «91/1/5993

 آنها ممانعت به ياز اجرا توانديشرع باشد، دولت م نيبا مواز ريقراردادها مغا نياز مفاد ا يبخش
شرع  نيبا مواز رتيمغا ثياز ح يمشكل تواننديقراردادها در مقام عمل نم نيا نيعمل آورد. بنابرا

 وجود به رانيا يبرا يقانون اساس وف شرع الزام خال گر،يد انيكنند و به ب جاديا يو قانون اساس
 دانست. يبا شرع و قانون اساس ريمغا توانيرا نم موافقتنامه نيا ي. لذا مقدمهآورندينم

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ي مزبور،موافقتنامه تكليّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 همكاريهاي زمينه -3 ماده
 ويژهيافته بهمبارزه با جرائم سازمان نهيمتعاهد خود را براي همكاري در زم هايطرف
 :دانندمي متعهد متهمان، شناسايي و جلوگيري طريق از زير موارد

 مزبور اقالم استرداد و تاريخي و فرهنگي اشياء و اموال كاال، قاچاق با مبارزه و پيشگيري -3

2- ... 

   مغایرت دیدگاه
كاال و يا اشياء تاريخي و فرهنگي را  فروش و ديخر گونههر مزبور، يماده( 5) بنداطالق 

 يك فروش و ديدر مواردي كه خر ،اين اطالقممنوع و طرفين را متعهد به استرداد آنها كرده است. 
صورت شرعي و از سوي صاحب شرعي آن انجام گرفته باشد،  كاالي تاريخي يا فرهنگي به

 زين شرع است.خالف موا

 مغایرت عدم دیدگاه
 است، ذكر شده (5) ( ماده5) بند در كه فرهنگي و تاريخي اشياء يا و كاال قاچاق ممنوعيت

 ،آنها ممنوع اعالم شده است يمعاملهخروج و يا  ،دولت سوي از كه است اشيايي و كاالها به ناظر
صورت پذيرفته  شخص ديگريباشد و يا از سوي  آنها شرعي صاحب سوي از معامله اينچه 
 و االكه صاحب شرعي ك شودنمي مواردي شامل بند اين در كاال قاچاق ممنوعيت بنابراين،. باشد

 در كاال قاچاق ،بر اين اساس .از كشور دارد را فروش و خروج آن خريد، مجوز تاريخي، شيء يا
معامله و  دولت، سوي از كه ستا اشيايي و كاالها از دسته آن به منصرف و نداشته اطالق ماده اين

 اين ماده مغايرتي با موازين شرع ندارد.  ممنوع شده است. بنابراين، رها از كشونيا خروج آ
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 نظر شورای نگهبان
 .نشد شناخته اساسي قانون و شرع موازينبا  مغاير (،5) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 مشترك كارگروه -2 ماده
نمودند كارگروه مشتركي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزير  متعاهد موافقت هايطرف

مقام وزير كشور از طرف جمهوري اسالمي كشور از طرف جمهوري اسالمي ايران و قائم
اللزوم بر اساس توافق متقابل دو طرف عند يا باريك سال دو هر و شود تشكيل نپاكستا

 .دهد جلسه تشكيل پاكستان اسالمي هوريجم و ايران اسالمي جمهوريطور متناوب در به
 قرار زير خواهد بود: به كارگروه وظايف

 موافقتنامهنظارت بر اجراي اين  -الف
 حادث شود. موافقتنامهحل براي مسائلي كه ممكن است در جريان اين  ارائه راه -ب
 موافقتنامهروز كردن اين بررسي و به -پ

ي فرعي كارشناسي در خصوص موضوعات هاتواند جلسات گروهكارگروه مشترك مي
 مورد توافق را برگزار نمايد.

 مغایرت دیدگاه
كردن موافقتنامه  روزهبررسي و ب يكي از وظايف كارگروه مشترك، ، (3) ماده )پ( بند مطابق

موافقتنامه  مقرراتتصويب  ومستلزم اصالح  ،روز كردن موافقتنامههب موارد، از برخي دراست. 
 درقانون اساسي  (01)اصل  كه انجام آن طبقكه اين امر موضوعي تقنيني است  خواهد بود

كه اين ماده براي  آنجا نه كارگروه مشترك. بنابراين، از و است اسالمي شوراي مجلس صالحيت
 ياساس قانون (01)مغاير با اصل  ،است شده قائل گذاريقانون تيصالحو  شأن مشترك،كارگروه 

است و  (5)اساسنامه ني( ا3بند تابع ماده ) نيبند اشاره نشده است كه مفاد ا نيا در ني. همچناست
 ندانست.  (01)اصل  با ريمغا را بند نيا ،(3با استناد به ماده ) توانيلذا نم

                                                           
ماده : »مي پاكستانهاي امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري اسالهمكاري( موافقتنامه 3ماده ) .1

 موافقتنامهاختالف و اصالح  فصل و حل -3

را با مذاكره و يا از طريق مجاري ديپلماتيك و  موافقتنامههاي متعاهد هرگونه اختالف در تفسير يا اجراي اين طرف
 خواهند نمود. فصل و حل( اين موافقتنامه 3يا كارگروه مشترك موضوع ماده )

ند مفاد اين موافقتنامه را با توافق متقابل و رعايت تشريفات قانوني خود اصالح نمايند و توانهاي متعاهد ميطرف
 «االجراء خواهد شد.( الزم55اصالحات مزبور با رعايت ماده )
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 عدم مغایرت دیدگاه
 با مطابق را توافقنامه مفاد اصالحات بايد معاهده طرفين ،( اين اساسنامه3)ماده  طبق

 عنوان يك مجموعه بايد مفاد اين اساسنامه را به كه آنجا از .دهند انجام خود ونيقان تشريفات
طبق بند  روز كردن اساسنامهكارگروه مشترك در به يتفسير كرد، وظيفه در نظر گرفت و آن را

روز كردن به معناي فراهم آوردن مقدمات الزم براي به ،آن (3با توجه به ماده ) ،(3)پ( ماده )
مطابق با  بنابراين،طرفين معاهده است.  قانوني تشريفات با مطابق آن تصويب و نامهموافقت

 توافقنامه اين تغييرات نهاييتصويب  وتشريفات قانوني جمهوري اسالمي ايران، همچنان اصالح 
كارگروه مشترك در بررسي و  يوظيفه ،بر اين اساس. استمجلس شوراي اسالمي  يبر عهده

در خصوص صالحيت  اساسي قانون (01)امري تقنيني و مغاير با اصل  اسنامه،روز كردن اسبه
كارگروه اشاره كرده است و به  يتنها به وظيفه نيست. ضمن اينكه در اين بند، تقنيني مجلس

 است.  نشدهاي تغييرات اشاره «تصويب»

 نظر شورای نگهبان
 .نشد شناخته اساسي قانون و شرع موازينبا  مغاير(، 3) ماده

 شورای نگهبان نهایينظر 
هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسالمي مصوبه مجلس در خصوص اليحه موافقتنامه همكاري

 ايران و دولت جمهوري اسالمي پاكستان، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 ميمجلس شورای اسال نامه داخلي( قانون آیين12تبصره ماده ) تفسير قانون

  62/1/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
توسط « نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( قانون آيين30استفساريه تبصره ماده )»طرح 

ماهيت اشتغال افرادي كه به  زدايي ازابهامتعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به جهت 
ي توجيهي اين طرح، . در مقدمهبا قيد دو فوريت تقديم مجلس شدشوند دفاتر نمايندگي مأمور مي

نامه ( قانون آيين30با عنايت به تصويب ماده )شده است:  بيان چنيناين طرح  يضرورت ارائه
داخلي مجلس شوراي اسالمي در خصوص مأموريت افرادي كه به درخواست نمايندگان به دفاتر 

( قانون 1ي مشمول ماده )هاكاركنان و يا كارشناسان دستگاه»شوند عبارت نمايندگي مأمور مي
داراي ابهام است و معلوم نيست كه آيا اين افراد مشمول اعضاي هيئت « مديريت خدمات كشوري

ي مأموريت نيروهاي مذكور كمك فكري به شود يا خير؟ لذا با توجه به اينكه فلسفهعلمي هم مي
 ح گردد. باشد در نظر گرفته شد كه موضوع در قالب استفساريه مطرنمايندگان مي
ي علني مورخ ي اين طرح به صورت دوفوريتي، نمايندگان مجلس در جلسهارائه با وجود

 لذا صرفاً با يك فوريت بررسي اين طرح موافقت كردند.و به دو فوريت آن رأي ندادند  8/51/5932
 شوراي نامه داخلي مجلستدوين آيينبه كميسيون  فوريتييك اين طرح، براي رسيدگي به صورت

ي مورخ را در جلسه نعنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، آ اسالمي به
به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ  53/5/5939
در صحن علني مجلس مطرح و عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند  28/5/5939

به  20/5/5939مورخ  9583/825ي شماره انون اساسي، طي نامهق 38قانوني مذكور در اصل 
 9/2/5939 مورخ يمصوبه در جلسه نيبررسي اپس از شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان 

را طي  در اين خصوص نظر خودآن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و مفاد ، خود
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 9/2/5939مورخ  958/512/39ي شماره نامه

******* 

  24/3/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 1/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 موضوع استفساريه: 
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( قانون مديريت خدمات 1هاي مشمول ماده )آيا منظور از كاركنان يا كارشناسان دستگاه
 (2)نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي،انون آيين( ق22ح در تبصره ماده )مصرّ (3)كشوري

 باشد يا خير؟ ها نيز ميت علمي دانشگاهئاعضاي هي
 پاسخ: 

( قانون مديريت خدمات 1هاي مشمول ماده )بلي، كاركنان يا كارشناسان دستگاه
شامل  ،نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( قانون آيين22موضوع تبصره ماده ) ،كشوري

هاي مذكور حقوق دريافت ها و كليه افرادي كه از دستگاهلمي دانشگاهت عئاعضاي هي
 .باشدكنند نيز ميمي

 ابهام دیدگاه
از نظر استخدامي و آنها اعضاي هيئت علمي  به خصوص ها ودانشگاهبا توجه به اينكه  (الف

نان اين افراد هم جزء كارك كهايننسبت به  ،دارندخود را احكام خاص  ،پرداخت حقوق نيز
 شوند يا خيرمحسوب مي قانون مديريت خدمات كشوري (1هايي اجرايي مذكور در ماده )دستگاه
 وجود دارد. ترديد 
در اين استفساريه موجد اين ابهام است كه « هادانشگاهاعضاي هيئت علمي »اطالق عبارت  (ب

                                                           
 مؤسسات ،هاي: كليه وزارتخانهيدستگاه اجرا -1ماده »: 0/3/5900مصوب قانون مديريت خدمات كشوري ( 1. ماده )1

 آنها بر قانون شمول كه هاييدستگاه كليه و دولتي هايشركت ،ولتيغيرد عمومي نهادهاي يا دولتي، مؤسسات
 بانك ايران، صنايع نوسازي و گسترش سازمان ايران، نفت ملي شركت قبيل از است نام تصريح يا و ذكر مستلزم
  «.شوندمي ناميده يياجرا دستگاه دولتي، هايبيمه و هابانك مركزي،

در هر دوره  -تبصره» :(0/9/5932 مورخ )الحاقي نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي( قانون آيين30ماده ) تبصره. 2
( قانون مديريت 1هاي مشمول ماده )توانند حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاهمجلس، نمايندگان مي

اي، اداري و خدماتي از دستگاه مور مشاورهكارگيري در دفتر ارتباطات مردمي جهت اخدمات كشوري را براي به
نظر معمول و  درخواست مأموريت افراد مورد ربط درخواست نمايند. در اين صورت با هماهنگي دستگاه مبدأ،ذي

كار حقوق، مزايا، حق مأموريت و اضافه شوند.شخص يا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمي نماينده، مأمور مي
باشد و ميزان اضافه كار تا سقف مصوب عهده دستگاه مأموركننده مي انين و مقررات مربوطه براين مأموران طبق قو

شود. ربط اعالم ميشده توسط رئيس دفتر نماينده به دستگاه ذياداره مربوطه و مأموريت ماهيانه و مرخصي استفاده
واتي، افزايش گروه و رتبه و ساير موارد افزايش كليه حقوق قانوني اين مأموران از جمله ارتقاء، افزايش حقوق سن

نياز هر حوزه  تعداد افراد مورد باشد.ربط ميمشابه در دوران مأموريت اين افراد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي
انتخابيه با توجه به تعداد نمايندگان، تعداد شهر و روستا، جمعيت و وسعت، شرايط اقليمي و جغرافيايي و ساير 

پس از اعالم پايان مأموريت، شود. نامه داخلي مجلس تعيين ميهر حوزه توسط كميسيون تدوين آيين هايقابليت
كار گيرد. طراز بهربط موظف است اين افراد را حداقل در پست سازماني قبل از مأموريت و يا پست همدستگاه ذي

 مجلس 29/0/5932 مصوب اسالمي ورايش مجلس كاركنان استخدامي قانون( 2) ماده( 9) تبصره نافي ،مصوبه اين
  «.باشدنمي اسالمي شوراي
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ر. در صورتي كه شوند يا خيمشمول آن مي نيزهاي غيردولتي اعضاي هيئت علمي دانشگاهآيا 
ي مذكور باشند اين مصوبه نيز مشمول استفساريه غيردولتيي هادانشگاهاعضاي هيئت علمي 

مشمول عنوان دستگاه  غيردولتيي هادانشگاهداراي اشكال خواهد بود؛ زيرا با توجه به اينكه 
ي ماده ( قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، حكم مقرر در تبصره1اجرايي موضوع ماده )

شود و شمول اين حكم نسبت به اين دسته از نمي هادانشگاهاين هيئت علمي  ( شامل اعضاي30)
ي قانون خواهد بود. بر اين اساس، بايد منظور ي دامنه، در واقع موجب توسعههيئت علمي اعضاي

ان اظهار در اين استفساريه به طور دقيق مشخص شود تا امك« هادانشگاهاعضاي هيئت علمي »از 
 نظر فراهم شود.

 و ابهام رتیمغا عدم دگاهید
« مؤسسه دولتي»( قانون مديريت خدمات كشوري در تعريف 2ماده )با توجه به اينكه  (الف

 يا شده ايجاد قانون موجب به كه است مشخصي سازماني واحد مؤسسه دولتي»است:  مقرر داشته
 قواي از يكي يعهده بر كه را اموري و فوظاي از بخشي حقوقي، استقالل داشتن با و شودمي
 همؤسس» دولتي نيز نوعي هايدانشگاهلذا  ،«دهدمي انجام باشدمي قانوني مراجع ساير و گانهسه

 «دولتي مؤسسات» قانون مديريت خدمات كشوري( 1) ماده مطابق و ندشومي محسوب «دولتي
هاي هيأت علمي دانشگاهاعضاي  رو،يناز ا. شوندمحسوب مي اجرايي هايدستگاه انواع از يكي

 خدمات مديريت قانون( 1) ماده مشمول هايدستگاه كارشناسان يا كاركنان»دولتي نيز مشمول عنوان 
هستند. عالوه بر اين، نامه داخلي ( قانون آيين30تبصره ماده ) موضوع حكم مقرر در« كشوري
 ،پرداخت حقوق نيزاز نظر استخدامي و آنها اعضاي هيئت علمي  به خصوص ها ودانشگاههرچند 

هاي دولتي از ذيل بدان معنا نيست كه دانشگاهموضوع اين  ليكن، دارندخود را احكام خاص 
نسبت به . بنابراين، خارج شوند« هاي اجراييدستگاه»و به تبع آن از ذيل « مؤسسه دولتي»عنوان 

قانون مديريت خدمات  (1ذكور در ماده )هايي اجرايي ماين افراد هم جزء كاركنان دستگاه كهاين
ي مزبور اشكالي شوند ابهام و ترديدي وجود ندارد و از اين جهت بر مصوبهمحسوب مي كشوري

 وارد نيست.
، عبارت «هات علمي دانشگاهئاعضاي هي»با عنايت به اينكه در اين مصوبه پس از عبارت  (ب

هاي ذكر شده است و دستگاه« كنندافت ميهاي مذكور حقوق دريكليه افرادي كه از دستگاه»
باشند، ( قانون مديريت خدمات كشوري مي1ماده ) هاي اجرايي موضوعمذكور همان دستگاه

رو، عبارت شوند. از ايناين استفساريه نمي ي غير دولتي مشمولهات علمي دانشگاهئاعضاي هي
و با  قانون نشده يدامنه يه توسعهمنجر ب در استفساريه مزبور« هات علمي دانشگاهئاعضاي هي»

 ابهامي مواجه نيست.
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هاي اجرايي ماده از جمله وزارت علوم، جزء دستگاه« هاكليه وزارتخانه»با توجه به اينكه  (ج
ها نيز دانشگاهت علمي ئاعضاي هيشوند و محسوب مي قانون مديريت خدمات كشوري( 1)

در دفتر ها دانشگاهت علمي ئاعضاي هيشدن ي وزارت علوم هستند، لذا مأمور زيرمجموعه
 فاقد اشكال است.اي، اداري و خدماتي جهت امور مشاوره نمايندگان ارتباطات مردمي

 نظر شورای نگهبان
 مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.  ي مزبور،مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مجلس  نامه داخلي( قانون آيين22) همصوبه مجلس در خصوص طرح استفساريه تبصره ماد

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. اسالمي، شوراي
 
 



 

2  
  تمدید مدت اجرای آزمایشي قانون تشكيل سازمان مدیریت بحران كشور قانون

 11/6/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
بنا به كه « حران كشورتمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت ب»اليحه 

هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب  25/3/5932مورخ  يدر جلسهپيشنهاد وزارت كشور 
براي طي تشريفات قانوني  52/3/5932مورخ  583330/83885ي شماره به موجب نامهرسيده بود، 

ن اليحه آمده ي توجيهي ايو تصويب در مجلس شوراي اسالمي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه
است: نظر به اينكه مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 

به پايان رسيده است و وزارت كشور )سازمان مديريت بحران كشور( پس از دوره مذكور  ،5903
بيني نشده و هماهنگي از حيث پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش

ربط و اعمال مديريت واحد و نظارت عالي مؤثر بر مراحل مديريت بحران در هاي ذيگاهدست
اليحه جهت طي اين بيني نشده با مشكالتي مواجه شده است، لذا حوادث طبيعي و سوانح پيش

 گردد. مراحل قانوني تصويب تقديم مي
رسيد. در همين  ، به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسالمياين اليحهيك فوريت بررسي 

كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي اين اليحه، به رسيدگي به  20/55/5932راستا، در تاريخ 
عيناً  53/5/5939ي مورخ شد كه كميسيون مزبور، آن را در جلسه واگذارعنوان كميسيون اصلي  به

در صحن  53/2/5939در تاريخ  اليحهبه تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين 
عيناً به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل و مفاد آن مطرح نيز علني مجلس 

به شوراي نگهبان ارسال شد.  25/2/5939مورخ  51105/822ي شماره قانون اساسي، طي نامه 38
ا مغاير با ، آن رخود 95/2/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي مفاد اين مصوبه در جلسه
ي شماره را طي نامهدر اين خصوص موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود 

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 95/2/5939مورخ  325/512/39

******* 

  32/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 13/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب مهلت اجراي آز -ماده واحده
 شود.تمديد مي 3131تا پايان سال  13/2/3182
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 رتیمغا عدم دگاهید
مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  نگهبان، در خصوصيچ يك از اعضاي شوراي ه

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ا موازين شرع و قانون اساسي ندارد. ي مزبور، مغايرتي بمصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
اليحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت  مصوبه مجلس در خصوص

 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.بحران كشور

 
 



 

5 

 ایراناصالح موادی از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي  قانون

 11/6/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
توسط تعدادي از « اصالح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران»طرح 

ها براي حضور مؤثر در اقتصاد كشور، سازي تعاونينمايندگان مجلس شوراي اسالمي به قصد آماده
نون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اصالح موادي از قا»ي با قيد يك فوريت و با عنوان اوليه
ي تقديم مجلس شد. در مقدمه« و الحاق موادي به آن 5933اسالمي ايران و اصالحيه آن مصوب 

دين مبين اسالم به عنوان »ي آن به صورت زير تبيين شده است: توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه
لي حاكميت آرماني اسالمي، داند و مشخصه اصمكتب الهي، برقراري قسط و محو فقر را الزم مي

برپايي قسط و عدل است. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه برآمده از تالش 
در تحكيم »انديشمندانه براي فهم و قرائت متناسب با شرايط روز مكتب اسالمي است، آمده است: 

ست نه همچون ديگر بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل او
 ...«هاي اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي نظام

ها و فاصله طبقاتي، محو فقر و حل مشكل بهبود امور اقتصادي و اجتماعي، كاهش نابرابري
هاي اقتصادي با استفاده از شيوه تعاوني يكي از هاي مردمي در فعاليتبيكاري و توسعه مشاركت

هاي متفاوت انساني شده موفق در جهان است كه موجب بروز خالقيتههاي روشن و تجربراه
( قانون اساسي، بخش تعاوني به عنوان دومين 88شود. بر اين اساس در اصل چهل و چهارم )مي

هاي دولتي و خصوصي تعيين گرديده است. در سه دهه بخش اقتصادي كشور در كنار بخش
تعاوني اختصاص يافته، ليكن منجر به رشد و ارتقاء  هاي مختلف براي توسعه بخشگذشته برنامه

جايگاه اين بخش اقصادي در حد مطلوب و مورد انتظار نشده است. لذا مقام معظم رهبري در بند 
هاي كلّي ابالغي ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور را تا پايان برنامه پنجم ( سياست5)

اند و جهت اجرايي شدن گذاري نموده( هدف%21) توسعه به ميزان حداقل بيست و پنج درصد
( قانون اساسي يك فصل به 88هاي كلّي اصل چهل و چهارم )اين هدف در قانون اجراي سياست

( آن مقرر گرديده سند 3هاي توسعه بخش تعاوني اختصاص يافته و در بند )الف( ماده )سياست
( و %21به سهم بيست و پنج درصد )توسعه بخش تعاوني كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل 

هاي اجرايي تعيين شود تهيه و به تصويب هيئت وزيران برسد و به هر يك از دستگاه مسئوليت
موجب بند )ح( آن، قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني با رويكرد حذف مداخله دولت در 
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يرد. با توجه به اهميت و ها مورد بازنگري و اصالح قرار گامور اجرايي و مديريتي تعاوني
حساسيت موضوع و تأثير مستقيم آن در توسعه بخش تعاوني انتظار اين بود در مهلت قانوني 

شده، اقدام منجر به نتيجه در اين خصوص صورت گيرد كه تا كنون عملي نشده است. لذا با تعيين
ارتقاء سهم بخش  ها نه تنها شاهدرغم رشد كمّي و آماري تعاونياستمرار وضع موجود علي

(( نخواهيم بود، %21شده )حداقل بيست و پنج درصد )تعاوني تا پايان برنامه پنجم به ميزان تعيين
بلكه در اثر اين ناكارآمدي احتمال كاهش آن نيز از ميزان فعلي وجود دارد. عوامل مؤثر در اين 

 وضعيت به شرح زير بيان مي گردد:
هاي اجرايي دارد. به عزم ملي و تالش جمعي دستگاه رشد و توسعه بخش تعاوني نياز -5

منحصر و محدود نمودن وظايف و تكاليف حاكميت در وزارت تعاون موجب گرديده عمالً ساير 
هاي اجرايي به لحاظ نداشتن مسئوليت مستقيم، همراهي و همكاري الزم براي توسعه دستگاه

 بخش تعاوني نداشته باشند.
تواند مظروف بزرگي به عنوان بخش تعاوني را وزارت تعاون نمي ظرف كوچكي به اندازه -2

هاي صنعتي، معدني، كشاورزي و هاي اقتصادي در بخشكه امكان حضور آن در تمامي عرصه
( در اقتصاد %21خدمات و بازرگاني وجود دارد و مقرر است حداقل به ميزان بيست و پنج درصد )

دهد و اين عدم تناسب ظرف و مظروف، عامل اصلي در كشور سهم داشته باشد را در خود جاي 
 رفت آن است.عدم رشد و توسعه بخش تعاوني و پس

هاي اجرايي مستقيماً در راستاي هاي اخير نشان داده است چنانچه دستگاهعملكرد سال -9
ربط را بر عهده گيرند، نتيجه، بسيار مطلوب و هاي ذيوظايف خود وظيفه توسعه تعاوني

توان به برداشتن بار زمين مانده مسكن مهر توسط بخش خواهد بود كه از مصاديق آن ميرضايت
هاي ديگر( توسط وزارت وزارت مسكن و شهرسازي و يا اشتغال )توسعه اشتغال خانگي و طرح

هاي فرش دستباف توسط وزارت بازرگاني و جهاد ريزي و حمايت ويژه از تعاونيكار، برنامه
 ود.كشاورزي اشاره نم

هاي ها ملزم به تبعيت از سياستها همانند مؤسسات خصوصي در انجام فعاليتتعاوني -8
هاي دو نهاد، مشكالتي را باشند. تبعيت از سياستربط در موضوع فعاليت خود ميوزارت ذي
 ها به وجود آورده است.براي تعاوني

سو  يزي و حمايت دولت از يكرگذاري و برنامهها نياز به سياستتشكيل و توسعه تعاوني -1
هاي تعاون( از سوي ديگر دارد. الزم است به ها و اتاقهاي تعاوني توانمند )اتحاديهو وجود تشكل

هاي باالي هاي تعاوني جهت استفاده از ظرفيتموازات اين اقدام، زمينه توانمندسازي تشكل
 مردمي نيز فراهم گردد.
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هاي كلّي اصل رت اجراي كامل قانون اجراي سياستالذكر و ضروبا عنايت به مطالب فوق
( قانون اساسي، تأخير بيشتر در رفع موانع و ايجاد زمينه الزم براي توسعه 88چهل و چهارم )

هاي دولتي، تعاوني و خصوصي شده كه به بخش تعاوني موجب عدم تعادل و توازن الزم در بخش
نه نظام و بروز پيامدهاي منفي اقتصادي و خواهاهاي عدالترنگ شدن آرمانتبع آن شاهد كم

ها براي حضور سازي تعاونياجتماعي خواهيم بود. لذا به جهت جلوگيري از فوت فرصت و آماده
هاي بزرگ مؤثر در اقتصاد كشور و با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه تشكيل تعاوني

د اقتصادي برشمردند و در راستاي اجراي هاي بزرگ( را يكي از مصاديق جهاگذاري)براي سرمايه
ساله پنجم توسه كشور، طرح اصالح موادي از قانون بخش تعاوني ( قانون برنامه پنج528ماده )

و الحاق موادي به آن با  5933اقتصاد جمهوري اسالمي ايران و اصالحيه آن مصوب مهرماه سال 
 « گردد.يك فوريت تقديم مي

شوراي اسالمي به تصويب نرسيد. بر اين اساس، اين طرح  يك فوريت اين طرح در مجلس
به كميسيون ويژه نظارت و  1/8/5931براي رسيدگي به صورت عادي و يك شوري در تاريخ 

( قانون اساسي مجلس، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه 88پيگري بر اجراي اصل )
اقاتي به تصويب رساند و گزارش كميسيون مزبور، آن را در جلسات متعدد با اصالحات و الح

در صحن علني مجلس مطرح شد و  0/55/5932آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 
( 38با انجام اصالحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل )

بان ارسال شد. به شوراي نگه 51/55/5932مورخ  31890/95ي شماره قانون اساسي، طي نامه
شوراي نگهبان در جلسات متعدد به بررسي اين مصوبه پرداخت و مفاد آن را در يك مورد، 

( قانون اساسي تشخيص داد و آن را 552خالف موازين شرع و در موردي ديگر مغاير با اصل )
ي شماره براي اصالح به مجلس، بازگرداند. نظر شوراي نگهبان در اين خصوص، طي نامه

به مجلس اعالم شد. كميسيون ويژه نظارت و پيگري بر  8/52/5932مورخ  19295/91/32
( قانون اساسي مجلس در بررسي مجدّد براي رفع ايرادات شوراي نگهبان، 88اجراي اصل )

گزارش آن را به مجلس  3/52/5932اصالحات الزم را در مواد واجد اشكال، اعمال و در تاريخ 
آن را به تصويب رساندند.  20/52/5932ي علني مورخ لس در جلسهارائه كرد كه نمايندگان مج

براي اظهار نظر به  53/5/5939مورخ  980/95ي شماره ي اصالحي مجلس طي نامهمصوبه
ي اصالحي به شوراي نگهبان، اين شورا با شوراي نگهبان ارسال شد. پس از وصول مصوبه

ن مصوبه را همچنان واجد ابهام دانست و يكي از مواد اي 23/5/5939تشكيل جلسه در تاريخ 
، مصوبه را براي رفع 23/5/5939مورخ  259/512/39ي شماره ضمن اعالم نظر خويش طي نامه

ابهام به مجلس برگشت داد. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي براي رفع ابهام شوراي نگهبان، 
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اين مصوبه اِعمال كردند و اصالحات الزم را در  53/2/5939ي علني مورخ اين بار در جلسه
به شوراي نگهبان ارسال  25/2/5939مورخ  3335/95ي شماره ي اصالحي را طي نامهمصوبه

 95/2/5939ي مورخ ي اصالحي را در دستور جلسهكردند. شوراي نگهبان نيز بررسي مصوبه
دهاي ي اصالحي، ايراخود قرار داد كه اعضاي شورا پس از بحث و بررسي نسبت به مصوبه

پيشين را برطرف شده تشخيص دادند و با اعالم عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 
مورخ  321/512/39ي شماره قانون اساسي، نظر خويش در اين خصوص را طي نامه

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كردند. 95/2/5939

******* 

 ه نخست()مرحل 8/33/3132مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 11/33/3132تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 ( به ماده2) عنوان تبصرهتبصره به يك( و 3( و )8)ي عنوان بندهابه يرمتن ز -3 ماده

و  31/2/3121مصوب  يرانا ياسالم ياقتصاد جمهور يقانون بخش تعاون (3)(3)
 :شوديآن الحاق م يبعد هاييهاصالح

 درآمداقشار متوسط و كم يو توانمندساز يجتماععدالت ا ينكمك به تأم -8
و  يو فناور يو انسان يمنابع ماد يورو بهره ياقتصاد يهابنگاه اييكار يارتقا -3

 يدر اقتصاد مل يريپذرقابت يشافزا
 يترعا ماده با يندولت مكلف است به منظور تحقق اهداف مذكور در ا -2 تبصره
و  يطكشور شرا يو فرهنگ ياجتماع ي،اقتصاد يمومع يزيرحاكم بر برنامه يهاتضرور

 .يدلحاظ نما يبودجه سنوات ينتوسعه و قوان يهارا در برنامه يازمنابع مورد ن

                                                           
 ياهداف بخش تعاون -5ماده » :59/0/5931مصوب  يرانا ياسالم ياقتصاد جمهور يقانون بخش تعاون( 5)ماده . 1

 عبارت است از:
 به اشتغال كامل دنيهمه به منظور رس يو امكانات كار برا طيشرا نيو تأم جاديا -5
 ل كار ندارند.يوسا يكه قادر بكارند ول يكسان اريل كار در اختين وساقرار داد -2
 يخاص جهت تحقق عدالت اجتماع يهااز تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه يريشگيپ -9
 مطلق شدن دولت ياز كارفرما يريجلوگ -8
از حاصل كار  ميمستق يبرداربهره قيكار و تشو يروين اريو منافع حاصله در اخت هيو سرما تيريقرار گرفتن مد -1

 خود
 رياز انحصار، احتكار، تورم و اضرار به غ يريشگيپ -0
 تيبا رعا ديماده با نياهداف مذكور ا -تبصرههمه مردم نيب يمشاركت و تعاون عموم ميتوسعه و تحك -3

 .«شود ياز مراحل رشد عمل كياقتصاد كشور در هر  يعموم يزيرحاكم بر برنامه يهاضرورت
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 رتیمغا دگاهید
 يعموم ينهيهز شيافزا منجر به كه يقانون يهاطرح قانون اساسي، (31)به موجب اصل  الف(

مشخص  ديجد ينهيهز نيتأمطريق  ،آن در مجلس قابل طرح است كه در يدر صورت ،شودمي
بر اين اساس، با توجه به اينكه اصالح اهداف اين قانون در قالب طرح پيشنهاد و  باشد. شده

با اين وجود، مالي است و  يكه متضمن هزينه كندتصويب شده و الزاماتي را بر دولت تحميل مي
 (31) مزبور، مغاير اصل يصوبه( م5طريق تأمين اين هزينه در آن مشخص نشده است، ماده )

اقشار متوسط و  يتوانمندسازيعني  ،ويژه در مورد هدف اولقانون اساسي است. اين ايراد به
 كند.هزينه در آن بيان نشده است، بارزتر جلوه ميتأمين از اين جهت كه طريق  درآمدكم

قق اهداف صدر مزبور، دولت مكلف است به منظور تح ي( ماده2) يبر اساس تبصره ب(
نمايد. از « لحاظ» يبودجه سنوات ينتوسعه و قوان يهارا در برنامه يازو منابع مورد ن يطشراماده، 

ياز در و منابع مورد ن يطشرا آنجا كه لحاظ در خصوص قوانين بودجه ساالنه، به معناي آوردن
 (31)ور مغاير اصل مذك يقانون بودجه است و اين امر متضمن بار مالي براي دولت است، تبصره

 قانون اساسي است؛ زيرا طريق تأمين اين هزينه در آن مشخص نشده است.
شرايط و منابع الزم براي تحقق اهداف مقرّر در قوانين « لحاظ نمودن»الزام دولت به  ج(
بودجه به منظور تصويب آن در  ي( از اين منظر كه تهيه5ماده ) يسنواتي در تبصره يبودجه

قانون اساسي است؛ زيرا الزام فوق باعث  (12)ظايف دولت است، مغاير با اصل مجلس از و
دن كرمحدوديت دولت در تهيه بودجه است. به عبارت ديگر، ممكن است دولت نيازي به لحاظ 

سنواتي نبيند؛ در حالي كه تبصره  يشرايط و منابع الزم براي تحقق اهداف مقرر در قوانين بودجه
 لف كرده تا در بودجه، اين منابع را نيز درنظر بگيرد. مزبور، دولت را مك

 يدن شرايط و منابع الزم براي تحقق اهداف مقرر در قوانين بودجهكرالزام دولت به لحاظ  د(
گذاري است و اين الزام مغاير اصول ( به معناي الزام دولت به قانون5ماده ) يسنواتي در تبصره

كل كشور از طرف  يساالنه يبودجه (،12)زيرا مطابق اصل قانون اساسي است؛   (38)و  (12)
لوايح قانوني پس از » (،38)شود و بر اساس اصل دولت تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم مي

ي توان دولت را در تهيه اليحهنمي بنابراين «.شودت وزيران به مجلس تقديم ميئتصويب هي
ين برنامه توسعه( و اليحه قانون بودجه كل كشور به قانوني به صورت عام )در رابطه با قوان

اي خاص نمود و پيش از ارائه قانون بودجه به مجلس، درج صورت خاص ملزم به تصويب مقرره
 ضمن آنكه نظري قانون بودجه بر دولت تحميل كرد. اليحه ياي مشخص را در فرايند تهيهمقرره

قانون بودجه در   امكان انجام اصالحات ر خصوصد استفساريه مجلس به پاسخدر  شوراي نگهبان
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 (5)پذير نيست.( بوده و امكان12ي طرح قانوني مغاير اصل )وسيلهآن است كه انجام اصالحات به
و  قانون اساسي (38)و  (12)مغاير اصول  (5ماده ) يدر تبصره گذاريالزام دولت به قانون بنابراين

  ست.ي تفسيري شوراي نگهبان انيز نظريه
اما اين امر به معني دخالت در  ،اگرچه مجلس صالحيت تصويب قانون بودجه را دارد هـ(

نيست. بنابراين  -كه انحصاراً در صالحيت دولت است-ساير مراحل تهيه و تدوين قانون بودجه 
در خصوص تهيه و تدوين بودجه  (12دان شرايط قانون اساسي در اصل )مصوبه مزبور به جهت فق

 ا اين اصل است.مغاير ب

 رتیمغا عدم دگاهید
مزبور در مقام بيان اهداف كلي دولت است كه شرح وظايف  يبندهاي الحاقي به ماده الف(

شوند تا متضمن تكليف به طرح در قانون بودجه بوده و در نتيجه، براي دولت بار دولت تلقي نمي
اي جديد نيست؛ تلقي شود، وظيفه مالي به همراه داشته باشد. به عالوه چنانچه وظيفه دولت نيز

طرح  يبلكه صرفاً بيان مجدد وظايفي است كه پيش از اين نيز بر عهده دولت بوده است و ثمره
گري از دولت براي مجلس، دولت را مجدد و تأكيد بر آن، اين است كه ضمن ايجاد امكان مطالبه

هاي خود خارج نكند. بر اين اساس، زيريكند كه توجه به بخش تعاون را از اولويت برنامهملزم مي
 باشد.قانون اساسي نمي (31)و  (12)اين ماده مغاير اصول 

                                                           
قانون اساسى كه دولت را مكلف به تهيه بودجه ساالنه كل كشور و  (12)با عنايت به اطالق اصل  متن استفساريه: .1

آيا انجام هرگونه اصالحات در قانون بودجه از قبيل تغيير در  ،تسليم آن به مجلس شوراى اسالمى نموده است
 (38)هاى قانونى موضوع اصل بودجه از طريق تقديم طرح ارقام، الحاق، حذف، جابجايى و متمم يا چند دوازدهم

 باشد يا مستلزم تقديم اليحه از سوى دولت محترم است؟پذير مىقانون اساسى امكان
 شوراي نگهبان  28/1/5930مورخ  1580/25/30نظريه شماره 

  رياست محترم مجلس شوراى اسالمى
و نظر شورا بدين شرح اعالم  جلسات شوراى نگهبان مطرحموضوع در  21/2/30ق مورخ  - 9188عطف به شماره 

 گردد: مى
كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن « هرگونه اصالحات در قانون بودجه»نظر به اينكه عبارت »

 داده شود. 
قانون  (12)جه به اصل وسيله طرح قانونى با توبه ،تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد -5

 پذير نيست. اساسى امكان
 باشد. قانون اساسى جايز نمى  (12)تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل  -2
در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى  ،وسيله طرح قانونىدر خصوص تغيير در ارقام بودجه به -9

 ورده است. تفسيرى نيا
  «.الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است -8
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در اين ماده، درج اين موضوعات در قانون نيست؛ بلكه مورد توجه قرار « لحاظ»مراد از  ب(
 هاي توسعه و قوانين بودجه سنواتي توسط دولت است كه متفاوت از الزام بهدادن آن در برنامه
است. هرچند اين موارد همگي در صالحيت دولت است، اما  دولتپيشنهادي  يطرح آن در اليحه

كند كه اجراي اين وظايف را از دولت طرح آن در اين مقرره اين امكان را براي مجلس فراهم مي
به معناي  توسعه و قوانين بودجه سنواتي يمطالبه نمايد. بنابراين، الزام به لحاظ اين موارد در برنامه

ماده فوق از اين جهت مغايرتي با  ،روالزام دولت به طرح و درج آن در لوايح مرتبط نيست. از اين
 قانون اساسي ندارد. (12)اصل 

انجام هرگونه اصالحات در قانون بودجه  (5)ي نگهبانشورا يتفسيرنظريه اگرچه بنا بر  ج(
، در خصوص (5)ليكن در ماده  ،داده شد، مغاير قانون اساسي تشخيص طرح قانونى يوسيلهبه

 يشبههدر اينجا به عبارت ديگر،  .استآن بلكه اختالف در مصداق  ؛حكم مزبور اختالف نيست
 (12)مصداقي وجود دارد، به اين معنا كه آيا مصداق مورد بحث اين ماده از مصاديق مشمول اصل 

آنچه صحيح است آن است كه اين  ؟تا مشمول حكم مندرج در آن شود يا خير است قانون اساسي
گونه كه مجلس صالحيت و مغايرتي با اين اصل ندارد. به عالوه، همان نبوده ماده مشمول اين اصل

تواند طرح حاضر را نيز كه متضمن الزاماتي مرتبط با قانون تصويب قانون بودجه را دارد، مي
 قانون اساسي نيز نيست. (31)صل باشد، تصويب نمايد. بنابراين اين مصوبه مغاير ابودجه مي

  نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.با ، مغاير (5)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

  .شودقانون حذف مي (2)(21) ( ماده1) بند -2ماده 

 رتیمغا دگاهید
هاي تعاوني و محذوف، متضمن اخذ چهار درصد ماليات از صندوق (21) ( ماده9) بند الف(

كار و رفاه  ،واريز به حساب صندوق تعاوني بوده است. صندوق تعاون، متعلق به وزارت تعاون

                                                           
 .شوراي نگهبان 28/1/5930مورخ  1580/25/30نظريه شماره  .1

ها سود خالص شركت -21ماده : »59/0/5931مصوب  يرانا ياسالم ياقتصاد جمهور يقانون بخش تعاون (21. ماده )2
 :شوديم ميتقس ريز بيترت به يمال سال هر در يتعاون يهاهيو اتحاد

5- ... 
2- ... 
 «گردد.چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي -9
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اجتماعي و متعلق به دولت است. درآمد صندوق مذكور، به عنوان يك شركت دولتي، همچون 
يرد. گقرار ميدولت  يبودجه كليتدر شود و هاي دولتي، در قانون بودجه تعيين ميساير شركت

منجر به تقليل درآمد دولت شده و از آنجا كه طريق جبران  ،بر اين اساس، حذف اين منبع درآمد
قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين  (31)، مغاير اصل بيني نشدهاين كسر درآمد در اين قانون پيش

ل طرح در مجلس قاب يدر صورت ،شودمي يعموم تقليل درآمد منجر به كه يقانون يهاطرحاصل، 
 باشد. بيني شدهپيش طريق جبران كاهش درآمد ،است كه در آن

خصوصي و در هر يك از اين دو حالت،  صندوق دولتي است يا عموميصندوق تعاون يا  ب(
صندوق مذكور از اين نظر كه وظايف حاكميتي براي آن تعريف شده و از اين وجوه براي  نيست.

صندوقي عمومي است؛ بر اين اساس حذف اين منبع شود، انجام وظايف حاكميتي استفاده مي
درآمد براي آن منجر به تقليل درآمد عمومي شده و از آنجا كه طريق جبران اين كسر درآمد در اين 

 قانون اساسي است.  (31)است، مغاير اصل  بيني نشدهپيش مصوبه

 رتیمغا عدم دگاهید
ي آن، داراي شخصيت ه طبق اساسنامهناظر به صندوق تعاون است ك (21) ( ماده9) بندحذف 

حقوقي مستقل از دولت و بخش عمومي است و متعلق به دولت يا بخش عمومي نبوده و بودجه آن نيز 
گيرد، بلكه سرمايه آن متعلق به در قانون بودجه تعيين نشده و درآمد آن در كليت بودجه دولت قرار نمي

هاي كند؛ زيرا دولت به بسياري از نهادلتي نميخود صندوق است. كمك دولت نيز ماهيت آن را دو
كند و اين، عامل تغيير وضعيت آنها از خصوصي به عمومي يا دولتي خصوصي يا غيرانتفاعي كمك مي

اي اعتباري شود؛ بلكه مؤسسهشود. ضمن آنكه طبق اساسنامه، اين صندوق، اساساً شركت تلقي نمينمي
فعاليت در اين بخش در اين قانون تصويب شده است. بنابراين و متعلق به بخش تعاوني است و براي 

باشد و در نتيجه مشمول عنوان و صندوق مورد بحث، بر اساس قانون تجارت، مصداق شركت نمي
هاي تجاري بر اساس قانون تجارت نيز نخواهد بود و از آنجا كه شركت احكام مطرح براي شركت

ها قابل انتساب يسر نيست؛ زيرا اين وصف تنها به شركتبدان م« دولتي»نيست امكان اطالق وصف 
تواند دولتي باشد، است و نه مؤسسات اعتباري. بر اين اساس، از آنجا كه ماهيت اين صندوق نمي

آمد بيني طريق جبران اين كسر درمنجر نشده و عدم پيش درآمد عمومي تقليل بهحذف منابع مالي آن، 
 باشد.( قانون اساسي نمي31اين مصوبه با اصل ) در اين قانون موجب مغايرت

  نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.با مغاير ، (2)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ
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 شود:( قانون به شرح زير اصالح مي18ماده ) -1ماده 
بر شرايط  رئيسه، مديرعامل و بازرسان عالوه هيئتت مديره، ئاعضاي هي -18 ماده

هاي كلي اصل چهل و قانون اجراي سياست (3)(31) مندرج در اساسنامه، با رعايت ماده
 (2)،(333) ( قانون اساسي بايد حسب مورد واجد شرايط مندرج در مواد44) چهارم

 هاي بعدي آن باشند.و اصالحيه 31/2/3133قانون تجارت مصوب  (4)(342و ) (1)(322)
هاي تعاون عالوه بر شرايط مذكور در اين هيئت رئيسه اتاقبراي عضويت در  -تبصره

                                                           
اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( قانون 51) ماده. 1

هاي ها و اتحاديهكليه شركت-51ماده : »21/9/5903مصوب  قانون اساسي 88هاي كلي اصل اجراي سياستو 
( سهـام خود را با امكان %83نه درصد ) و تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سـرمايه تا سقف چهل

ت به شرط مديره به همين نسب تئهاي هي( كل آراء و تصدي كرسي%91)درصد پنج  و اعمال رأي حداكثر تا سي
عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين 
خواهد شد به اشخاص حقيـقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت 

هاي مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه هاي تعاونيگذاري خارجي باشد. همچنين شركتمقررات حاكم بر سرمايه
و بدون رعايت  5911هاي تعاوني مصوب سال ( قانون شركت02( و )05تعاوني تخصصي در چارچوب مواد )

اقدام نمايند. در مجمع  5931ايران مصوب( قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي89ماده ) (2)تبصره 
رأي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معامالت آنها با هاي تعاوني ميزان عمومي انواع اتحاديه

هاي تعاوني هاي تعاوني و اتحاديهگردد. معامالت مديران شركتاتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي
 «.( قانون تجارت خواهد بود523مشمول ماده )

 :توانند به مديريت شركت انتخاب شوندخاص ذيل نمياش -555ماده : »قانون تجارت( 555. ماده )2
 .محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است -5
هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كالً يا كساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه -2

 :محروميت بعضاً محروم شده باشند در مدت
هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كالهبرداري جنحه -كالهبرداري -تخيانت در امان -سرقت

 .تصرف غير قانوني در اموال عمومي -تدليس -اختالس -شناخته شده است
نفع حكم عزل هر مديري را كه برخالف مفاد اين ماده انتخاب شود يا دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذي -تبصره

 «.ماده گردد صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بودمشمول مفاد اينپس از انتخاب 

توانند به مديريت عامل شركت انتخاب ( نمي555اشخاص مذكور در ماده ) -520ماده : »قانون تجارت( 520. ماده )3
تصميمات و  .باشد عامل بيش از يك شركت را داشته تواند در عين حال مديريتشوند و همچنين هيچ كس نمي

اشخاص ثالث معتبر و  اقدامات مدير عاملي كه برخالف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و
 «.هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شدمسئوليت

 :ب شوندتوانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخااشخاص زير نمي -583ماده »قانون تجارت( 583. ماده )4
 .( اين قانون555اشخاص مذكور در ماده ) -5
 .مديران و مدير عامل شركت -2
 .اقرباء و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم -9
 «.دارد( موظفاً حقوق دريافت مي2هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند ) -8
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ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در هيئت مديره، مديريت عامل، دبيري يا 
 ها در بخش تعاون الزامي است.ها و اتاقها، اتحاديهدبيركلي و بازرسي شركت

 رتیمغا دگاهید
ت مديره، مديرعامل ئهي ياعضا، براي 1/3/5933اصالحي  (5)(90( ماده )1( و )2ي )بندها الف(

 ي اصالحيبا مصوبههاي بازرگاني متضمن شرايطي است كه هاي تعاوني و اتاقشركتو بازرسان 
ساز تسلط ( محذوف، زمينه2شده است. اين مسئله در مورد بند )حذف عمالً مجلس اين شرايط 

تسلط افرادي كه در ساز ( زمينه1خصوص بند ) افرادي كه ايمان و تعهد عملي به اسالم ندارند و در
شود. ضمن آنكه شرايط مقرر در ماده امنيت ملي مي جرائم ضد ينهاي محارب بوده و يا مرتكبگروه

كند؛ زيرا شرط امانت، وثاقت، تعهد و نظير اينها ( كفايت از شرايط مذكور در بندهاي مزبور را نمي1)
است؛ زيرا  (2)سبيلشرع از جمله قاعده نفي مزبور، مغاير با موازين آورد. بنابراين مادهرا فراهم نمي

آورد و اين در حالي است فراهم ميبر مسلمانان  غير مسلمان راتسلط  يعدم احراز اين شرايط، زمينه
 .ستين زيجاسبيل ي نفيكه اين تسلط بر اساس قاعده

ي است و از آنجا كه صندوق استخدامي مستلزم گزينش عموم يبرقراري هرگونه رابطه ب(
متعلق به دولت و وزارت تعاون؛ كار و رفاه اجتماعي است، عضويت در آن مستلزم گزينش  تعاون
م اين اصالحي، از شرايط حداقلي و مسلّ يهداين در حالي است كه موارد محذوف در ما .است

ورود افرادي را به اين  يزيرا زمينه ؛باشدخالف شرع ميحذف اين شرايط رو از اين .گزينش است
 ي امور هستند. آورد كه فاقد حداقل شرايط امانت و تقواي الزم براي تصدّصندوق فراهم مي

اليحه قانوني »مذكور در اين ماده، مربوط به  (583( و )520(، )555) موادبا توجه به اينكه  ج(

                                                           
اعضاء هيئت مديره،  -90ماده : »1/3/5933اد جمهوري اسالمي ايران اصالحي ( قانون بخش تعاوني اقتص90. ماده )1

 مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:
5- ... 
، تعهد عملي قانون اساسي شده درهاي متشكل از اقليت ديني شناختهدر تعاونيايمان و تعهد عملي به اسالم ) -2

 به دين خود(
9- ... 
8- ... 
 «.هاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسنادعضويت در گروه عدم -1

گونه راه نفوذ و تسلط كفار بر مسلمين مفهوم قاعده نفي سبيل اين است كه خداوند در قوانين و شريعت اسالم هيچ .2
بر داللت  ياريبس اتيو روا اتيآ .را باز نگذارده است. پس در هيچ شرايطي تسلط كفار بر مسلمانان جايز نيست

 ،ياسيبر مسلمان شود، اعم از س گانگانيب يكه موجب سلطه يدارند كه هرگونه ارتباط و داد و ستداين موضوع 
 كنند.يم ادي ليسب يتحت عنوان قاعده نف وضوع،م نيناروا است. فقها از ا ،يو نظام يفرهنگ ،ياقتصاد
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مصوب « رتقانون تجا»نه  ،است 28/52/5983مصوب « اصالح قسمتي از قانون تجارت
و  59/52/5955قانون تجارت مصوب »هاي بعدي آن، الزم است عبارت و اصالحيه 59/52/5955

اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب »به عبارت « هاي بعدي آناصالحيه
 تغيير يابد.« 28/52/5983

 رتیمغا عدم دگاهید 
اليحه قانوني ( »555ويژه ماده )به ،حياصال يبا استناد به ساير مواد مذكور در ماده الف(

شرايط محذوف به صورت ديگري لحاظ  28/52/5983مصوب « اصالح قسمتي از قانون تجارت
شده است و از اين رو محملي براي مغايرت با شرع در اين خصوص وجود ندارد. ضمن آنكه اين 

است و حذف آن در  هاي دولتي و حاكميتيشرايط جزء شرايط عمومي براي گزينش در سازمان
 مزبور فاقد اشكال است. يماده

هاي گونه كه در شركتهمان ؛اقتصاد تعاوني را نبايد اقتصادي كامالً خصوصي تلقي نمود ب(
سهامي نيز مجلس با تصويب قانون، شرايطي از قبيل ورشكسته به تقصير و تقلب نبودن را در 

مورد نيز امكان وضع شرايط از ناحيه در اين  ،ت مديره مقرر داشته استئخصوص اعضاي هي
  ، مغايرتي با شرع ندارد.. بنابراين نفس وضع اين مقرراتمجلس وجود دارد

اكنون تصميم گرفته ده و همكرهاي تعاوني وضع مجلس شرايطي را در خصوص شركت ج(
ت و اين شرايط را تغيير دهد. ضمن آنكه موضوع اين ماده مرتبط با بخش تعاوني)غيردولتي( اس

گونه كه وضع شرايط گزينش براي آن مجاز است )و نه الزامي(، حذف اين شرايط نيز مجاز همان
( را 1( و )2باشد. بنابراين مصوبه مزبور از آن جهت كه شرايط موجود در بند )بوده و ممنوع نمي

 حذف نموده، مغاير با موازين شرعي نيست.

  نظر شورای نگهبان
كه متضمن حذف  1/3/5933( اصالحي اين قانون مصوب 90ماده )( موضوع اصالح 1ماده ) -

 باشد، خالف موازين شرع شناخته شد. ( ماده اخيرالذكر مي1( و )2بندهاي )
( و 520(، )555( اين قانون، مقصود مواد )90( موضوع اصالح ماده )1ظاهراً در ماده ) تذكر: -

بوده است كه اشتباهاً  28/52/5983صوب ( اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت م583)
 ذكر گرديده است. 59/2/5955قانون تجارت مصوب 

 ــــــــــــــــــــــــ

 :شودياصالح م يرشرح ز ( قانون به13) ماده -2 هادم
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 ياداره امور و اجرا يمديره مكلف است بالفاصله بعد از انتخاب، براهيئت -13 ماده
 ياو  يتعاون ياعضا ينرا از ب يطيفرد واجد شرا ،مديرهو هيئت يمجمع عموم يماتتصم

عامل انتخاب كند. نصب و عزل و قبول يرسال به عنوان مدمدت سه يخارج از آن برا
حقوق  يزانو م يفوظا يارات،حدود اخت يينعملكرد و تع رعامل و نظارت بيرمد ياستعفا
 عامل بالمانع است.يرمدو انتخاب مجدد  باشديمديره مبر عهده هيئت يو يايو مزا

 رتیمغا دگاهید
( اصالحي ايراد مغايرت با شرع وارد 1مديره در ماده )گونه كه در خصوص اعضاي هيئتهمان

 ؛باشدمي شرعتشخيص داده شد، حذف اين شرايط در اين ماده در خصوص مديرعامل نيز مغاير 
وثاقت، تعهد و نظير اينها را فراهم  ساز تسلط افراد فاقد شرايط امانت،حذف اين شرايط زمينهزيرا 

  .سبيل استشرع از جمله قاعده نفي مزبور، مغاير با موازين يآورد. بنابراين مادهمي

 رتیمغا عدم دگاهید
باشد، « فرد واجد شرايط»از آنجا كه در اين ماده به منظور تعيين مديرعامل مقرر شده وي بايد 

عبارت مفيد اين معناست كه مديرعامل بايد شرايطي داشه  زيرا اين ؛مغايرتي با شرع وجود ندارد
  .باشد و هر كس با هر وضعيتي امكان تصدي مديريت عاملي اين صندوق را ندارد

  نظر شورای نگهبان
 شناخته نشد. مغاير با قانون اساسي و موازين شرع ، (0)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

اصالح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن  يرشرح ز( قانون به 12ماده ) -3ماده 
 :شوديالحاق م

 :گردديم يلتشك يرانتعاون شهرستان، استان و ا يهااتاق يرمقاصد ز ينبه منظور تأم -12 ماده
3- ..... 

 اينامهيينتعاون استان و شهرستان بر اساس آ يهااتاق يتو فعال يلنحوه تشك -2تبصره 
 .رسدياتاق تعاون ايران م يندگاننما يممجمع عمو يباست كه به تصو

 ...... -1تبصره 
است كه  يانامهنيياتاق تعاون بر اساس آ يمركز داور تيو فعال لينحوه تشك -2 تبصره

در  دياتاق تعاون با ي. ارجاع به داوررسدياتاق تعاون ايران م يمجمع عموم بيبه تصو
 .درج شود يتعاون ياساسنامه همه اشخاص حقوق
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 رتیمغا گاهدید
نامه حسب بخش نامه يانامه، تصويبقانون اساسي، اختيار تصويب آيين (590)بر اساس اصل 

وزيران، كميسيوني متشكل از چند وزير يا وزراء واگذار شده است و اين مسئله مورد به هيئت
 ن دستگاه مربوطه ندارد. بنابراين تفويض اختيار تصويبداختصاص به دولتي بودن يا نبو

 يندگاننما يمجمع عمومبه  تعاون استان و شهرستان يهااتاق يتو فعال يلتشك ينحوه ينامهآيين
 الذكر است.مزبور، مغاير اصل فوق ي( ماده0( و )2در تبصره ) اتاق تعاون ايران

 رتیمغا عدم دگاهید
اين رابطه  مقرر در ينامههاي تعاون استان و شهرستان دولتي نيستند. بنابراين آييناتاق

. به عالوه قوه مقننه با وضع قانون، نيستقانون اساسي  (590)دولتي مقرر در اصل  ينامهآيين
( و 2تبصره ) ،رونامه داده است. از اينآيين يتهيه يو به ايشان اجازهكرده وظايف ايشان را مقرر 

 نيست. (590)مزبور از اين جهت مغاير اصل  ي( ماده0)

  اننظر شورای نگهب
 مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد. (،3)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

شود شرح ذيل به اين قانون الحاق مي ( به22( الي)23) عنوان موادشش ماده به -31ماده 
 كند.( تغيير مي22) ( قانون به عنوان ماده23) و ماده
سازي فرهنگ تعاون اقدامات زير با ينهبه منظور توسعه و ترويج و نهاد -23ماده 

 گيرد.صورت مي يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع يهماهنگ
وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهيم اقتصاد تعاوني را در كتب درسي و  -3

هاي ها را در تشكلآموزان منظور نموده و زمينه مشاركت آنبرنامه تحصيلي دانش
 .نمايد آموزي مربوط فراهمدانش

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارتخانه -2
هاي علمي مرتبط با تعاوني اقدام ها و گروهها، رشتهموظفند نسبت به توسعه گرايش

 نمايند.
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  -1

ج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضيان تشكيل تعاوني و هاي ترويمكلفند برنامه
 ارتقاي مهارت انساني را تهيه و اجراء كنند.

بيني تمهيدات مناسب براي وزارت جهاد كشاورزي موظف است ضمن پيش -22ماده 
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ريزي جامع، حمايت الزم از تشكيل و ها به زمين، با برنامهتسهيل در دسترسي تعاوني
هاي توسعه روستايي و هاي زيرمجموعه بخش كشاورزي و تعاونيتعاونيفعاليت كليه 

هاي فراگير ملي يا متعارف به عمل كشت و صنعت در مقياس بزرگ را در قالب تعاوني
هاي غيرضروري با ي، حذف واسطهيها به بازارهاي نهاتعاونيآورد و جهت دسترسي 

 بنمايد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري الزم را
ها هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت و شهرداريوزارتخانه -3تبصره 

موظفند با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكاري الزم 
 را به عمل آورند.

موظفند ضمن  يو جهاد كشاورز يتعاون، كار و رفاه اجتماع يهاوزارتخانه -2تبصره 
سه ماه پس از  يط ،يتحت پوشش در بخش كشاورز يهاياز تعاون انكسي تيحما
 يو هماهنگ يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع شنهاديقانون، با پ نياالجراء شدن االزم

 اراتيو اخت فيوظا كيماده را مشتمل بر تفك نيا نامهنييآ ،يبا وزارت جهاد كشاورز
 رانيهيئتوز بيبه تصو يك بخش كشاورزمشتر يهايدر حوزه تعاون يو نظارت يتيحاكم

 برسانند.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وظايف حاكميتي و اتاق تعاون ايران و  -21 ماده

 گري بخش تعاوني را بر عهده دارند.هاي تعاوني وظايف تصديديگر تشكل
منوع هاي تعاون مي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقيدخالت در امور اجرا هرگونه

 است. مفاد اين ماده نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت مذكور نيست.
گانه، قضات و نمايندگان مجلس عضويت و انتصاب كاركنان شاغل قواي سه -24 ماده

ت بازرسي اتاق تعاون و يا به عنوان رئيس اتاق ئت رئيسه و هيئشوراي اسالمي در هي
 تعاون ايران، استان و شهرستان ممنوع است.

 يندگيتعاون، فقط به نما يهااتاق سهيرئ كاركنان دولت تنها در هيئت تيعضو -تبصره
 مصرف، مسكن و اعتبار كارمندي مجاز است. يهاياز تعاون

 ديجد يبه ابزارها يدسترس نهيموظف است زم ييو دارا يوزارت امور اقتصاد -21 ماده
به عموم مردم را در بازار  قابل عرضه يهايو فروش سهام تعاون ديو خر يمال نيتأم

( 44اصل چهل و چهارم ) يكل يهااستيس ياجرا يعال يو شورا ديفراهم نما هيسرما
 نامهنييقانون، آ نياالجراء شدن االزم خيماه از تارمكلف است ظرف شش يقانون اساس

 قيرا به خصوص از طر هايبه تعاون يها و مؤسسات دولتبنگاه يواگذار يچگونگ
 مانيو پ يمانكارياز طرق اجاره، پ تيريمد يواگذار اي كياجاره به شرط تمل يهاروش

 يهاونيسيماهه به كمرا به صورت شش شيو گزارش عملكرد خو ديفراهم نما تيريمد
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مجلس  ربطيذ يهاونيسيكم ريو سا ياجتماع ،يبرنامه و بودجه و محاسبات، اقتصاد
 .ديارائه نما ياسالم يشورا
 نياالجراء شدن اموظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از الزم هايونتعا -22ماده 

به ثبت  ياساسنامه خود را به عنوان تعاون راتييداده و تغ قيقانون تطب نيقانون با ا
هاي شركت ياياز مزا تواننديو نم شونديشناخته نم يصورت تعاون نيا ريبرسانند در غ

 .داستفاده كنن يتعاون

 رتیامغ دگاهید
كل  يساالنه يدر بودجه براي دولت مالي بار متضمن مزبور، اصالحي يهماد كه آنجا از الف(

مغاير اصل بيني نشده است، اين ماده پيش آن هزينه نيتأمطريق  مجلسدر مصوبه كشور است و 
  قانون اساسي است. (31)

يعني تدوين  ؛فرهنگي البانق عالي شوراي يكي از وظايف( 35) ماده( 5بند )از آنجا كه  ب(
قانون  (13) اصلا مغاير ب اين بند، است واگذار كرده وزارت آموزش و پرورشرا به  (5)كتب درسي

به فرمان زيرا شوراي عالي انقالب فرهنگي و نظر مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( است؛  اساسي
مشغول به  و تحت امر ايشان امام خميني)ره( تشكيل و هم اينك نيز با حكم مقام معظم رهبري

است. با توجه به اينكه تشكيل و تداوم فعاليت اين شورا بر اساس اختيارات و انجام وظيفه 
دخالت در  ( قانون اساسي انجام شده است،13هاي واليت مطلقه فقيه مصرّح در اصل )صالحيت

اقدام موازي با شرح  رنگ كردن نقش اين نهاد يا تعريفيا كمآن شورا مقرّر براي وظايف  شرح
وظايف مقرّر شده براي اين نهاد، به نوعي در تغاير با فرمان مقام واليت و اختيارات و 

، اهداف اليحه در خصوصضمن آنكه مقام معظم رهبري است.  (13)اصل  هاي وي درصالحيت
 ياسالم شورايمجلس  52/0/5905مصوب  و فناوري ، تحقيقاتعلوم وزارت و تشكيالت وظايف

 (2)؛واگذار نشود مشابه مركز يا شوراي به فرهنگي انقالب عالي شوراي وظايفاند كه تصريح كرده
 وزارت آموزش و پرورشدر حالي كه تدوين كتب درسي كه از جمله وظايف آن شورا است به 

 .فوق، مغاير اصل مذكور و نظر مقام معظم رهبري است ماده( 5بند ) واگذار شده است. بنابراين
به « هايبه تعاون يها و مؤسسات دولتبنگاه يواگذار يچگونگ» نامهنييآواگذاري تصويب  ج(

(، مغاير اصل 31در ذيل ماده )« قانون اساسي (88)هاي كلي اصل عالي اجرايي سياست شوراي»

                                                           
شوراي انقالب  21/0/5930مصوب مورخ  يفرهنگ انقالب يعال يشورا فيوظا و اهداف گاه،يجاقانون ( 53) بند. 1

 «.نشر كتاب و توليدات هنري و فرهنگي ضوابط نييتع و يدرس كتب نيتدو يگذاراستيس -53: »فرهنگي
-5913اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان )»فتحي، محمد و كاظم كوهي اصفهاني، : . بنگريد به2

  .00-03 صص ،(5-11-5) بند ،(13) اصل ليذ، 2ج ،5931وهشكده شوراي نگهبان، تهران، پژ ،(5938
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 را دارد.  نامهنييآقانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، تنها دولت صالحيت تصويب  (590)

ي، مصوب مجمع تشخيص قانون اساس (88)اصل  يكل يهااستيس ياجرا يعال يراشو د(
مصلحت نظام است و مجلس صالحيت تغيير يا اصالح مصوبات مجمع را ندارد. بنابراين، 

ها و مؤسسات بنگاه يواگذار يچگونگنامه همچون تهيه آيين مورد بررسي كه وظايفي يمصوبه
مصوبه  (82)است، متضمن تغيير يا اصالح ماده ا تعيين كرده ين شوربراي ا را هايبه تعاون يدولت

بر  از سوي ديگر .است (88) اصل يكل يهااستيس ياجرا يعال يشورادر خصوص  (5)مجمع
و  نقض ،ابطال، حق رد ،گذارييك از مراجع قانونهيچ (2)ي نگهبانتفسيري شورا ييهاساس نظر

از زمان تصويب  در صورتي كه مگر ،م را نداردمجمع تشخيص مصلحت نظا يفسخ مصوبه
 ي(،مجلس شوراي اسالم مربوط به اختالف نظر شوراي نگهبان و)در موارد مجمع در  مصوبه

ق از آنجا كه تحقّ بر اين اساس، كند، گذشته باشد.موجه را كه تغيير مصلحت  مدت قابل اعتنايي
اين ماده از مصوبه مغاير اصل ه است، مصوبه مجمع احراز نشداين اين شرايط در مورد اصالح 

 است.ي تفسيري شوراي نگهبان در اين خصوص و نظريهقانون اساسي  (552)

                                                           
( قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 82ماده ) .1

 -82 ادهم» :مجمع تشخيص مصلحت نظام 21/9/5903 مصوب قانون اساسي 88هاي كلي اصل اجراي سياستو 
 ( قانون اساسي به شرح زير است: 88)و چهارمچهل  كلي اصل يهاسياست يعالي اجراوظايف و اختيارات شوراي

 ساالنه   ييهاي اجرامشي ها و خطتبيين سياست -5
 ( قانون اساسي  88) و چهارمچهل كلي اصل  يهاقوانين و مقررات مرتبط با سياست ينظارت بر فرآيند اجرا -2
( قانون 88)و چهارم  چهل كلي اصل يهاسياست يتبليغاتي براي اجرا -سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي -9

 اساسي  
 ها و ضوابطي كه در اين قانون مرجع تصويب آن اين شورا است  نامهها، نظامدستورالعمل ها،نامهينيتصويب آ -8
( قانون اساسي 88)و چهارم  چهل كلي اصل يهابراي تحقق اهداف سياست ييهاي اجراتصويب شاخص -1
 آنها   يمنظور اعمال نظارت دقيق بر اجرابه
 تدوين سازوكارهاي جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي   -0
 گذاري و هدايت و نظارت دولت  تبيين نقش سياست -3
 ( قانون اساسي  88)و چهارم چهل كلي اصل  يهاتسياس يدر اجرا ييهاي اجراايجاد هماهنگي بين دستگاه -0
 گذاري، كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار. تمهيدات الزم براي تشويق عموم به سرمايه -3

 «نمايد.مصوبات اين شورا را وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ مي -تبصره

گذاري حق رد و ابطال قانون هيچ يك از مراجع»بان: شوراي نگه 23/8/5932مورخ  1950تفسيري شماره  ينظريه .2
مجمع مصلحت مربوط به  مصوبه اما در صورتي كه ؛مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد مصوبه و نقض و فسخ

پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت مجلس  ،شوراي اسالمي بودمجلس  اختالف نظر شوراي نگهبان و
مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم  قانون ويبحق طرح و تص ،موجه باشد

موضوع قابل طرح  ،لهدر صورت استعالم از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم ،رهبري به مجمع ارسال شده باشد
 .«دباشمي شوراي اسالميمجلس  در
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 رتیمغا عدم دگاهید
عي در قانون بودجه ساالنه كل بهر دستگاه براي انجام هر يك از وظايفي كه بر عهده دارد، منا

هاي مختلف در حدود ، در رديفبعكرد اين منانههزي يكشور به خود تخصيص داده است. نحوه
. بنابراين چنانچه اين تكاليف متضمن است همقرر در قانون بودجه بنا به صالحديد دستگاه مربوط

هايي كه وظايف مذكور يكي از تواند بر اساس منابع مقرر در رديفبار مالي باشد، هر دستگاه مي
ناشي از اين تكاليف  يهزينه ،باشدن ميها در قانون بودجه و احكام و جداول آمصاديق آن رديف

مين نمايد؛ بنابراين اين تكاليف متضمن تحميل هزينه جديد نيست تا مستلزم تعيين منابع أرا ت
 قانون اساسي ندارد. (31)مغايرتي با اصل ي مزبور، مصوبهرو از اين .مين آن باشدأت

 ابهام دگاهید
نامه است (، تصويب آيين31در ماده )« يداهم نمافر»از آنجا كه معلوم نيست منظور از عبارت 

 نويس آن و يا اقدامي ديگر، اين ماده واجد ابهام است.يا تهيه پيش

  نظر شورای نگهبان
( قانون 88هاي كلي اصل چهل و چهارم )عالي اجراي سياست از آنجا كه تركيب شوراي

هاي كلي اصل ن اجراي سياست( قانو82( و )85اساسي، وظايف و اختيارات آن موضوع مواد )
باشد، لذا ماده ( قانون اساسي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام مي88چهل و چهارم )

 ( قانون اساسي شناخته شد.552مغاير اصل ) (3)( با توجه به نظريه تفسيري اين شورا،31)

******* 

 )مرحله دوم( 22/32/3132مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
  22/3/3131ررسي در شوراي نگهبان: تاريخ ب

 شود:مي به شرح زير اصالح ( قانون18ماده ) -1ماده 
 :باشند زير شرايط واجد بايد بازرسان و مديرعامل رئيسه، هيئت هيئت مديره، اعضاء -18ماده 

 در شده شناخته ديني هاياقليت از متشكل هاي)در تعاوني اسالم به تعهد و ايمان -3
 (خود دين به تعهد(2)،اساسي قانون

                                                           
 .گهبانشوراي ن 28/3/5932مورخ  1950تفسيري شماره  ييهنظر .1
در حدود  شوند كهيم شناخته ينيد هاييتتنها اقل يحيو مس يميكل ،يزرتشت ايرانيان»: اساسي قانون دوازدهم اصل .2

 «.كننديم خود عمل يينآ بر طبق ينيد يماتو تعل يهشخص خود آزادند و در احوال ينيد مراسم در انجام قانون
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 نبودن محجور و قانوني منع نداشتن -2
 عدم و كشور امنيت عليه جرائم ارتكاب عدم و محارب هايگروه در عضويت عدم -1

 اسناد جعل به محكوميت
 تدليس، امانت، در خيانت كالهبرداري، اختالس، ارتشاء، به محكوميت سابقه عدم -4

 (3)تقصير به ورشكستگي و دولتي اموال در غيرقانوني تصرف
هاي تعاون عالوه بر شرايط مذكور در اين رئيسه اتاق هيئتبراي عضويت در  -تبصره

مديره يا مديريت عامل، دبيري، هيئتماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در 
 ها در بخش تعاون الزامي است.ها و اتاقها، اتحاديهدبيركلي و بازرسي شركت

 رتیمغا دگاهید
مراد از عبارت  در صورتي كه؛ نيست ي امانتمعنا الزاماً مشتمل برتعهد  از آنجا كه الف(

سازي براي ورود مبني بر زمينهباشد، ايراد سابق شورا اسالم اوليه  تنها« ايمان و تعهد به اسالم»
؛ كماكان باقي است فاقد حداقل شرايط امانت و تقواي الزم براي تصدي امور هستند افرادي كه

مناسب ليكن امين نبوده و  ،اين امكان وجود دارد كه شخصي متعهد و مؤمن به اسالم باشد زيرا
ليكن التزام عملي  ،التزام نظري داشته باشد ،به عبارت ديگر .ها نباشدعضويت در اين تعاوني

 ي مزبور از اين جهت، همچنان مغاير با موازين شرع است.بنابراين ماده .نداشته باشد
اگرچه تعهد در نظر و اعتقاد و « ايمان و تعهد به اسالم» عبارتدر طلق بودن معناي تعهد م ب(

به اين معنا كه ؛ موجب خواهد شد را (2)يلزمال لزوم ما، لكن شودشامل ميتعهد و التزام عملي را 
ندارد و ها ضرورتي احراز تعهد و التزام عملي ايشان به اسالم در تمام زمينه ،در فعاليت اقتصادي

ها است بايد احراز شود و هر آنچه بيش از آن تنها آن ابعاد و وجوه كه مرتبط با فعاليت در تعاوني
آنچه بايد  ها ضرورتي ندارد؛ بنابرايناست، الزام به اموري است كه در خصوص فعاليت در تعاوني

است نه تعهد ايشان به مورد اطمينان بودن افراد شاغل  احراز شود،ها فعاليت تعاوني يدر زمينه
  مذكور از اين جهت داراي اشكال است.عبارت اطالق اسالم؛ لذا 

 خالفبر ديني هاياقليت از متشكل هايتعاوني مورد در «خود دين به تعهد»عبارت  ج(
 خود به احكام دينواقعاً  ،هامسئوالن اين تعاونيزيرا مستلزم آن است كه  ؛شرع است موازين

كه در برخي از اين  - محارمبا كاح مثل جواز ن حال آنكه برخي از اين، و اشدب معتقد و متعهد
 . و ممنوع استقطعي شمرده شده در اسالم حرام  -اديان، مجاز شمرده شده است

                                                           
 براي مجلس اصالحي عبارات اند،شده مشخص واژگان، زير در تيره خط با كه ، عباراتيگفتني است در اين كتاب. 1

  باشد.مي نگهبان شوراي ايرادهاي كردن برطرف

 ضرورت ندارد. ،الزام شخص به امر يا اموري كه التزام بدان امور براي آن شخص .2
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 رتیمغا عدم دگاهید
شك امين نيز هست و اساساً در خصوص شخصي كه هركس متعهد به اسالم باشد، بي الف(

 .در رابطه با او صادق باشد« به اسالمتعهد »دعا نمود كه عنوان و وصف توان انباشد، نميامين 
مشتمل بر تعهد و التزام نظري و  ،مطلق است« تعهد به اسالم»عالوه از آنجا كه تعهد در عبارت به

مراد از ايمان به اسالم، ايمان به حق و اجراي آن است و نه ايمان به هر  ،. به بيان ديگراستعملي 
باشد. البته ر نوع عمل به ايمان حقه و قهراً اين ايمان مشتمل بر امانت و وثاقت نيز ميچيز يا ه

، باور و «ايمان و تعهد به اسالم»در عبارت « ايمان»گونه استنباط نمود كه مراد از لفظ توان اينمي
 .ه اسالم است، التزام عملي ب«ايمان و تعهد به اسالم»در عبارت « تعهد»ايمان قلبي و مراد از لفظ 

نيز هست و ماده مزبور  مشتمل بر معناي وثاقت و امانت « ايمان و تعهد به اسالم»بنابراين عبارتِ 
 از اين جهت مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

اين   يآنچه در اين مصوبه در باب شروط عضويت مدنظر است آن است كه اعضا ب(
د و بر اين اساس مثالً متقلب نباشد. اين مصوبه به اين را داشته باشن ها زمينه عضويت در آنتعاوني

بلكه به دنبال آن است كه مطمئن ، پردازديا زرتشتي يا مسيحي است نمييهودي مقوله كه شخصي 
عبارت  رو،از اين .مورد وثوق باشدشود شخص عضو تعاوني در عين حالي كه مسلمان نيست، 

   .ستنيشرع  مغاير موازين ديني هاياقليت از شكلمت هايتعاوني مورد در «خود دين به تعهد»
 در انجام حدود قانون شده دربه رسميت شناخته هايقليتا( قانون اساسي، 52طبق اصل ) ج(
بنابراين اين اصل را  .كننديم خود عمل يينآ بر طبق ينيد يماتتعلدر و  خود آزادند ينيد مراسم

دانست؛  ديني هاياقليت از متشكل هايتعاوني مورد در «خود دين به تعهد»توان مؤيد عبارت مي
ضمن آنكه ايمان و تعهد زيرا خود قانون اساسي، تعهد و عمل به دين آنان را مجاز دانسته است. 

عبارت  رو،از اين .با اسالم نيستايشان مخالفت به دين خودشان، الزاماً به معناي  ديني هاياقليت
  .ستنيشرع  مغاير موازين ديني هاياقليت از متشكل هايتعاوني مورد در «خود دين به تعهد»

 ابهام دگاهید
 هيئت مديره،هيئت در مورد شرايط اعضاي «تعهد به دين خود»عبارت معلوم نيست از آنجا كه 

مصوبه  (5)در ذيل بند هاي ديني، هاي متشكل از اقليتتعاوني بازرسان و مديرعامل رئيسه،
 ابهام دارد.  مذكور ، عبارتخيرهست يا نيز امانت و وثاقت  ،معناي صداقت به ،اصالحي

  نظر شورای نگهبان
هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي، تعهد به دين هاي متشكل از اقليتتعاوني»عبارت 

نيست آيا  از اين حيث كه مشخص ( مصوبه،1( اصالحي موضوع ماده )90ه )ماد( 5در بند ) «خود
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 خواهد شد. اظهار نظر ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،ناي داشتن وثاقت و امانت است يا خيربه مع

 ــــــــــــــــــــــــ

شرح ذيل به اين قانون الحاق  ( به22) ( الي23) شش ماده به عنوان مواد -31ماده 
 كند.( تغيير مي22) ( قانون به عنوان ماده23) شود و مادهمي
... 

ي موظف است زمينه دسترسي به ابزارهاي جديد يوزارت امور اقتصادي و دارا -21ماده 
هاي قابل عرضه به عموم مردم را در بازار تعاوني تأمين مالي و خريد و فروش سهام

 اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 33) ماده اجراي راستاي درسرمايه فراهم كرده و 
 هايبنگاه و هاشركت واگذاري نحوه خصوص در اساسي قانون( 44) چهارم و چهل

 .نمايد تسهيل را هانيتعاو به واگذاري دولتي،
 شدن االجراءالزم تاريخ از ماهشش ظرف است مكلف دارايي و اقتصادي امور وزارت

 نامهآيين مركزي تعاون اتاق و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت همكاري با قانون اين
 .كند ارائه وزيرانئتيه تصويب براي و تهيه را ماده اين يياجرا

 رتیمغا عدم دگاهید
 يواگذار يچگونگ ينامهي آيين( اصالحي، صالحيت تهيه31با عنايت به اينكه در ماده )

 يكل يهااستيس ياجرا يعال يشوراي وظايف از زمره هايبه تعاون يها و مؤسسات دولتبنگاه
يراد سابق شورا در خصوص عدم امكان تغيير و حذف شده است، ا يقانون اساس (88)اصل 

ها و وظايف شوراي مذكور توسط مجلس برطرف شده است؛ زيرا استدالل اصالح صالحيت
( 88هاي كلي اصل )شوراي نگهبان بر اين اساس بود كه چون شوراي عالي اجراي سياست

اين شورا  هايتواند نسبت به صالحيتمصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مجلس نمي
ي مجمع براي اين نهاد نويسي را كه در مصوبهنامهي آييندخل و تصرفي انجام دهد و مثالً وظيفه

 به رسميت شناخته نشده، براي اين شورا اضافه كند.

  نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.51ماده )

******* 

 )مرحله سوم( 32/2/3131 مي:مجلس شوراي اسال تاريخ مصوبه
 13/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 شود:به شرح زير اصالح مي ( قانون18ماده ) -1ماده 
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 زير شرايط واجد بايد بازرسان و مديرعامل رئيسه، هيئت مديره،هيئت اعضاء -18 ماده
 :باشند

 در شده شناخته ديني ايهاقليت از متشكل هاي)در تعاوني اسالم به تعهد و ايمان -3
 (شرط وثاقت و امانت ،اساسي قانون

 نبودن محجور و قانوني منع نداشتن -2
 عدم و كشور امنيت عليه جرائم ارتكاب عدم و محارب هايگروه در عضويت عدم -1

 اسناد جعل به محكوميت
 تدليس، امانت، در خيانت كالهبرداري، اختالس، ارتشاء، به محكوميت سابقه عدم -4

 تقصير به ورشكستگي و دولتي اموال در غيرقانوني تصرف
هاي تعاون عالوه بر شرايط مذكور در اين رئيسه اتاق هيئتبراي عضويت در  -تبصره

مديره يا مديريت عامل، دبيري، هيئتماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضويت در 
 اون الزامي است.ها در بخش تعها و اتاقها، اتحاديهدبيركلي و بازرسي شركت

 رتیمغا عدم دگاهید
شرط »حذف و عبارت « تعهد به دين خود»عبارت ( اين ماده، 5با توجه به اينكه در ذيل بند )

تعهد به دين »اينكه آيا عبارت  جايگزين آن شده است، ابهام قبلي شورا مبني بر« وثاقت و امانت
شود يا خير، برطرف نيز مي و وثاقت امانت ،معناي صداقتهاي ديني شامل در مورد اقليت« خود

 باشد. شده و اين ماده داراي اشكال نمي

  نظر شورای نگهبان
 موازين شرع شناخته نشد.و مغاير با قانون اساسي (، 1ماده )

 نشورای نگهبا نهایينظر 
طرح اصالح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري مصوبه مجلس در خصوص 

وجه به اصالحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته ، با تاسالمي ايران
 نشد.
  
 



 

2 

های اندازی بانك اطالعاتي سازمان همكاریموافقتنامه ایجاد و راه قانون

 تخلفات گمركياقتصادی )اكو( در خصوص قاچاق و 

  33/6/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
هاي اقتصادي )اكو( در ازي بانك اطالعاتي سازمان همكارياندموافقتنامه ايجاد و راه»اليحه 

 يدر جلسهبنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي  «تخلفات گمركيخصوص قاچاق و 
 بهبراي طي تشريفات قانوني و تصويب و  هيئت وزيران به تصويب رسيد 25/9/5935مورخ 

با توجه به شرايط اين اليحه آمده است:  ي توجيهيمجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه
اي كشورهاي عضو اكو و حجم باالي ميزان قاچاق و تخلفات گمركي در منطقه اكو و خاصّ منطقه

صدمات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از آنها و با توجه به اهميت تبادل الكترونيكي 
كاال و مواد مخدر و در راستاي  ويژه قاچاقاطالعات جهت مبارزه مؤثر با تخلفات گمركي به

 . شوداي، اين اليحه براي طي مراحل قانوني تقديم ميهاي منطقهتقويت همكاري
به كميسيون  53/1/5935ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ اليحه
با  25/0/5935كميسيون، مفاد آن را در تاريخ اين  كه عنوان كميسيون اصلي ارسال شد ، بهاقتصادي

 91/2/5939اصالحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در تاريخ 
در صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند 

به  9/9/5939مورخ  59111/553ي شماره قانون اساسي، طي نامه 38قانوني مذكور در اصل 
ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهاي نگهبان ارسال شد. شور
در اين خصوص ، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود 21/9/5939

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 21/9/5939مورخ  5108/512/39ي شماره را طي نامه

******* 

  11/2/3131س شوراي اسالمي: مجل تاريخ مصوبه
 21/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

هاي اقتصادي اندازي بانك اطالعاتي سازمان همكاريموافقتنامه ايجاد و راه -ماده واحده
)اكو( در خصوص قاچاق و تخلفات گمركي به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله 

 شود.اسناد آن داده مي
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( قانون اساسي 22( و هفتاد و هفتم )313ل يكصد و سي و نهم )رعايت اصو -تبصره
 ( موافقتنامه الزامي است. 31)ماده  (1( و )2جمهوري اسالمي ايران در اجراي بندهاي )

 رتیمغا عدم دگاهید
مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  نگهبان، در خصوصيچ يك از اعضاي شوراي ه

 دند.قانون اساسي نظري ابراز نكر

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
اندازي بانك اطالعاتي سازمان اليحه موافقتنامه ايجاد و راه مصوبه مجلس در خصوص

قانون  ، مغاير با موازين شرع وهاي اقتصادي )اكو( در خصوص قاچاق و تخلفات گمركيهمكاري
 اساسي شناخته نشد.
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تجاری بين دولت جمهوری  يرانيپروتكل اصالحي موافقتنامه كشت قانون

 ااسالمي ایران و دولت جمهوری كوب

 5/3/1395مصوب 

 ي قانوندرباره
پروتكل اصالحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و » اليحه

هيئت وزيران به  53/0/5935ي مورخ د وزارت راه و شهرسازي در جلسهبنا به پيشنها« دولت كوبا
براي انجام تشريفات  23/3/5935مورخ  583921/80909ي شماره تصويب رسيد و طي نامه

: ي توجيهي اين اليحه آمده استقانوني و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه
و نقل كاال و مسافر و با توجه به تأثير حمل و نقل از طريق با عنايت به اهميت كشتيراني در حمل 

گيري از امر يادشده در هاي تجاري و در راستاي بهرهدريا و نيز تشويق آن در گسترش فعاليت
سازي براي رشد اقتصادي و به منظور فعال نمودن، توسعه و بهبود كارايي كشتيراني تجاري زمينه
هاي دوجانبه، اين و دولت كوبا و تقويت و تعميق همكاري دولت جمهوري اسالمي ايران بين

 شود. اليحه جهت طي مراحل قانوني تقديم مي
، عمرانبه كميسيون  58/0/5935ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ اليحه

به  عيناً 58/3/5935به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ 
در صحن علني  1/9/5939تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در تاريخ 

به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل  عيناًمجلس مطرح و 
به شوراي نگهبان ارسال شد.  53/9/5939مورخ  50300/508ي شماره قانون اساسي، طي نامه 38
، مفاد آن را مغاير با 20/9/5939ي مورخ وراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهش

ي شماره را طي نامهدر اين خصوص موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود 
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 20/9/5939مورخ  5251/512/39

******* 

  1/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

پروتكل اصالحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسالمي  -ماده واحده
 شود.ايران و دولت كوبا به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم
بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت پروتكل اصالحي موافقتنامه كشتيراني تجاري 

 جمهوري كوبا
دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري كوبا موافقت نمودند، موافقتنامه 
كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري كوبا كه در تاريخ 

ه امضاي ميالدي ب 2111هجري شمسي برابر با هشتم اكتبر  3182شانزدهم مهرماه 
  د:هاي متعاهد رسيده است را به شرح زير اصالح نماينطرف
 د:گرد( به شرح زير اصالح مي3( ماده )4بند )

كنند كه بدون هرگونه تشريفاتي، خدمه كشتي را كه با همراه هاي متعاهد تعهد ميطرف»
ر ( اين ماده وارد قلمروي طرف متعاهد ديگ2داشتن مدرك شناسايي صادره طبق بند )

اند، ولي به دليل بيماري، تصادف يا ساير موارد اضطراري خارج از كنترل خود شده
ريخ مقرر به قلمروي طرف توانند طبق قوانين جاري در قلمروي هر طرف در تانمي

 «.بوع خود بازگردند، مجدداً بپذيرندطمتعاهد م
... 

 رتیمغاعدم  دگاهید
يرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و مغا نگهبان، در خصوصيچ يك از اعضاي شوراي ه

از سوي اعضا در « تذكر». صرفاً اصالحي عبارتي به صورت قانون اساسي نظري ابراز نكردند
هاي متعاهد طرف»بدين صورت كه الزم است واژه  ي اصالحي مطرح شد،خصوص اين مصوبه

 اصالح شود.« هاي متعاهد متبوعطرف»در بند اصالحي، به « مطبوع

 شورای نگهباننظر 
 اصالح گردد.« متبوع»به « مطبوع»(، واژه 3( ماده )8در بند )

 نظر نهایي شورای نگهبان
پروتكل اصالحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت  اليحهمصوبه مجلس در خصوص 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.جمهوري اسالمي ايران و دولت كوبا 
 اصالح گردد.« متبوع»به « مطبوع»(، واژه 3( ماده )4د )تذكر: در بن

 
 



 

8 

( اعضای كنوانسيون 1389) 6313های كنفرانس مورخ تصویب قطعنامه قانون

 ها و نگهباني دریانوردانصدور گواهينامهالمللي استانداردهای آموزش، بين

(STCW) 

 5/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
المللي ( اعضاي كنوانسيون بين5903) 2151نفرانس مورخ هاي كتصويب قطعنامه» اليحه

بنا به پيشنهاد وزارت  («STCW) دريانوردانها و نگهباني صدور گواهينامهاستانداردهاي آموزش، 
ي شماره هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه 3/0/5935ي مورخ راه و شهرسازي در جلسه

انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي براي  20/3/5935مورخ  500055/83958
نظر به اهميت تأمين ايمني : ي توجيهي اين اليحه آمده استاسالمي ارسال شد. در مقدمه

دريانوردي، حفاظت از محيط زيست دريايي و ضرورت احراز صالحيت دريانوردان به لحاظ لزوم 
المللي در بين توجه به ضرورت همكاري المللي در سفرهاي دريايي و بااعمال استانداردهاي بين

 شود. صنعت دريانوردي، اين اليحه جهت طي مراحل قانوني تقديم مي
 ، بهعمرانبه كميسيون  20/51/5935ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ اليحه

به  با اصالحاتي 2/52/5935عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ 
در صحن علني  1/9/5939تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در تاريخ 

به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل  با اصالحاتيمجلس مطرح و 
ي نگهبان ارسال شد. به شورا 53/9/5939مورخ  50339/531ي ي شمارهقانون اساسي، طي نامه (38)

ي ماده واحده )= متن جهت كه ضميمه از آن، 20/9/5939 در تاريخ جلسهبا تشكيل شوراي نگهبان 
ها و نگهباني اعضاي كنوانسيون استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه 2151هاي كنفرانس قطعنامه

خصوص مفاد اين مصوبه را ( توسط مجلس ارسال نشده بود، اظهار نظر در 5330دريانوردان مصوب 
به مجلس شوراي  8/8/5939مورخ  5203/512/39 يي شمارهرا طي نامهاين موضوع و ممكن ندانست 

ي در همين راستا، مجلس شوراي اسالمي ضمايم ماده واحده مزبور را طي نامه اسالمي اعالم كرد.
وراي نگهبان پس از بررسي اين شكرد.  به شوراي نگهبان ارسال 51/8/5939مورخ  28315/531ي شماره

در ، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود 5/1/5939ي مورخ مصوبه در جلسه
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 5/1/5939مورخ  5101/512/39ي شماره را طي نامهاين خصوص 

******* 
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 ()مرحله نخست 1/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
  28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

( اعضاي 3183) 2131كنفرانس مورخ  (2)و  (3)هاي شماره قطعنامه -ماده واحده
ها و نگهباني دريانوردان المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهكنوانسيون بين

ولت جمهوري اسالمي گردد و به د( به شرح پيوست تصويب مي3112) 3328مصوب 
قانون اساسي جمهوري  (22) هفتاد و هفتم شود با رعايت اصلايران اجازه داده مي

 كند.اسالمي ايران اقدام 

المللي استانداردهاي متضمن اصالحات ضميمه كنوانسيون بين (3)قطعنامه شماره  -3
  دانور گواهينامه، نگهباني دريانورآموزش، صد

نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني متضمن اصالحات آيين (2)قطعنامه شماره  -2
 .دريانوردان

 رتیمغا دگاهید
موضوع ماده واحده اشاره كرده است و  هايقطعنامه در اين مصوبه صرفاً به عناوين

رسد ها كه بر اساس اين اليحه به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميي متن اين قطعنامهدربردارنده
هاي مزبور نيز براي بررسي به شوراي رو، الزم است جهت بررسي، متن قطعنامهنيست؛ از اين

 شود.ممكن اين مصوبه نظر در مورد  اظهارنگهبان ارسال شود تا 

 نظر شورای نگهبان
اعضاي ( 5903) 2151( كنفرانس مورخ 2( و )5هاي شماره )از آنجا كه متن قطعنامه

ها و نگهباني دريانوردان مصوب وزش، صدور گواهينامهالمللي استانداردهاي آمكنوانسيون بين
نظر در خصوص  ( ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده، بنابراين اظهار5913) 5330

 د.نظر شو مورد ممكن نبوده، مقرر فرماييد متون مذكور ارسال تا اظهار

******* 

 )مرحله دوم( 1/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 3/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

( اعضاي 3183) 2131كنفرانس مورخ  (2)و  (3)هاي شماره قطعنامه -ماده واحده
ها و نگهباني دريانوردان المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامهكنوانسيون بين

ي گردد و به دولت جمهوري اسالم( به شرح پيوست تصويب مي3112) 3328مصوب 



 13 . . . هاصدور گواهينامهي استانداردهاي آموزش، المللهاي كنفرانس اعضاي كنوانسيون بينتصويب قطعنامه قانون 

قانون اساسي جمهوري  (22) هفتاد و هفتم شود با رعايت اصلايران اجازه داده مي
 كند.اسالمي ايران اقدام 

المللي استانداردهاي متضمن اصالحات ضميمه كنوانسيون بين (3)قطعنامه شماره  -3
  دان.ور گواهينامه، نگهباني دريانورآموزش، صد

نامه آموزش، صدور گواهينامه و نگهباني يينمتضمن اصالحات آ (2)قطعنامه شماره  -2
 .دريانوردان

اي به دبير محترم با ارسال نامه 31/4/3131]رئيس مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 
( را به پيوست مصوبه مزبور به شوراي 2( و )3هاي شماره )شوراي نگهبان، قطعنامه

 دارد.[نگهبان ارسال مي
 (3قطعنامه )

... 
 (2قطعنامه )

... 

 رتیمغا دگاهید
در شرايط اضطراري  فعاليت دريانورد (5)(،5ي شماره )( قطعنامه3/5( مقرره )3طبق بند ) الف(

بدون داشتن گواهينامه پزشكي معتبر تنها براي سه ماه تجويز شده است، حال آنكه ممكن است 
مثال، ممكن  شرايط اضطراري فعاليت بيش از سه ماه را براي اين اشخاص ايجاب كند. به عنوان

است دريانورد، گرفتار دزدان دريايي شده باشد و شرايط اضطراري، فعاليت بيش از اين مقدار )سه 
ي فعاليت به عدم تجاوز از سه ماه از جهت رو، اطالق مقيد كردن اجازهماه( را اقتضا كند. از اين

سه ماه وجود داشته شمول نسبت به مواردي كه اضطرار در فعاليت دريانوردان به مدت بيش از 
 باشد، وجهي ندارد و مغاير با موازين شرع است. 

در مقام تجويز شرب الكل است،  (2)(،5( قطعنامه شماره )5/0( از مقرره )2از آنجا كه بند ) ب(

                                                           
 استانداردهاي پزشكي - 3/5مقرره . »1

5- ... 
تواند به يك دريانورد اجازه دهد تا زمان رسيدن به اولين بندر داراي ي، مرجع دريايي ميدر شرايط اضطرار -3

پزشك عمومي معتمد آن عضو، بدون داشتن يك گواهينامه پزشكي معتبر فعاليت نمايد، مشروط بر اينكه مدت اين 
ده داشته باشد كه اعتبار آن به اجازه از سه ماه تجاوز ننمايد و دريانورد مورد نظر يك گواهينامه پزشكي منقضي ش

 « تازگي به اتمام رسيده است.
 سالمت براي انجام وظيفه – 5/0مقرره . »2
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بند مزبور مغاير با موازين شرع است. توضيح آنكه بر اساس اين بند، اتخاذ تدابير مقتضي طبق 
الزم دانسته شده است و مستفاد از الزامات اين بخش آن است كه  (5/0-الزامات بخش )الف

حال  (5)استفاده مقداري از الكل )حدي برابر پنج صدم درصد الكل در خون( تجويز شده است؛
 ( از حيث تجويز5/0( از مقرره )2آنكه از نظر شرعي، تجويز شرب الكل حرام است. بنابراين، بند )

 شرع است. شرب الكل مغاير با موازين 

 رتیمغاعدم  دگاهید
در  ي فعاليت به دريانورد( مبني بر اجازه5ي شماره )( قطعنامه3/5( مقرره )3بند )حكم  الف(

هاي طبيعي است و شامل مواردي اضطراري كه به شرايط اضطراري تا سه ماه، ناظر به وضعيت
ه موارد اضطراري )مانند حمله دزدان رو، از آنجا كشود. از اينبيش از سه ماه فعاليت نياز باشد نمي

 دريايي( از حكم اين بند خارج است، بند مزبور با اشكالي مواجه نيست. 
ي بخواهد كس هر( آن نيست كه 5ي شماره )( قطعنامه5/0-مستفاد از بخش )الف ب(

كه  د بايد اين مقدار از الكل را استفاده كند، بلكه اين بخش در مقام بيان آن استشودريانورد 
تواند بيش از اين مقدار الكل در خون خود كاري، نمي نظر ازيفه و وظ انجامدريانورد در مقام 

داشته باشد. حال در صورت استفاده از الكل به هر ميزان، مطابق احكام شرعي با وي رفتار 
نيست، مفاد حرمت و ممنوعيت شرب خمر  شود. بنابراين، از آنجا كه اين بخش درصدد نفيمي

 ن مغايرتي با موازين شرع ندارد. آ

 نظر شورای نگهبان
فصل هشتم و موارد مشابه آن منافاتي با  5/0هاي )الف( و )ب( با استظهار به اينكه بخش

قوانين مرتبط با حرمت و ممنوعيت شرب خمر ندارد، بنابراين مصوبه مرقوم خالف موازين شرع 
 د.تشخيص داده نش

                                                                                                                                              
 

5- ... 
هر مرجع دريايي بايد به منظور جلوگيري از سوء استفاده از داروها و الكل اطمينان حاصل نمايد كه تدابير  -2

دبليو سيتينامه اس( آيين5/0-اهنماي بخش )ب( ضمن توجه كافي به ر5/0-مقتضي طبق الزامات بخش )الف
 «اتخاذ شده است.

تواند به منظور جلوگيري از سوء استفاده از الكل، حدي برابر با هر مرجع دريايي، مي(: »5/0-( بخش )الف51. بند )1
م و يا مقداري از ميلي گرم در ليتر الكل در بازد 21/1سي( يا مقدار ايدرصد ميزان الكل در خون )بي 11/1حداكثر 

الكل كه بتواند به ايجاد چنين غلظتي از الكل منجر شود، را براي فرماندهان، افسران و ساير دريانوردان در حين 
 « ي ايمني، امنيتي و محيط زيستي تعيين نمايد.شدهاجراي وظايف تعيين



 11 . . . هاصدور گواهينامهي استانداردهاي آموزش، المللهاي كنفرانس اعضاي كنوانسيون بينتصويب قطعنامه قانون 

 نظر نهایي شورای نگهبان
( اعضاي 3183) 2131هاي كنفرانس مورخ تصويب قطعنامه اليحهه مجلس در خصوص مصوب

، (STCW) ها و نگهباني دريانوردانصدور گواهينامهالمللي استانداردهاي آموزش، كنوانسيون بين
فصل هشتم  3/8هاي )الف( و )ب( با استظهار به اينكه بخشبا توجه به اصالحات به عمل آمده، 

به آن منافاتي با قوانين مرتبط با حرمت و ممنوعيت شرب خمر ندارد، بنابراين مصوبه و موارد مشا
 د.مرقوم خالف موازين شرع تشخيص داده نش
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 مسئوليت تحدید كنوانسيون به ایران اسالمي جمهوری دولت الحاق قانون

 دریایي دعاوی برای

 5/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
اسالمي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي  الحاق دولت جمهوري»اليحه 

كه بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ « دريايي
در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس  9/51/5935

ين اليحه آمده است: با توجه به اهميت ي توجيهي اشوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه
بيني آن در كنار بيمه سازي مقررات مربوط به تحديد مسئوليت دعاوي دريايي و پيشيكسان

دريايي براي حمايت از كشتيراني و اشخاص شاغل در كشتي در برابر خطرات متوجه صنعت 
ر و رونق كشتيراني گذاري در صنعت مذكوحمل و نقل دريايي و به منظور تشويق به سرمايه

 شود.تجاري، اين اليحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي
به كميسيون قضايي  3/9/5932ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ اليحه

 3/3/5932و حقوقي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ 
در  1/9/5939و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در تاريخ  عيناً به تصويب رساند

صحن علني مجلس مطرح و عيناً به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني 
به شوراي  53/9/5939مورخ  50318/210ي شماره ( قانون اساسي، طي نامه38مذكور در اصل )

با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد  8/8/5939تاريخ  نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در
آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي 

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 8/8/5939مورخ  5205/512/39ي شماره نامه

******* 

  1/1/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 4/4/3131يخ بررسي در شوراي نگهبان: تار

شود به كنوانسيون تحديد به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي -واحده ماده
وليت براي دعاوي دريايي مورخ نوزدهم نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و شش ئمس

هجري شمسي( به شرح پيوست مشتمل بر بيست و سه ماده ملحق  28/8/3111ميالدي )
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 .گردد و اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد

( ماده 3جزءهاي )ت( و )ث( بند ) (3)،( كنوانسيون38( ماده )3به موجب بند ) -3 تبصره
 .شودتوسط دولت جمهوري اسالمي ايران اعمال نمي (2)،( آن2)

ي ايران براي ( قانون اساسي جمهوري اسالم22رعايت اصل هفتاد و هفتم ) -2 تبصره
هرگونه بازنگري يا اصالح كنوانسيون و بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد 

 .الزامي است (1)(23( و )21پولي در اجراي مواد )

                                                           
هر دولتي در زمان امضاء، تنفيذ، پذيرش،  -5بند » :وليت براي دعاوي درياييئكنوانسيون تحديد مس (50) ماده( 5. بند )1

(، قيد تحديد تعهد در 2( مـاده )5هاي )ت( و )ث( بند )تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزءتصويب يا الحاق مي
 ..«گونه قيد تحديد تعهد ديگري نسبت به مقررات ماهوي اين كنوانسيون مجاز نخواهد بودنظر بگيرد. هيچ

(، دعاوي زير، 8( و )9با رعايت مواد ) -1بند : »وليت براي دعاوي درياييئكنوانسيون تحديد مس (2) ماده (5. بند )2
 :وليت خواهند بودئوليت هرچه باشد، مشمول تحديد مسئمبناي مس

دعاوي مربوط به از دست دادن جان يا جراحت شخصي يا تلف يا خسارت به اموال )از جمله خسارت به  -الف
ها و وسايل كمك ناوبري(، كه در كشتي يا در رابطه مستقيم با عمليات ها و آبراهنگرگاهي، حوضچهتجهيزات ل

 .كشتي يا عمليات نجات روي دهد و ضرر و زيان تبعي ناشي از اين موارد

 .دعاوي مربوط به ضرر و زيان ناشي از تأخير در حمل كاال، مسافرين يا بار آنها از طريق دريا -ب

هاي ناشي از نقض حقوقي غير از حقوق قراردادي كه در ارتباط مستقيم با بوط به ساير ضرر و زياندعاوي مر -پ
 .دهدبرداري از كشتي يا عمليات نجات روي ميبهره

اي كه غرق شده، تبديل به الشه شده، خطر كردن كشتيآوردن، انتقال، منهدم كردن يا بي دعاوي مربوط به باال -ت
 .اي وجود دارد يا وجود داشته استآن اعراض شده از جمله هر چيزي كه در چنين كشتي به گل نشسته يا از

 .خطر كردن كاالي كشتيدعاوي مربوط به انتقال، منهدم كردن يا بي -ث

ول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع يا تقليل ضرر و زيان براي چيزي كه ئدعاوي شخصي غير از شخص مس -ج
 .«وليت خود را طبق اين كنوانسيون محدود نمايد و ضرر و زيان بعدي ناشي از چنين اقداماتيئاند مستوول ميئشخص مس

 :بازنگري و اصالح -21 ماده» :وليت براي دعاوي درياييئكنوانسيون تحديد مس( 25و ) (21) ادوم. 3
 .وسيله سازمان برگزار شودتواند به فراهمايي )كنفرانسي( به منظور بازنگري يا اصالح اين كنوانسيون مي -1

هاي عضو اين كنوانسيون براي بازنگري يا اصالح آن را بنا به درخواست حداقل يك سازمان، فراهمايي دولت -2
 .هاي عضو تشكيل خواهد دادسوم دولت

ق توديع شود، االجراء شدن اصالحيه اين كنوانسيون، هر سندي كه جهت تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحابعد از تاريخ الزم -3
 .شود كه در مورد كنوانسيون اصالح شده اعمال خواهد شد، مگر اينكه خالف آن در سند تصريح شودچنين فرض مي

 :بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي -25 ماده

( و 0شده در مواد ) تواند فراهمايي را تنها به منظور تغيير مقادير مشخص(، سازمان مي21با وجود مفاد ماده ) -1
( 2( و )5كردن واحدهاي ديگري با يك يا هر دو واحد تعريف شده در بندهاي )( يا جايگزين0( ماده )2( و بند )3)

( اين ماده برگزار نمايد. تغيير مقادير تنها زماني انجام خواهد شد كه ارزش مقادير 9( و )2( طبق بندهاي )0ماده )
 .اي تغيير كرده باشدمالحظه مزبور به ميزان قابل

 .هاي عضو برگزار خواهد كردسازمان، فراهمايي مزبور را حسب درخواست حداقل يك چهارم دولت -2

هاي عضو حاضر وسيله اكثريت دو سوم دولتها با واحدهاي ديگر بهتصميم به تغيير مقادير يا جايگزيني واحد -3
 .دهنده در فراهمايي مزبور اتخاذ خواهد شدو رأي
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 دیدگاه مغایرت  
، كنوانسيوناين ( 50( ماده )5( اين ماده واحده به استناد بند )5مجلس در تبصره ) (الف

( اين كنوانسيون را غير قابل اعمال توسط دولت جمهوري 2( ماده )5)هاي )ت( و )ث( بند جزء
اسالمي ايران دانسته و در واقع از حق شرط استفاده كرده است؛ اين در حالي است كه به موجب 

توانند تنها با صدور يك اطالعيه از حق شرط مذكور ها ميدولت (5)( كنواسيون،50( ماده )9بند )
آن را متعهد شوند. با توجه به اينكه استفاده از حق شرط در اين ماده واحده انصراف داده و اجراي 

المللي گيرد، انصراف از آن نيز با توجه به وصف بيني مجلس صورت ميبه موجب مصوبه
ي مجلس صورت گيرد. ( قانون اساسي به موجب مصوبه33بر اساس اصل ) بايستميكنوانسيون، 

( اين ماده واحده، شرط هرگونه بازنگري يا اصالح كنوانسيون و 2صره )طور كه در تببنابراين همان
( 25( و )21همچنين بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولي، موضوع مواد )

( نيز 5( قرار داده شده است، انصراف از حق شرط مذكور در تبصره )33كنواسيون، رعايت اصل )
( ماده واحده رعايت اصل 2رد. لذا از آنجا كه در تبصره )بايست از مسير مجلس صورت گيمي

( قانون 33مغاير با اصل )مورد تصريح قرار نگرفته، اين تبصره ( 50( ماده )9بند )مزبور در مورد 
 ها توسط مجلس است. گونه كنوانسيوناساسي مبني بر لزوم تصويب اين

به نوع خسارت )جاني يا مالي(، از نظر شرعي، در صورت ورود خسارت به افراد، بسته  (ب
شخص يا اشخاصِ مقصر ملزم به جبران خسارات وارده به صورت كامل هستند. در واقع اگر 

ي تعيين شده در شرع بايست ديهشد، ميخسارت جاني بود و متوجه تماميت جسماني افراد مي
ديده پرداخت شود. نمقدس پرداخت شود و اگر خسارت مالي بود، كل قيمت يا مثل آن بايد به زيا

پذيرند سقف ها و به تبع آنها اتباع در اين خصوص ميآنچه كه براساس اين كنوانسيون دولت
محدودي از جبران خسارت است كه ممكن است در برخي موارد كمتر از خسارت مالي واقعي يا 

ز جهت ي معين شده شرعي باشد؛ لذا اطالق محدود نمودن مسئوليت در اين كنوانسيون اديه
شمول نسبت به مواردي كه شرعاً ديه دارد يا خسارت واقعي )قيمت واقعي يا مثل( بيش از مقدار 

 معين محدود شده باشد، مغاير با موازين شرع است.

                                                                                                                                              
 

شدن  االجراءهر دولتي كه سند خود مبني بر تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق به كنوانسيون را بعد از الزم -4
 «.اصالحيه توديع كند، كنوانسيون اصالح شده را اعمال خواهد كرد

هدي نسبت هر دولتي كه قيد تحديد تع -9 بند: »وليت براي دعاوي درياييئكنوانسيون تحديد مس (50) ماده( 9. بند )1
نظر اي خطاب به دبيركل از آن صرفتواند در هر زماني به وسيله اطالعيهبه اين كنوانسيون در نظر گرفته است مي

نظري در تاريخي كه اطالعيه دريافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطالعيه حاكي از اين نمايد. چنين صرف
شود و چنين تاريخي ديرتر از تاريخ ن شده در اطالعيه نافذ مينظر از قيد تحديد تعهد در تاريخ معيباشد كه صرف

 «.نظر كردن در چنين تاريخ مؤخري نافذ خواهد شددريافت اطالعيه توسط دبيركل باشد، صرف
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 دیدگاه عدم مغایرت
st»ترجمه كلمه كه در واقع  ،( كنوانسيون50( ماده )9در بند )« دولت»منظور از  (الف at e» 

كشور عضو است نه صرفاً قوه مجريه آن كشور. به بيان ديگر، كنوانسيون به  است، مراجع قانوني
كه مراجع قانوني آن كشور تصميم گرفتند، هاي متعاهد اين اختيار را داده تا در صورتيكشور

( ماده واحده 2خود انصراف دهند. بنابراين تبصره ) بتوانند با صدور يك اطالعيه از حق شرط
المللي كشور ( قانون اساسي مبني بر حق مجلس در تصويب تعهدات بين33تغايري با اصل )

تواند از حق شرط خود انصراف دهد كه نظر ندارد؛ به اين معنا كه دولت ايران در صورتي مي
 موافق مجلس را اخذ كرده باشد. 

( كنوانسيون، چگونگي فرايند بازنگري و اصالح كنوانسيون را مورد 25( و )21مواد ) (ب
( قانون اساسي را در صورت نياز 33( ماده واحده رعايت اصل )2اند، لذا تبصره )ث قرار دادهبح

به اصالح و تغيير مفاد كنوانسيون الزامي كرده است؛ زيرا در صورت هرگونه تغيير در مفاد اين 
هاي عضو ممكن است با حقوق و تكاليف جديدي مواجه شوند كه الزم كنواسيون، در واقع كشور

( كنوانسيون مورد 50( ماده )9گيري كند. اما آنچه كه در بند )ي آن تصميمت مجلس دربارهاس
گونه تغييري نيست كه الزم باشد مجلس شوراي اسالمي ي هيچاشاره قرار گرفته در برگيرنده

ن ( قانو33( اين ماده واحده، مغايرتي با اصل )2ي آن اتخاذ تصميم نمايد. بنابراين تبصره )درباره
 اساسي ندارد؛ زيرا درحقيقت، تعهد جديدي براي كشور ايجاد نشده است. 

پذيرد، در در دعاوي دريايي مي در اين كنوانسيون تحت عنوان تحديد مسئوليت آنچه كه دولت (ج
در واقع دهد. واقع شرط ضمن عقدي است كه به نمايندگي از طرف اتباع خود مورد پذيرش قرار مي

پذيرد كه در صورت ورود خسارات جاني و مالي، مقصر سانحه صرفاً ملزم به م ميدولت از طرف مرد
جبران خسارت در محدوده تعيين شده در اين كنوانسيون باشد، حتي اگر زيان وارده بيشتر يا كمتر از آن 
 باشد يا ديه شرعي به آن تعلق گيرد. بنابراين با توجه به ماهيت حمل و نقل دريايي كه لزوم دخالت

كند و با امعان نظر به آگاهي مردم ها را در تنظيم ضوابط آن به نمايندگي از طرف مردم الزامي ميدولت
 در اين خصوص، مفاد اين ماده واحده مغايرتي با موازين شرعي ندارد. 

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ماده واحده،  

 هباننظر نهایي شورای نگ
اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون تحديد مصوبه مجلس در خصوص 

 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مسئوليت براي دعاوي دريايي
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اصالحات قانون الحاق دولت جمهوری اسالمي ایران به تشریفات  قانون

المللي جلوگيری از آلودگي دریا ناشي بينمربوط به كنوانسيون  1918)پروتكل( 

 بعدی آنو اصالحات  -1383مصوب  -( 18/1913)مارپل  1913ها از كشتي

 5/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
 5330اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به تشريفات )پروتكل( » اليحه

)مارپل  5339ها ريا ناشي از كشتيالمللي جلوگيري از آلودگي دبينمربوط به كنوانسيون 
بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در « بعدي آنو اصالحات  -5901مصوب  -( 30/5339

 186808/48358شماره  يهيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه 21/8/5935مورخ  يجلسه
المي ارسال شد. براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اس 26/9/5935مورخ 

 از ناشي دريا آلودگي از جلوگيري الملليبين كنوانسيون: ي توجيهي اين اليحه آمده استدر مقدمه
 سازمان توسط دريا آلودگي الملليبين كنفرانس برگزاري با ميالدي 5339 سال در هاكشتي

 به و اصالح 5330 پروتكل توسط بعداً كه كنوانسيون اين. رسيد تصويب به دريانوردي الملليبين
 كاربردي هايويژگي و مقررات شامل شود،مي ياد آن از «30/5339 مارپل» اسم با اختصار طور

 دريا آلودگي از جلوگيري منظور به آنها تجهيزات و بنادر ها،كشتي ساختمان خصوص در مهمي
 و 5901 هايسال در اسالمي شوراي مجلس تصويب با ايران اسالمي جمهوري باشد. دولتمي

 نيز اخيراً. است شده ملحق آن يضميمه شش و يادشده الملليبين كنوانسيون به ترتيب به 5903
 و يادشده موارد به توجه است. لذا با رسيده تصويب به مورد هشت در مارپل كنوانسيون اصالحات

 طي برايايران، اين اليحه  اسالمي جمهوري اساسي قانون( 521) و( 33) اصول اجراي در
 شود. قانوني تقديم مي تشريفات

، عمرانبه كميسيون  20/51/5935ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ اليحه
با  2/52/5935عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ  به

 1/9/5939يحه در تاريخ به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين ال اصالحاتي
در صحن علني مجلس مطرح و به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني 

 به شوراي 53/9/5939مورخ  50391/539ي ي شمارهقانون اساسي، طي نامه (38)مذكور در اصل 
، مفاد 20/9/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد. 

ي را طي نامهدر اين خصوص آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود 
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 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 20/9/5939مورخ  5258/512/39شماره 

******* 

  1/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

الحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به تشريفات اص -ماده واحده
المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از مربوط به كنوانسيون بين 3328)پروتكل( 

و اصالحات بعدي آن با رعايت  -3181مصوب  -( 28/3321)مارپل  3321ها كشتي
اسي جمهوري اس ( قانون321پنجم )( و يكصد و بيست و 22اصول هفتاد و هفتم )

 شود.مياسالمي ايران به شرح پيوست تصويب 
 باسمه تعالي

( اصالحات 32/32/3131) 2132مارس  2مصوب  232( 21قطعنامه ام اي پي سي )
المللي جلوگيري از مربوط به كنوانسيون بين( 3112) 3328ضميمه تشريفات )پروتكل( 

اي تسهيالت دريافت نطقه( )ترتيبات م3112) 3321ها آلودگي دريا ناشي از كشتي
 مارپل( 1و  4، 2، 3بندري به موجب ضمايم 

 كارگروه حفاظت محيط زيست دريايي 
... 

 رتیمغاعدم  دگاهید
مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  نگهبان، در خصوصيچ يك از اعضاي شوراي ه

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 غاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ي مزبور، ممصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
اصالحات قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به  اليحهمصوبه مجلس در خصوص 

المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از بينمربوط به كنوانسيون  3328تشريفات )پروتكل( 
مغاير با موازين شرع  بعدي آن،و اصالحات  -3181مصوب  -( 28/3321)مارپل  3321ها كشتي

 و قانون اساسي شناخته نشد.
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موافقتنامه بين دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت جمهوری عراق  قانون
مضاعف و تبادل اطالعات در مورد اجتناب از اخذ ماليات  منظور به

 بر درآمد و سرمایه هایياتمال
 5/3/1393مصوب 

 ي قانونهدربار
اجتناب  منظور موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق به» اليحه

بنا به پيشنهاد « بر درآمد و سرمايه هايياتمضاعف و تبادل اطالعات در مورد مالاز اخذ ماليات 
رسيد و هيئت وزيران به تصويب  21/9/5935مورخ  يدر جلسه اقتصادي و دارايي امور وزارت

براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به  3/1/5935مورخ  00301/80522شماره  يطي نامه
با عنايت به : ي توجيهي اين اليحه آمده استمجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه

هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري ضرورت گسترش همكاري
خذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقي و اتدابير قانوني براي پيشگيري از عراق و لزوم اتخاذ 
سزاي ايجاد تسهيالت و تمهيدات توجه به اهميت به يك از دو كشور و با حقوقي فعال در هر

ارتقاي سطح مناسبات بين  هاي اقتصادي و نيز توسعه ومربوط و به منظور تضمين تداوم فعاليت
 شود. مراحل قانوني تقديم مي ، اين اليحه جهت طيدو دولت
، اقتصاديبه كميسيون  53/1/5935اليحه براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ اين 

به  عيناً 25/0/5935عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ  به
در صحن علني  1/9/5939خ و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در تاري رساندتصويب 

به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور  با اصالحاتيمجلس مطرح و 
نگهبان  به شوراي 53/9/5939مورخ  50385/521ي شماره قانون اساسي، طي نامه 38در اصل 

فاد آن را ، م20/9/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهارسال شد. 
ي شماره را طي نامهدر اين خصوص مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود 

  به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 20/9/5939مورخ  5259/512/39

******* 

  1/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

قتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق به مواف -ماده واحده



 23 . . . اجتناب از اخذ ماليات منظور موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري عراق به قانون 

هاي بر درآمد و مورد ماليات خذ ماليات مضاعف و تبادل اطالعات درامنظور اجتناب از 
 شود.سرمايه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي

مجوز كسب درآمد  ،( موافقتنامه33( ماده )1هاي مالي موضوع بند )هزينه -3 تبصره
 شود.غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي

( قانون اساسي 313( و يكصد و سي و نهم )22رعايت اصول هفتاد و هفتم ) -2 تبصره
 ( موافقتنامه الزامي است.21( ماده )4( تا )2جمهوري اسالمي ايران در اجراي بندهاي )

 رتیمغاعدم  دگاهید
مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  ر خصوصنگهبان، ديچ يك از اعضاي شوراي ه

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت  اليحهمصوبه مجلس در خصوص 

بر  هايياتمضاعف و تبادل اطالعات در مورد مالاجتناب از اخذ ماليات  منظورعراق بهجمهوري 
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،درآمد و سرمايه
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المللي پزشكي عضویت دولت جمهوری اسالمي ایران در كارگروه بين قانون

 (ICMM) نظامي

 5/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
 المللي پزشكي نظاميعضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در كارگروه بين» يحهال

(ICMM) »3/0/5935مورخ  يدر جلسهدفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح  بنا به پيشنهاد وزارت 
براي  20/3/5935مورخ  500058/80509شماره  يهيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه

ي توجيهي اين يب به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمهانجام تشريفات قانوني و تصو
ها و در سازمان رانيا ياسالم يجمهورو هدفمند به منظور گسترش حضور فعال : اليحه آمده است

مندي از با هدف بهرهو  يمنافع مل نيمأاز آن در جهت ت يريگو بهره ياو منطقه يالمللنيمجامع ب
تكنولوژي در حوزه بهداشت و درمان نيروهاي مسلح و امكان ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و 

ها و ظرفيت باالي علمي و انتقال تجربيات پزشكي نظامي كشور ايران با حفظ اصول و قابليت
 شود. قانوني تقديم مي تشريفاتطي  براياين اليحه ، مباني امنيت به ساير كشورها

به كميسيون  20/3/5935وري در تاريخ ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شاليحه
با اصالحاتي اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را  كميسيونعنوان  به بهداشت و درمان

به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه  53/55/5935 ي مورخجلسهدر 
به تصويب نمايندگان مجلس  تيبا اصالحادر صحن علني مجلس مطرح و  1/9/5939در تاريخ 

 50355/538ي شماره قانون اساسي، طي نامه (38)رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 
شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در نگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/9/5939مورخ 
دانست و نظر خود ني قانون اساسموازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/9/5939ي مورخ جلسه

به مجلس شوراي اسالمي  20/9/5939مورخ  5255/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص 
  اعالم كرد.

******* 

  1/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

در  يروهاي مسلحبا هماهنگي ستاد كل نشود يبه دولت اجازه داده م -ماده واحده
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و نسبت به  عضويت يابدبه شرح اساسنامه پيوست المللي پزشكي نظامي كارگروه بين
پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت با 

 هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح بر عهده دولت است.
جمهوري اسالمي ايران با  ر موردد (3)( اساسنامه38اعمال بند )ب( ماده ) -3 تبصره

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مواد 313رعايت اصل يكصد و سي و نهم )
( قانون اساسي جمهوري 22با رعايت اصول هفتاد و هفتم ) (2)( اساسنامه11( و )1)

 اسالمي ايران خواهد بود. 
( 1موضوع بند )« ه ملينمايند»در مورد جمهوري اسالمي ايران فرد جايگزين  -2 تبصره
 گردد.وسيله دولت تعيين ميهاي كارگروه به( در نشست3ماده )

 ... 

 ابهام دگاهید
با هماهنگي ستاد كل  است كه به دولت اجازه داده شده ،ماده واحدهاين به موجب صدر 

كه در اين خصوص ابهامي پزشكي نظامي عضويت يابد.  الملليبيننيروهاي مسلح در كارگروه 
جود دارد اين است كه مشخص نيست هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح براي عضويت در و

  كارگروه مذكور به چه نحوي خواهد بود.

                                                           
  -50ماده : »المللي پزشكي نظاميكارگروه بين ( اساسنامه50. بند )ب( ماده )1

المللي پزشكي نظامي شده توسط رئيس كارگروه بينضوعات مطرحهايي را در موتواند توصيههيئت مشورتي مي -5
 يا دبيركل ارائه دهد.

 موضوعات زير در حوزه اختيارات هيئت مشورتي قرار دارد: -2
 ... -الف
گير تواند به اختالف نظر ميان اعضاي نهادهاي تصميمداوري يا ارائه نظر در خصوص موضوعاتي كه مي -ب

 بخش هستند.يا مقامات منجر شود و براي عملكرد صحيح نهادهاي مزبور زيان شكي نظاميالمللي پزكارگروه بين
 ...« -پ

تواند با مقررات صادره اين اساسنامه مي -1ماده : »المللي پزشكي نظامي( اساسنامه كارگروه بين91( و )1. مواد )2
المللي ات بايد به تصويب كارگروه بينتكميل شود. اين مقرر المللي پزشكي نظاميتوسط دبيركل كارگروه بين

 برسد. پزشكي نظامي
 )بازنگري در اساسنامه(  -91ماده 

 تواند بخشي يا تمام اين اساسنامه را مورد بازنگري قرار دهد.كارگروه مي -5
شده براي تشكيل در شرايط عادي، پيشنهاد بازنگري در اساسنامه بايد حداقل يك سال پيش از زمان تعيين -2
المللي پزشكي هاي ملي كارگروه بينپنجم نمايندهكم يكجمع عمومي بعدي به صورت درخواستي با امضاي دستم

  ...«به دبير كل ارسال شود.  نظامي



 3131هاي سالي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريهمباني نظرات شورا 24

 و ابهام عدم مغایرت دگاهید
 را منوط به پزشكي نظامي الملليبيندر كارگروه  دولتگذار در اين مصوبه عضويت قانون
ه است؛ يعني پيش از امضاي قرارداد عضويت، كرد ستاد كل نيروهاي مسلحدولت با  هماهنگي

دولت بايد موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح را در اين خصوص اخذ كند. قرار دادن اين شرط در 
اين مصوبه، اشكال و ابهامي از جهت مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون 

 كند. اساسي ايجاد نمي

 نظر شورای نگهبان
 مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ي مصوبه

 نهایي شورای نگهبان نظر
مصوبه مجلس در خصوص اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در كارگروه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(ICMM) المللي پزشكي نظاميبين
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گذاری بين دولت ت متقابل از سرمایهموافقتنامه تشویق و حمای قانون

 بروندیجمهوری اسالمي ایران و دولت جمهوری 

 18/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
گذاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه» اليحه

مورخ  يدر جلسهامور اقتصادي و دارايي  بنا به پيشنهاد وزارت« برونديو دولت جمهوري 
 3/3/5932مورخ  528890/83902شماره  يهيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه 59/0/5932

ي توجيهي براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه
ات بالقوه منابع و امكان يريكارگهدر ب يگذارهيسرما تيبا توجه به اهم: اين اليحه آمده است

 ياسالم ياتباع دولت جمهور يهايگذارهياز سرما تيو حما قيو نظر به ضرورت تشو ياقتصاد
 يهايگذارهيسرما يمساعد برا طيو حفظ شرا جاديو به منظور ا يبروند يو دولت جمهور رانيا
يحه اين ال، منافع هر دو دولت نيمأو ت ياقتصاد يهايهمكار ميحكشده در جهت ارتقاء و تادي

 شود. طي مراحل قانوني تقديم مي براي
 به اقتصاديبه كميسيون  55/0/5932در تاريخ اليحه براي رسيدگي به صورت يك شوري اين 

با الحاق يك  9/3/5932 مورخ يجلسهدر  ارسال شد كه كميسيون مزبور اصليعنوان كميسيون 
به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در را  خودو گزارش به تصويب رساند آن را  تبصره به ماده واحده

به تصويب نمايندگان مجلس  با اصالحاتيدر صحن علني مجلس مطرح و  50/9/5939تاريخ 
 53010/902ي شماره قانون اساسي، طي نامه (38)رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 

ي اين مصوبه در شوراي نگهبان پس از بررسنگهبان ارسال شد.  به شوراي 21/9/5939مورخ 
دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/9/5939ي مورخ جلسه

به مجلس شوراي اسالمي  20/9/5939مورخ  5251/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص 
  اعالم كرد.

******* 

  38/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131شوراي نگهبان: تاريخ بررسي در 

 يدولت جمهور نيب يگذارهيمتقابل از سرما تيو حما قيموافقتنامه تشو -ماده واحده
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مقدمه و شانزده ماده به شرح  كيمشتمل بر  يبروند يو دولت جمهور رانيا ياسالم
 شود. يو اجازه مبادله اسناد داده م بيتصو وستيپ

 رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس( 313و نهم ) يو س كصدياصل  تيرعا -تبصره
 است.  يموافقتنامه الزام نيا( 34و )( 31مواد ) يدر اجرا

 
و  رانيا ياسالم يدولت جمهور نيب يگذارهيمتقابل از سرما تيو حما قيموافقتنامه تشو

 يبروند يدولت جمهور
 مقدمه

... 
 فيتعار -3 ماده

... 
گذاران( هيگذار )سرماهيمتعاهد و سرماطرف  كي انيحل و فصل اختالفات م -31ماده 

 گريطرف متعاهد د
گذار طرف هيچند سرما اي كيو  ريپذهيطرف متعاهد سرما انيم يچنانچه اختالف -3

گذار هيو سرما ريپذهيبروز كند، طرف متعاهد سرما يگذارهيسرما كيدرباره  گريمتعاهد د
مذاكره و  قيكه اختالف را از طرگذاران( مزبور در ابتدا تالش خواهند كرد هي)سرما

 حل و فصل كنند. همشاوره و به صورت دوستان
گذاران( مزبور نتوانند ظرف هيگذار )سرماهيو سرما ريپذهيچنانچه طرف متعاهد سرما -2

تواند ياز آنها م كيبه تـوافق برسند، هر  يگريابالغ ادعا به د خيشـش ماه از تار
 نيقوان تيضمن رعا ايمطرح  ريپذهيطرف متعاهد سرما صالح يهااختالف را در دادگاه

ارجاع  ريز( 1نفره به شرح مندرج در بند )سه يداور تيئه كي هو مقررات مربوط خود ب
 كند.

1- ... 
هر  گريگذاران( طرف متعاهد دهيگذار )سرماهيسرما اي ريپذهيطرف متعاهد سرما -1

 يكتب هيضمن ارسال اطالع ديع كنند، باارجا يرا به داور يكـدام كه بخواهند اختالف
ظرف شصت روز از  ديبا گري. طرف دندينما يداور منتخب خود را معرف يگريد يبرا
 ديداور اقدام كند و داوران منتخب با كي يمذكور نسبت به معرف هياطالع افتيدر خيتار

از  كيكنند. چنانچه هر  نييانتخاب، سرداور را تع نيآخر خيظرف شصت روز از تار
داوران منتخــب ظرف مدت  اينكند و  نييها ظرف مدت مقرر داور خود را تعطرف

كل رياز دب اندتويها ماز طرف كيمذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر 
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. دينما نييسرداور را تع ايبخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع  يداور يدائم وانيد
اب شود كه در زمان انتخاب با انتخ يز اتباع كشورا ديسرداور با ،در هر صورت

 دارد. ياسيمتعاهد روابط س يهاطرف
... 

 مغایرت دگاهید
هر يك از  گذار،هيپذير و سرما( اين مصوبه، در صورت اختالف سرمايه59( ماده )2طبق بند )

من رعايت پذير مطرح يا ضصالح طرف متعاهد سرمايه يهاتواند اختالف را در دادگاهآنها مي
. ( ارجاع كند1نفره به شرح مندرج در بند )قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيئت داوري سه

 هم هادادگاهاين احكام هاي كشور بروندي، شرعي نيست و دادگاهبا توجه به اينكه بر اين اساس، 
ان، صالح به مسلمانژه ويهاي آنان در مورد اتباع ايراني بهمطابق با شرع مقدس اسالم نيست، دادگاه

، كه تلويحاً ناظر هاي كشور بروندي در اين ماده، تجويز رجوع به دادگاهاز اين رورسيدگي نيستند. 
 شرع است. نيمغاير با مواز ها است،بر پذيرش صالحيت رسيدگي و احكام اين دادگاه

 عدم مغایرت   دگاهید
اتباع ايراني موضوع اين ماده در اين مصوبه،  (59( ماده )2بند )در « تواندمي»ي با توجه به واژه

اند، بلكه نشده هاي كشور برونديبه دادگاه صورت اختالف با طرف ديگر، ملزم به مراجعه
از  توانند طبق همين مصوبه، حل اختالف خود را از طريق داوري به سرانجام برسانند. بنابراين،مي

هاي كشور بروندي ني به طرح اختالف و مراجعه به دادگاهآنجا كه اين ماده در مقام الزام اتباع ايرا
نيست، مغايرتي با موازين شرع ندارد. ضمن اينكه اين مصوبه درصدد اعطاي صالحيت به 

ها هم نيست، بلكه توافقي دوطرفه و متقابل هاي بروندي و اعتباربخشي به احكام اين دادگاهدادگاه
 طرف است.  گذاران دوبراي حل اختالف ميان سرمايه

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
گذاري بين مصوبه مجلس در خصوص اليحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه

و قانون اساسي  مغاير با موازين شرع ،برونديدولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري 
 شناخته نشد.
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موافقتنامه همكاری بين دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت  قانون

 جرائم فرامليمبارزه با ينه زم جمهوری خلق چين در
 18/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
 موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري خلق چين در» اليحه

هيئت  59/0/5932مورخ  يدر جلسهكشور  بنا به پيشنهاد وزارت« جرائم فرامليبارزه با م نهيزم
براي انجام  3/3/5932مورخ  528898/83820شماره  يوزيران به تصويب رسيد و طي نامه

ي توجيهي اين اليحه تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه
ت به روابط دوستانه بين دو كشور ايران و چين و اهميت مسائل امنيتي و با با عناي: آمده است

هاي امنيتي متقابل و درك فوايد ناشي از آن و با آگاهي از نقش اعتقاد به لزوم برقراري همكاري
پذيري كشورها در خصوص اي و با عنايت به آسيبمؤثر دو كشور در تحكيم امنيت و ثبات منطقه

دار نمودن نظم و امنيت عمومي و جان و رفاه شهروندان به افته فراملي و خدشهيجرائم سازمان
اين اليحه ، واسطه ارتكاب جرايم يادشده و به منظور توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت

 شود. طي مراحل قانوني تقديم مي براي
 تيامنبه كميسيون  20/0/5932در تاريخ براي رسيدگي به صورت يك شوري  مزبوري اليحه

با عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را  به يخارج استيو س يمل
به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه  52/3/5932 جلسه مورخدر الحاق يك تبصره 

ب به تصوي با اصالحاتيدر صحن علني مجلس مطرح و  50/9/5939كرد. اين اليحه در تاريخ 
ي قانون اساسي، طي نامه (38)نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 

شوراي نگهبان پس از بررسي نگهبان ارسال شد.  به شوراي 21/9/5939مورخ  53013/908شماره 
قانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/9/5939ي مورخ اين مصوبه در جلسه

به  20/9/5939مورخ  5213/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص نظر خود  دانست ون
 مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد.

******* 

  38/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 يهورو دولت جم رانيا ياسالم يدولت جمهور نيب يموافقتنامه همكار -ماده واحده
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مقدمه و دوازده ماده به شرح  كيمشتمل بر  يمبارزه با جرائم فرامل نهيدر زم نيخلق چ
 .شوديو اجازه مبادله اسناد آن داده م بيتصو وستيپ

 رانيا ياسالم يجمهور ي( قانون اساس313و نهم ) يو س كصدياصل  تيرعا -تبصره
 يجمهور يقانون اساس( 22اصل هفتاد و هفتم ) تيو رعا (3)(33ماده ) يدر اجرا

 است.  يالزام (2)موافقتنامه ني( ا32ماده ) يدر اجرا رانيا ياسالم
در  نيخلق چ يو دولت جمهور رانيا ياسالم يدولت جمهور نيب يموافقتنامه همكار

 يمبارزه با جرائم فرامل نهيزم
... 

 يهمكار يهانهيزم -3 ماده
متبوع  يكشورها نيو قوان باشنديآن مكه عضو  يالمللنيب يهامانياساس پ بر ها،طرف

 يخود همكار ربطيذ اراتياخت طهيدر ح ريو مبارزه با جرائم ز يريجلوگ نهيخود در زم
 خواهند نمود:

 الملليهاي تروريستي بينفعاليت -3
 سازهاي شيمياييتوليد غيرقانوني و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پيش -2
 تاريخي و فرهنگي قاچاق كاال از جمله اشياي -1
 پولشويي -4
 هاي اعتباريجعل اسكناس و اوراق بهادار و كارت -1
 اسناد با ارزش ريو سا زايجعل گذرنامه، و -2
گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناك، مواد  يهاقاچاق سالح -2

                                                           
مبارزه با  نهيدر زم نيخلق چ يو دولت جمهور رانيا ياسالم يدولت جمهور نيب يموافقتنامه همكار( 55. ماده )1

 حل و فصل اختالف -55ماده »ي: جرائم فرامل
ها هرگونه اختالف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره دوستانه يا از طريق مجاري ديپلماتيك حل طرف

  «و فصل خواهند نمود.

مبارزه با  نهيدر زم نيخلق چ يو دولت جمهور رانيا ياسالم يدولت جمهور نيب يموافقتنامه همكار( 52. ماده )2
 مدت اعتبار و اصالحات -52ماده » ي:جرائم فرامل

ها به طرف ديگر از طريق مجاري اين موافقتنامه از تاريخ ارسال آخرين اطالعيه كتبي هر يك از طرف -5
عمل االجراء شدن اين موافقتنامه بهديپلماتيك، مبني بر اينكه اقدامات الزم را طبق قوانين و مقررات خود درباره الزم

موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاي دوره مزبور، اين موافقتنامه خود به نج سال بهآورده است، به مدت پ
ها تمايل خود را به فسخ آن، حداقل گردد، مگر آنكه يكي از طرفساله ديگر تمديد ميهاي پنجخود براي دوره

 شش ماه قبل از انقضاي آن به صورت كتبي به اطالع طرف ديگر برساند.
توانند نسبت به تغيير و تكميل اين موافقتنامه، اقدام نمايند. اصالحات مزبور با ا با رضايت متقابل ميهطرف -2

 « االجراء خواهد شد.( اين موافقتنامه الزم52( ماده )5رعايت بند )
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 ويواكتيمواد راد ريو سا يامواد هسته ،يقو يمواد سم ،يبازآتش يبرا ييايميش
 سازماندهي يا انتقال غيرقانوني اشخاص از مرزهاي ملي -8
 قاچاق انسان -3

 كالهبرداري -31
 ايجرائم رايانه -33
 ديگر جرائم فراملي.  -32

 مغایرت دگاهید
 است و نيز« رواديد»( كه معادل فارسي آن 5ماده ) )0(در بند « ويزا»ي كار بردن واژهبه

رسد مغاير با اين مصوبه، به نظر مي( 9ماده ) (9)( و بند 5ماده ) (3)ند در ب« راديواكتيو»اصطالح 
( قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، مكاتبات و متون رسمي از جمله قوانين مصوب 51اصل )

مجلس بايد با زبان و خط فارسي باشد. بنابراين، استفاده از اين واژگان بدون درج معادل فارسي 
 ( قانون اساسي است. 51) آن مغاير با اصل

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص اليحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و 

ير با موازين شرع و قانون اساسي مغا، جرائم فرامليمبارزه با  نهيزم دولت جمهوري خلق چين در
 شناخته نشد.
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 های خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكيقانون تعيين تعرفه

 63/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
كه بنا به پيشنهاد وزارت « هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكيتعيين تعرفه»اليحه 

در اين هيئت به  5/55/5935شده بود، در تاريخ  صنعت، معدن و تجارت به هيئت وزيران ارائه
تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در 

ي توجيهي اين اليحه آمده است: با توجه به تأثير اقتصادي قابل توجه خدمات مركز توسعه مقدمه
ي و بخش غيردولتي و تحوالت سريع فناوري هاي اجرايهاي دستگاهتجارت الكترونيكي بر فعاليت

در ارائه خدمات جديد در تجارت الكترونيكي و در راستاي اخذ مجوز قانوني براي دريافت وجه 
توسط مركز يادشده در ازاي ارائه خدمات به متقاضيان بدون تحميل بار مالي آن به دولت، اين 

 شود. اليحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي
به كميسيون صنايع و  25/5/5932مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ  ياليحه

معادن مجلس، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تاريخ 
با اصالحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در تاريخ  9/0/5932

حن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي در ص 21/9/5939
مورخ  50000/212ي ي شماره( قانون اساسي، طي نامه38طي روند قانوني مذكور در اصل )

با تشكيل جلسه و  8/8/5939به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ  28/9/5939
ا مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد و نظر خود در اين بررسي اين مصوبه، مفاد آن ر

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 8/8/5939مورخ  5201/512/39ي شماره خصوص را طي نامه

******* 

  21/1/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

شود نسبت به وصول وسعه تجارت الكترونيكي اجازه داده ميبه مركز ت -واحده ماده
داري دهد، اقدام كند و وجوه حاصل را به خزانهبهاي خدماتي كه به متقاضيان ارائه مي

 كل كشور واريز نمايد.

انواع خدمات مركز ياد شده و تعرفه هر يك از آنها بنا به پيشنهاد وزارت  -تبصره
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( قانون اساسي به تصويب 44اصل چهل و چهارم ) صنعت، معدن و تجارت با رعايت
 رسد.كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مي

 دیدگاه مغایرت  
 موردتوانند در وزيران يا هر يك از وزراء مي هيئتقانون اساسي،  (590)اصل  طبق (الف

م به وضع هاي اداري اقدامين اجراي قانون و تنظيم سازمانأت ،انجام وظايف اداري ،اجراي قوانين
اختيار واگذاري تصويب برخي از امور  ،همچنين در اين اصل .دننماي نامهنامه يا تصويبينيآ

هاي متشكل از چند وزير داده شده است. با توجه به اينكه در مربوط به وظايف دولت به كميسيون
لكترونيكي و ، وظيفه تصويب تعيين انواع خدمات مركز توسعه تجارت امزبورماده واحده  يتبصره

كميسيون تنظيم » يتعرفه هر يك از آنها پس از پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده
و با  (5)باشنداين كميسيون از غير وزراء مي يگذاشته شده است كه اكثر اعضا «مقررات ارتباطات

قانون اساسي  (590)اصل با اي اين گونه موارد، اين ماده واحده مغاير نامهينيامعان نظر به ماهيت آ
هاي اجرايي صالحيت نامهينيوزيران در تصويب آ هيئتوزراء و است؛ زيرا طبق اين اصل، تنها 

 بيني كرده است.ي مزبور براي غير وزراء نيز چنين صالحيتي را پيشدارند، در حالي كه تبصره
ررات فضاي مجازي كميسيون عالي تنظيم مق» يكي از وظايف ي مزبورمصوبهاز آنجا كه  (ب
گذاري براي كليه يعني نرخ -كه در حكم مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است  - (2)«كشور

اين ، است كرده «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات»را منوط به تصويب  خدمات فضاي مجازي
كميسيون »هاي تواند با صالحيتاطالق آن ميزيرا است؛  اساسيقانون  (13) اصلا مغاير ب مصوبه

در تعارض باشد. بنابراين با عنايت به اينكه شوراي « عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور
مشغول به  العالي( تشكيل و تحت امر ايشانبا حكم مقام معظم رهبري )مدظلهعالي فضاي مجازي 

ات و است و با توجه به اينكه تشكيل و تداوم فعاليت اين شورا بر اساس اختيارانجام وظيفه 

                                                           
سيون تنظيم ميك -0ماده : »53/3/5902قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مصوب  (0)ماده . 1

 :گرددي تشكيل مييمقررات ارتباطات از افراد زير با استفاده از امكانات معاونت امور مخابراتي و اداره كل ارتباطات راديو

 (وزير ارتباطات و فناوري اطالعات )رئيس -الف

  (معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي )دبير -ب

 رريزي كشوديريت و برنامهنماينده سازمان م -ج

 يينماينده وزارت امور اقتصادي و دارا -د

نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطالعات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات سه نفر صاحب -ـه
 .«وزيران هيئتو تصويب 

را  ونيسيكم نيا اراتيو اخت فيشرح وظا ،يزمجا يفضا ي( اساسنامه مركز مل3بر اساس ماده ) يمجاز يفضا يعال ي. شورا2
در  يگذاراستيس»مقرر داشته است كه از جمله آنها  ونيسيكم نيا يرا برا يفيمصوبه در شش بند وظا نياكرده است.  نييتع
  .است «يمجاز يفضا يعال يشورا مصوبات چارچوب در يمجاز يفضا خدمات هيكل يبرا يگذارنرخ نهيزم
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دخالت در  ( قانون اساسي انجام شده است،13هاي واليت مطلقه فقيه مصرّح در اصل )صالحيت
رنگ كردن نقش اين نهاد يا تعريف اقدام موازي با شرح يا كمآن شورا مقرّر براي وظايف  شرح

وظايف مقرّر شده براي اين نهاد، به نوعي در تغاير با فرمان مقام رهبري و اختيارات و 
    است. (13)اصل  هاي ايشان درحيتصال

 دیدگاه عدم مغایرت
 ياينكه پيشنهاد تعيين انواع خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي و تعرفه با توجه به (الف

كميسيون تنظيم مقررات » يشود و اغلب اعضاهر يك از آنها توسط وزارت صنعت داده مي
وزيران  هيئتارند نيز يا دولتي هستند يا توسط تصويب پيشنهادات را د يكه وظيفه «ارتباطات

قانون اساسي  (590)اصل ي ماده واحده مزبور را مغاير با توان تبصرهنميشوند، منصوب مي
گذاري خدماتي است كه مركز گذاري كميسيون مزبور صرفاً نرخهدف تعرفهدانست، ضمن آنكه 

لذا از آنجا  ؛ي مورد معامله از طريق اين مركزدهد و نه تعيين قيمت براي كاالهاياد شده ارائه مي
 ،اي ندارد، تصويب آن توسط كميسيون ياد شدهنامهگذاري اصوالً ماهيت آيينگونه تعرفهكه اين

 قانون اساسي ندارد. (590)تغايري با اصل 
 هر يك از آنها يانواع خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي و تعرفه واگذاري تصويب (ب

كميسيون عالي تنظيم »ا وظيفه ب تيمغاير در اين مصوبه، «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات»به 
گذاري براي كليه خدمات فضاي نرخگذاريِ مبني بر سياست« مقررات فضاي مجازي كشور

گذاري در سياست، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ي مزبور برايمصوبه زيراندارد؛  مجازي
بيني نكرده است، را پيش انواع خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي برايگذاري نرخ خصوص

گذاري در اين خصوص را براي كمسيون ي اين نوع از خدمات و قيمتبلكه تنها تصويب تعرفه
گذاري براي كليه نرخ گذاريِمزبور جايز دانسته است و اين امر ارتباطي با امر كالن سياست

قرار « كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور»ي عهده كه بر خدمات فضاي مجازي
هاي اين كميسيون تعارضي نداشته و اطالق مصوبه با صالحيت، روداده شده است ندارد. از اين

 قانون اساسي تلقي كرد. 13توان آن را مغاير با اصل نمي

  نظر شورای نگهبان
 سي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و قانون اساماده واحده، 

 نظر نهایي شورای نگهبان
، هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكياليحه تعيين تعرفهمصوبه مجلس در خصوص 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 خزر یایدر در تيامن نهيدر زم یموافقتنامه مربوط به همكار قانون

 63/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
بنا به پيشنهاد وزارت « خزر يايدر در تيامن نهيدر زم يموافقتنامه مربوط به همكار» يحهال

ي شماره هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه 3/0/5935ي مورخ امور خارجه در جلسه
براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي  59/3/5935مورخ  533219/80192

در  تيثبات و امن تيظر به اهمن: ي توجيهي اين اليحه آمده استر مقدمهاسالمي ارسال شد. د
مذكور و  يايآنها در حفظ در تيآن و با توجه به مسئول هيحاش يهادولت يخزر برا يايدر

اهداف  يخزر برا يايبه منظور استفاده از در يهمكار ميتحك يه و در راستامنطق داريتوسعه پا
اين اليحه براي طي مراحل ، يامنطقه يهايهمكار قيو تعم تيتقو يو برا زيآمصرفاً صلح

 شود. قانوني تقديم مي
 تيامنبراي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون  21/51/5935در تاريخ  مزبوري اليحه

با عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را  به يخارج استيو س يمل
به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد.  0/55/5932 مورخ يجلسهدر اصالحاتي 

به تصويب  با اصالحاتيدر صحن علني مجلس مطرح و  21/9/5939اين اليحه در تاريخ 
ي قانون اساسي، طي نامه (38)نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 

شوراي نگهبان پس از بررسي نگهبان ارسال شد.  ورايبه ش 28/9/5939مورخ  50033/503شماره 
دانست نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939ي مورخ اين مصوبه در جلسه

به مجلس  8/8/5939مورخ  5202/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص و نظر خود 
 شوراي اسالمي اعالم كرد.

******* 

  21/1/3131س شوراي اسالمي: مجل تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

خزر به شرح  يايدر در تيامن نهيدر زم يموافقتنامه مربوط به همكار -ماده واحده
 شود.يو اجازه مبادله اسناد آن داده م بيتصو وستيپ

 انريا ياسالم يجمهور يقانون اساس( 313و نهم ) يو س كصدياصل  تيرعا -تبصره
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در  رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس( 22و اصل هفتاد و هفتم )( 32ماده ) يدر اجرا
 است.  يموافقتنامه الزام نيا( 31ماده ) ياجرا

 خزر يايدر در تيامن نهيدر زم يمربوط به همكارموافقتنامه 
 ... -3ماده 
 -4ماده 

3- ... 
ها اشكال مورد توافق طرف ريساتواند در يها مصالح طرفيذ ينهادها انيتعامل م -2
 .رديصورت گ زين

را در  يي)پروتكل(ها فاتيها، به منظور انجام تعامل، تشرصالح طرفيذ ينهادها -1
  .ندينمايموافقتنامه منعقد م نيا( 2شده در ماده )نييتع يهانهيدر زم يخصوص همكار

... 
ين موافقتنامه از طريق مشورت هرگونه اختالف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد ا -32ماده 

 شود.ها حل و فصل ميو مذاكره ميان طرف
 -31ماده 

 گردد. ليتكم ايتواند اصالح يها مموافقتنامه با توافق متقابل طرف نيمفاد ا -3
دهد و به يم ليآن را تشك نفكيالء موافقتنامه، جز نيا يهاها و تكملههياصالح -2

شده در  ينيبشيپ هيشوند كه طبق رويم ميگانه تنظجدا ي)پروتكل(ها فاتيصورت تشر
 گردند.يم ءاالجراموافقتنامه الزم نيا( 31ماده )

... 

 ابهام دگاهید
ساير »عبارت معلوم نيست منظور از ؛ زيرا مصوبه داراي ابهام استاين  (8( ماده )2بند ) الف(

نامه است يا شامل ساير توافقمهاي مندرج در اين همان توافق« هااشكال مورد توافق طرف
در صورتي كه اين عبارت، ساير  شود. بديهي استهاي خارج از اين موافقتنامه نيز ميتوافق
تواند مي هاي مزبورتوافق هاي خارج از اين موافقتنامه را نيز شامل شود، از اين جهت كهتوافق

منوط به رعايت اصل  ،مصوبه ( اين59همانند ماده ) آنمتضمن قراردادي جديد باشد بايد اجراي 
المللي بايد به تصويب مجلس هاي بينقانون اساسي شود؛ چه آنكه طبق اين اصل، موافقتنامه (33)

 بنابراين، اطالق اين بند داراي ابهام و ايراد است.  برسد. نيز شوراي اسالمي
ام است؛ زيرا اطالق داراي ابه( 8ماده ) (9)بند  در تشريفات )پروتكل(اطالق تجويز انعقاد  ب(
منوط به نيز اجراي اين بند الزم است  رو،از اين .باشد نيز معاهدات جديد شاملتواند مياين بند 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 22

المللي بايد به تصويب قانون اساسي شود؛ چه آنكه طبق اين اصل، معاهدات بين (33)رعايت اصل 
 ايراد است.و  ابهامهت، واجد از اين جبنابراين، اطالق اين بند  برسد.نيز مجلس شوراي اسالمي 

 و ابهام عدم مغایرت دگاهید
( اين مصوبه در مقام تجويز موافقتنامه يا معاهدات 8( ماده )9( و )2اساساً بندهاي ) الف(

بلكه آنچه در اين  ،در مورد آنها الزم باشد قانون اساسي (33)اصل تا اينكه رعايت  جديد نيست
است كه صرفاً ناظر به امور  هاصالح طرفيذ ينهادها انيم «تعامل»بندها تجويز شده است، 

است و ميان طرفين  «تعامل»الذكر شود. به عبارت ديگر، موضوع بندهاي فوقتوافقنامه مياجرايي 
( قانون 33اين بندها تخصصاً از موضوع اصل ) ،و از اين جهت« موافقتنامه يا معاهده»انعقاد نه 

  .ندابهام و اشكالي مواجه نيست بندهاي مزبور با، بنابرايناساسي خارج هستند. 
هاي مكمل همان توافق ،( اين مصوبه8( ماده )9( و )2) هاي مذكور در بندهايتوافقب( 

و از  شودمنعقد مياجراي بهتر مفاد توافقنامه است كه در راستاي  اين مصوبه( 59مذكور در ماده )
قانون  (33)اصل موافقتنامه منوط به رعايت  (59) هماد ي ماده واحده، اجرايتبصره آنجا كه طبق

( نيز 9( و )2هاي مذكور در بندهاي )در مورد توافقاصل رعايت اين بالطبع  شده است، اساسي
  .هستند ايراد و الزامي است و انجام خواهد شد. بر اين اساس، بندهاي مزبور فاقد ابهام

 نظر شورای نگهبان
 وازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ي مزبور، مغاير با ممصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
 يايدر در تيامن نهيدر زم يمصوبه مجلس در خصوص اليحه موافقتنامه مربوط به همكار

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، خزر
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 كل كشور 1393( قانون بودجه سال 12بند )ج( تبصره ) قانون تفسير

 61/3/1393 مصوب

 ي قانوندرباره
توسط تعدادي از « كل كشور 5939( قانون بودجه سال 50استفساريه بند )ج( تبصره )»طرح 

ي ارائه خدمات نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و در راستاي رفع برخي از مشكالت در حوزه
دو فوريت تقديم  بهداشتي و درماني به جانبازان و ايثارگران شاغل در نهادهاي مختلف، با قيد

ي از آنجايي كه ارائه خدمات پراكنده»ي توجيهي اين طرح آمده است: مجلس شد. در مقدمه
عدالتي در بهداشتي و درماني به ايثارگران، فاقد مديريت واحد درماني بود و بدين سبب بي

ن نحو ممكن دهي درماني و بهداشتي به جانبازان و ايثارگران در چند سال گذشته به بدتريسرويس
بروز نمود و نارضايتي شديدي در جامعه ايثارگري ايجاد نمود. تقاضاي مشخص ايثارگران اين بود 

اي درماني و بهداشتي، دستگاه محل اشتغال به دليل هاي خاص و حرفهكه به دليل نياز به سرويس
آنان ايجاد اي را براي اي پزشكي، مشكالت عديدهعدم وجود امكانات و نبود اطالعات حرفه

نمايد؛ در صورتي كه بنياد شهيد و امور ايثارگران به دليل تخصصي بودن و تربيت نيروهاي مي
بنياد شهيد و امور ايثارگران و ايثارگر و  زبده و فني و متخصص و ارتباط معنوي كه بين دستگاه

ن آنان وجود هاي درماني و بهداشتي تعامل خوبي بيخانواده وي برقرار بود در ارائه سرويس
ي كارفرمايي و كارگري و غيره موجب تضييع حقوق داشت؛ اما در دستگاه محل خدمت رابطه
شد و امكان اعتراض در مقابل عدم اجابت تقاضا نبود. حقه آنان از حيث ارائه خدمات درماني مي

( تبصره فلذا نمايندگان مجلس با احصاء مشكالت درماني و بهداشتي ايثارگران با تصويب بند )ج
متولي اصلي درمان ايثارگران را بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي  5939( قانون بودجه سال 50)

نمود و هرگز اين اقدام به معناي آن نبود و نيست كه دستگاه محل اشتغال ايثارگر از ارائه خدمات 
د. بدين سبب متعارف درماني و پايش سالمت ايثارگر شاغل خود يا ساير موارد امتناع ورز

افزايي شاهد هم استفساريه ذيل با قيد دو فوريت مطرح و اميد است با تصويب آن در مجلس،
هاي ها و صندوقها و ادارات و دستگاهخدمات درماني و بهداشتي ايثارگران از سوي سازمان

 «ي به ايثارگران شاغل و بازنشسته باشيم.بازنشستگ
به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و پس از آن،  21/9/5939دو فوريت اين طرح در تاريخ 

اين طرح براي رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان كميسيون اصلي 
كميسيون به تصويب رساند  21/9/5939ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد اين طرح را در جلسه 
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در صحن علني  23/9/5939تاريخ  طرح دراين . و گزارش آن را تقديم مجلس شوراي اسالمي كرد
مجلس، مطرح و با اصالحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور 

شوراي  به 5/8/5939مورخ  21391/808ي شماره ( قانون اساسي، به موجب نامه38در اصل )
، پيش از ارسال رسمي 20/9/5939 شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ ارسال شد.نگهبان 

اين مصوبه به شورا، مفاد اين مصوبه را بررسي و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد آن با 
به مجلس  2/8/5939مورخ  5215/512/39ي شماره نامه را طي اساسيموازين شرع و قانون 

 شوراي اسالمي اعالم كرد.

******* 

  22/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 موضوع استفساريه:
مانع از ارائه  (3)،كل كشور 3131( قانون بودجه سال 32بند )ج( تبصره )آيا حكم 

( قانون مديريت 1هاي اجرايي موضوع ماده )خدمات بهداشتي و درماني متعارف دستگاه
كنان شاغل و بازنشستگان ايثارگر هاي بازنشستگي به كارخدمات كشوري و صندوق

 شود؟تحت پوشش خود مي
 پاسخ:

 شود.خير، مانع نمي

 رتیمغا دگاهید 
( قانون اساسي، شرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي 39مطابق با اصل )

دولت »حكم كرده است كه  كل كشور 5939( قانون بودجه سال 50بند )ج( تبصره ) اسالمي است.
هاي بازنشسته و شاغل در دستگاههاي درماني مربوط به ايثارگران ست صد درصد هزينهمكلف ا

                                                           
  -50تبصره »مجلس شوراي اسالمي:  0/52/5932مصوب  كل كشور 5939( قانون بودجه سال 50)تبصره . بند )ج( 1

 ... -الف
هاي هاي درماني مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه( هزينه%511درصد ) دولت مكلف است صد -ج

ط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت ي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات درمان و بيمه تكميلي را توسياجرا
نياز را از سرجمع اعتبارات  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است اعتبار موردنمايد. معاونت برنامه

( كسر كند و به بنياد شهيد و امور ايثارگران 91881هاي بازنشستگي )اعتبار برنامه ي و صندوقيهاي اجرادستگاه
  .«شود( اين قانون تأمين مي3جدول شماره ) 111111 -19ارات اين بند از محل رديف اختصاص دهد. اعتب
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را توسط بنياد شهيد و امور  تكميلي يي و افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات درمان و بيمهياجرا
ي درماني حتي در حد متعارف، توسط هر در نتيجه، پرداخت هزينه« ايثارگران پرداخت نمايد.

بند )ج( نهادي به غير از بنياد شهيد و امور ايثارگران، حتي به صورت تخييري، با مفاد  شخص يا
 قانون مزبور مغاير است. از اين رو، اين مصوبه، از آن جهت كه به غير از بنياد شهيد، (50تبصره )

 نشستهي خدمات درماني به ايثارگران شاغل و بازهاي اجرايي را نيز مجاز به ارائهساير دستگاه
اي را به بند )ج( تبصره كند و موضوع تازهدانسته است، در حقيقت دارد حكم جديدي را بيان مي

گذار، تفسير و رفع ابهام از مراد كند. با اين وصف، از آنجا كه اين اقدام قانون( ضميمه مي50)
در قالب  ي جديد است،( نيست، بلكه نوعي تقنين و وضع قاعده50خويش در بند )ج( تبصره )

ي تفسيري ( قانون اساسي و نظريه39گنجد و به همين دليل، مغاير با مفاد اصل )نمي« تفسير قانون»
 است.  (5)شوراي نگهبان در خصوص اين اصل

 رتیمغا عدم دگاهید
، اعم از بيمه «متعارف»اي خدمات درماني و بيمه هاي اجرايي به مستخدمين تابع خود،دستگاه

بيمه، به صورت فرانشيز به  يكنند كه شاغلين با پرداخت بخشي از هزينهارائه ميعادي و تكميلي 
بند شوند. هر چند كه حكم اي و درماني برخوردار مياز اين خدمات بيمه گر يا سازمان متبوع،بيمه

هاي هزينهكل كشور، ناظر به پوشش صد درصدي  5939بودجه سال  ( قانون50)ج( تبصره )
هاي اجرايي مطابق با قوانين مربوط، ليكن اگر اين حكم نيز وجود نداشت، دستگاه است، درماني

ي عادي و يا اي كاركنان متبوع، اعم از بيمهي خدمات بيمهدر خصوص ارائهرا ي خود بايد وظيفه
شود، بلكه تفسير ي مذكور اصالح قانون و تقنين محسوب نميدادند. لذا مصوبهتكميلي  انجام مي

( 39گذار و رفع ابهام از قانون است. در نتيجه، اين مصوبه مغاير با اصل )يين منظور قانونو تب
 ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اين اصل نيست. قانون اساسي و نظريه

 نظر شورای نگهبان
 اين استفساريه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 شورای نگهبان نهایينظر 
( قانون بودجه سال 32بند )ج( تبصره ) هياستفساره مجلس در خصوص طرح دوفوريتي مصوب 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، كل كشور 3131

                                                           
 ؛بيان مراد مقنن است ،مقصود از تفسير»: شوراي نگهبان 51/9/5930مورخ  109/25/30تفسيري شماره  ييهنظر. 1

 «شود.بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي
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اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد كار معين با قانون 

 نظارت بر بازار بازرسان شاغل در حوزه

 61/3/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل »طرح 

تعيين تكليف و  منظور به اسالمي شوراي مجلس نمايندگان از ايرا عده «در حوزه نظارت بر بازار
 ياسالم يمجلس شورا به تيدو فور ديبا ق براي نظارت بر بازار، نفر نيروي بازرس 9111جذب 

به صورت زير  و فوريت آن، ي اين طرحتوجيهي اين طرح، ضرورت ارائه يارائه كردند. در مقدمه
نظر به اينكه دولت محترم در راستاي ايجاد تحوالت بنيادي در ساختار اقتصادي »تبيين شده است: 

اي نظير اي گستردههحطر ها در كشور،و بسترسازي مناسب براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه
را به  5903ها و كنترل بازار از شهريورماه سال طرح تشديد بازرسي و نظارت، طرح تثبيت قيمت

شده و ضرورت اطمينان از تبيين اجرا گذارده كه در اين خصوص با توجه به وسعت اهداف تعيين
ي بازرسي در حدود هاي كالن اقتصادي كشور نسبت به جذب و آموزش نيروهاو تحقق سياست

به استناد مصوبه شماره  5935نفر بازرس به صورت قرارداد حجمي و متعاقباً از سال  9111
هيئت محترم وزيران به صورت قرارداد كار معين در  58/1/5935مورخ  ه83089/ت38383

كنندگان و ها و سازمان حمايت مصرفهاي صنعت، معدن و تجارت استانمجموعه سازمان
گونه بار دكنندگان اقدام نموده است. اينك با توجه به وجود رديف اعتباري الزم و اينكه هيچتولي

اي جديدي را به دولت تحميل نخواهد نمود و با عنايت به ضرورت كنترل بازار در اجراي هزينه
هاي موصوف وطرح ذيل به منظور تعيين تكليف نير ،ها در مجموعه كشورفاز دوم هدفمندي يارانه

 « .گرددبه صورت قرارداد كار معين با قيد دو فوريت تقديم مي
 بيمجلس به تصو 91/2/5939مورخ  كشنبهيروز  يعلن ياين طرح در جلسه تيفور دو

 ونيسيبه عنوان كم برنامه و بودجه و محاسبات ونيسيو براي رسيدگي به كم دينمايندگان رس
به تصويب نرساند و رد  91/2/5939 مورخ يارجاع شد. كميسيون مزبور، آن را در جلسه ياصل
در صحن علني مجلس  8/9/5939و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ  كرد

رسيد و براي طي روند نمايندگان مجلس با انجام اصالحاتي، به تصويب سرانجام و شد مطرح 
به  3/9/5939مورخ  58311/818ي شماره قانون اساسي، طي نامه (38)قانوني مذكور در اصل 

اين  ررسيبا تشكيل جلسه و ب 3/9/5939شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 
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ي بهم تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهممصوبه، مفاد آن را در برخي موارد، 
براي برطرف  به مجلس اعالم كرد. مجلس شوراي اسالمي 51/9/5939مورخ  003/512/39شماره 
اصالحات  23/9/5939ي علني مورخ ، در جلسهنسبت به اين مصوبه شوراي نگهبان ابهاماتكردن 

 21320/818ي شماره ي اصالحي را طي نامهاين طرح اعمال و مصوبه اده واحدهالزم را در م
براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در تاريخ  5/8/5939مورخ 

سابق را منتفي  ابهامشده در اين مصوبه، با تشكيل جلسه و بررسي اصالحات انجام 8/8/5939
شرع و قانون اساسي را طي  نيدانست و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با مواز

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 8/8/5939مورخ  5233/512/39ي شماره نامه

******* 

 )مرحله نخست( 4/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  هتاريخ مصوب
 2/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

هاي استاني و سازمان حمايت )سازمان به وزارت صنعت، معدن و تجارت -هواحده ماد
سه هزار و پانصد نفر شود در سقف اجازه داده مي كنندگان و توليدكنندگان(مصرف

بودجه سال  111111-32 اعتباري از رديفعين با تأمين صورت قرارداد كار مبازرس به 
كشور نسبت به  هاي نظارتي دولت و كنترل بازار در مجموعهجهت اجراي طرح جاري،

 اقدام نمايد.جديد  تمديد قراردادهاي قبلي و جايگزيني آنها بدون هزينه

 رتیمغا دگاهید
ي مذكور در اين مصوبه، در بودجه رديف اعتبار (5)طبق اعالم دولت به شوراي نگهبان، (الف

ساالنه به اموري تخصيص داده شده است و مازادي ندارد كه به موضوع اين مصوبه اختصاص داده 
شود. در واقع اين رديف، براي موضوع اين مصوبه، غير قابل استفاده است. بر اين اساس، اين 

ه و از آنجا كه در قالب طرح ارائه مصوبه، محل واقعي براي تأمين بار مالي موضوع مذكور را نداشت
تصويب هاي قانوني را در صورتي قابل قانون اساسي است كه طرح (31)خالف اصل  شده است،
 ده باشد.شمشخص  اجرايي آنهاي هزينه محل تأمينداند كه مي در مجلس

                                                           
از سوي جانشين معاون  0/9/5939مورخ  9125/39/211ي شماره نامه . متعاقب اعالم نظر دولت به شوراي نگهبان،1

( آن در خصوص 9جمهور براي شوراي نگهبان ارسال شده است كه بند ) ي مديريت و سرمايه انساني رئيستوسعه
كرد اعتبار باشد؛ با اين توضيح كه محل هزينهانون اساسي ميمغاير اصل پنجاه و دوم ق -9»دارد: اين مصوبه بيان مي

التصويب، مندرج در قانون، قبالً از سوي مجلس به تصويب رسيده و تخصيص مجدد آن براي موضوع قانون اخير
 «رسد.خالف اصل اخيرالذكر به نظر مي
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را اگر ، همان الزام دولت است؛ زيمصوبه نيمصرح در ا« شوداجازه داده مي»عبارت  يمعنا (ب
شود. جواز در چنين وزارت مزبور، مفاد اين مصوبه را اجرا نكند، توسط مجلس، بازخواست مي

ي انجام چنين كاري وجود نداشته و از اين پس، مصوباتي به اين معنا است كه تا قبل از اين، اجازه
رفع منع قانوني و اين اجازه وجود دارد و بايد اين كار انجام شود. به بيان ديگر، اجازه به معناي 

شود كه ، استفاده مي«شوداجازه داده مي»الزام به انجام است. در لوايح بودجه نيز معموالً از عبارت 
مختار بودن دولت در انجام مفاد اين عبارت، توان با استناد به نمي به معناي الزام است. بنابراين،

 ندانست.ن اساسي قانو (31)آن را خالف اصل را برداشت كرد و  اين مصوبه

 رتیمغا عدم دگاهید
داده است تا  «اجازه»با توجه به اينكه اين مصوبه، دولت را مكلف نكرده و تنها به دولت  (الف

كاري را انجام دهد، حتي با پذيرش بار مالي مصوبه و اينكه رديف اعتباري مذكور در مصوبه فاقد 
قانون اساسي دانست؛ زيرا دولت  (31)اصل  توان اين مصوبه را مخالف بامنبع واقعي باشد، نمي

تواند مفاد مصوبه را اجرا كند، مختار است مفاد مصوبه را اجرا نكند. ذكر عبارت طور كه ميهمان
نيست و دولت مختار به  الزام يبه معنا ،ي نيزو مال يابا موضوعات بودجه يدر مصوبات« اجازه»

 انجام مقرره قانونيِ مربوطه است. 
يك امر حاكميتي « ي كشورهاي نظارتي دولت و كنترل بازار در مجموعهاي طرحاجر» (ب

 كارگيريبهاي جز كه بايد توسط دولت انجام شود و دولت نيز براي كنترل بازار، چاره (5)است
اين افراد را در اين  (2)،افراد در اين حوزه ندارد. دولت نيز قبالً بر اساس برخي مصوبات خود

گرفته است و اين مصوبه، صرفاً در خصوص تمديد قرارداهاي قبلي است. بر اين  كاربهخصوص 
در خصوص موضوع جديدي نيست كه  اين مصوبه كه در قالب طرح ارائه شده است، اساس،

 قانون اساسي نيست.  (31)لذا اين مصوبه مغاير با اصل  ؛نيازمند تأمين محل هزينه آن باشد

دولت اجازه داده است براي انجام كاري از يك رديف اعتباري اين طرح مصوب، صرفاً به  (ج
هاي ديگري براي اجراي اين مصوبه هزينه كند و به دولت اين اجازه را نداده است كه از محل

برداشت كند؛ در نتيجه، اگر رديف اعتباري مذكور در اين مصوبه، فاقد منبع است، دولت ديگر 

                                                           
 سالهستيانداز بسعه در چارچوب سند چشمپنجم توساله پنجمه برنا يكل يهااستيس( 21( بند )2. با توجه به جزء )1

گذارى، )سياست براى ايفاى وظايف حاكميتى ايجاد ساختارهاى مناسب»دارد: كه اشعار مي 25/51/5903ابالغي 
 است.« نظارت»؛ وظايف حاكميتي شامل «هدايت و نظارت(

؛ 21/2/5931مورخ  ن80193/ت90510به شماره  يس جمهور در كارگروه كنترل بازارئتصميم نمايندگان ويژه ر. 2
شماره  ينامهتصويبهيئت وزيران و  58/1/5935 مورخ ـه83089/ت 38383شماره  ينامهتصويب
 هيئت وزيران. 53/52/5935 هـ مورخ83089/ت212099
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مصوبه، سالبه به انتفاي موضوع است. بنابراين، اين مصوبه قادر به اجراي مصوبه نيست و اجراي 
 . داردقانون اساسي ن (31)با اصل  تيمغاير

 ابهام دگاهید
ز آنجا كه مشخص نيست رديف اعتباري مذكور، داراي منابع كافي براي اختصاص به موضوع ا

مصوبه )طرح(، مغاير و با توجه به اينكه در صورت فقدان اعتبار كافي، اين  است يا نهاين مصوبه 
امكان اظهارنظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت يا عدم  قانون اساسي است، (31)اصل 

مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي ميسّر نيست. بنابراين الزم است ابتدا اين ابهام مصوبه برطرف 
 شود تا بتوان راجع به آن اظهارنظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
ين حيث كه تاريخ و مدت تمديد را مشخص ننموده و همچنين معلوم نيست ماده واحده از ا

كه براي رديف مرقوم، محل مصرف ديگري در نظر گرفته شده يا خير و اينكه چه مبلغ از اين 
 ؛ابهام دارد ،نمايد يا خيربيني شده را ميمانده، كفايت هزينه پيشرديف باقي است و آيا مبلغ باقي

 نظر خواهد شد. اظهارپس از رفع ابهام، 

******* 

 )مرحله دوم( 22/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

در  3131در سال شود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي -ماده واحده
 111111-32ي با تأمين از رديف اعتبار 3132گرفته شده در سال  كاربهان سقف بازرس

بدون  ح بازرسي كاال و خدماتطر، جهت اجراي كل كشور 3131بودجه سال قانون 
 جديد اقدام نمايد. هزينه

 مغایرت دیدگاه
اند كه متعاقباً، دولت افراد موضوع اين مصوبه، ابتدا در قالب نيروهاي شركتي، فعاليت داشته

گرفته شوند. بر اساس قانون  كاربهمعين )سابق( تصويب كرد كه اين افراد به صورت قرارداد كار
هاي مصوب خود را به توانند تا ده درصد از كل پستها ميدستگاه (5)مديريت خدمات كشوري،

                                                           
 طيدر شرا تواننديم يياجرا يهادستگاه: »0/3/5900( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 92ي ماده ). تبصره1

و در سقف اعتبارات  يمصوب، بدون تعهد استخدام يسازمان يهاپست (%51) درصد سازمان تا ده دييبا تأ خاص
 «.رنديگ كاربه سال كيحداكثر  يبرا نيكار مع اي يساعت صورت را به يافراد ،مصوب
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(، مصوبات دولت با قوانين قيتطب ئتيهگيرند و لذا رئيس مجلس ) كاربهصورت قرارداد كار معين 
 (5)قف مذكور، خالف قانون اعالم كرد.را به دليل عدم مراعات سدر اين خصوص دولت  يمصوبه

اين افراد بايد  دولت )جديد( نيز در اين خصوص معتقد است كه به جهت رعايت موازين قانوني،
مجلس كه به تمديد قراردادهاي سابق  يو مصوبه (2)گرفته شوند كاربهدر قالب نيروهاي شركتي 

                                                           
آنجا كه تبصره  از»..... رياست مجلس شوراي اسالمي به رئيس جمهور :  55/9/5932مورخ  51205ي شماره . نامه1

 نيعو قرارداد كار م يافراد به صورت ساعت كارگيريبه -5900مصوب  -يخدمات كشور تيريقانون مد( 92)ماده 
عدم  ثيمذكور از ح مصوبه هذايمجاز دانسته است، عل ،«مصوب يسازمان يها( پست%51تا ده درصد )»را 

  «با قانون است. ريمراعات سقف مذكور، مغا

صنعت، معدن و نفر از وزارت  9111از نمايندگان مجلس نسبت به اخراج حدود  يكيص اين موضوع، . در خصو2
، اين پاسخ را در يكي از نسبت به اين موضوع ي مزبوروزارتخانه به هيئت رئيسه مجلس اعتراض كرد كه ،تجارت

 ها منتشر كرد:رسانه
 يقانون هدفمندساز ياجرا يمناسب بسترها يسازنهيدر كشور و زم يتحول اقتصاد يهاطرح يمنظور اجرابه»
، وزارت 55/9/5903هـ مورخ 93091/ت90191شماره  نامهبيبا ابالغ تصو 5903در سال  رانيوز تيئه ها،ارانهي

مكلف نمود.  ينظارت يهامشمول طرح ماقال هيو نظارت بر كل يبازرس ديطرح تشد ي)سابق( را به اجرا يبازرگان
انعقاد قرارداد  قينفر بازرس از طر 9111حجم كار مقرر شد تعداد  يابيو ارز يمذكور و با بررس مصوبه يدر اجرا

 يفيكارگيري و ردكشور، به يهااستان يدر تمام ر،يخط فهيوظ نيانجام ا يبرا يمانكاريپ يهابا شركت يحجم
 ينيبشيقانون بودجه كل كشور پمتفرقه  يهافيدر رد« كاال و خدمات يبازرس ياجرا حاعتبارات طر»تحت عنوان 

 .دياعتبار گرد صيو تخص
 يهاموضوع الزام دستگاه» ران،يوز تيئه 5/55/5931هـ مورخ 83389/ت259835شماره  نامهبيابالغ تصو با

 يهاطرف قرارداد با شركت يروهاين هيبا كل يقرارداد موقت كارگر اي نيدر خصوص انعقاد قرارداد كار مع يياجرا
 يط ي،بازرس ديطرح تشد يروهايمذكور بر ن با درخواست وزارتخانه و به منظور شمول مصوبه ،«يمانكاريپ

 53/52/5935هـ مورخ  83089/ت 212099و شماره  58/1/5935هـ مورخ  83089/ت 38383مصوبات شماره 
مصوبات دولت با  قيو تطب يبررس تيئه يول ،اخذ شد روهاين نيبا ا نيمجوز عقد قرارداد كار مع رانيوز تيئه

هـ/ب مورخ 51205و شماره  59/51/35هـ/ب مورخ 05912 هشمار يهانامه يط ياسالم يمجلس شورا نيقوان
 يمحاسبات كشور ط وانيو از جمله د ينظارت يهانهاد االثر اعالم نمود و متعاقباًيمصوبات فوق را ملغ 55/9/32
دال بر عدم استمرار و فسخ قرارداد  ياسالم يمجلس شورا يهانامه يوزارتخانه را مكلف به اجرا ،متعدد يهانامه

به استناد  زيها نصنعت معدن و تجارت استان يهاسازمان حسابانينمود و ذ يبازرس ديطرح تشد يروهاين
 يخوددار هميالمشارٌ ياياز پرداخت حقوق و مزا ياسالم يمحاسبات كشور و مجلس شورا وانيمكاتبات د

به هر نحو ممكن  شانياز طرف ا تيبا دستور مقام محترم وزارت و با قبول مسئول 5932ال نمودند كه در سيم
  منعقده پرداخت شد. يهاموصوف با توجه به قرارداد يروهاين يايحقوق و مزا

 با توجه به مطالب فوق:
آنان نداشته است و  ليدتع ايدال بر اخراج و  ياستيس چيبوده و ه روهاين نيعقد قرارداد با ا ،وزارتخانه ميتصم -5

و  نيقوان تيدر رعا يمانكاريپ يهاشركت قيموصوف از طر يروهايوزارتخانه دال بر عقد قرارداد با ن رياقدام اخ
 بوده است. رالذكمراجع فوق ياز سو ياعالم راداتيمقررات و رفع ا

به  بنا 5939در سال  روهاين نيداد با اقرار ديبر عدم امكان تمد يمكاتبه وزارتخانه مبن ،گردديچنانچه مالحظه م -2
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گذاري كرده است كه با توجه ي را قانونبه عنوان قراردادهاي كارمعين حكم كرده است، امر جديد
 قانون اساسي است. (31)خالف اصل  به فقدان محل تأمين بار مالي آن،

 عدم مغایرت دیدگاه
و « در سقف سه هزار و پانصد نفر بازرس»حذف  -عمل آمده با توجه به اصالحات به (الف

افراد  -« 5932ه در سال گرفته شد كاربهدر سقف بازرسان  5939در سال »تصريح به عبارت 
اند و تاريخ و مدت تمديد قرارداد نيز براي يك سال افزايش نيافته موجود يمشمول قراردادها

( معين شده است و همچنين با عنايت به اينكه رديف اعتباري مذكور، از ابتدا براي 5939)سال 
شده  برطرف ي مزبورهبيني شده است، بر اين اساس، ابهامات مصوببازرسي كاال و خدمات پيش

 است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست. 
دولت در خصوص اين مصوبه معتقد است كه افراد مذكور در اين مصوبه بايد به صورت  (ب

گرفته شوند. با توجه به وجود مصوبات پيشين دولت كه دستور به انعقاد قراردادهاي  كاربهشركتي 
شده است، اين مصوبه، و مزاياي آنان نيز بر اين اساس پرداخت  كارمعين با اين افراد داده و حقوق

اين ماده مغاير  موضوع جديدي نبوده كه مستلزم افزايش بار مالي براي دولت باشد. بر اين اساس،
 قانون اساسي نيست. (31)اصل 
ر به دولت است و نه ايجاد تكليف، د مجوز اعطايناظر به  ،با توجه به اينكه اصل مصوبه (ج

اقدام  كافي براي آن نداشته باشد، يصورتي كه دولت متمايل به انجام اين موضوع نبوده يا بودجه
كه خالف  ردد و بنابراين اين مصوبه، در عمل، بار مالي جديدي براي دولت ندانكميبه انجام آن ن

بايد  قانون اساسي باشد. همچنين در اين مصوبه تصريح شده است كه اجراي مصوبه (31)اصل 
 باشد.« ي جديدبدون هزينه»

 ابهام دیدگاه
قرارداد( رفع شده است،  تاريخ و مدت تمديدي جديد، برخي از ابهامات )بر اساس مصوبه

                                                                                                                                              
 

ها را موظف صنعت معدن و تجارت استان يهابوده و وزارتخانه به منظور حفظ اشتغال آنان، سازمان يقانون فيتكل
استمرار خدمت داشته و  ي،مانكاريپ يهاشركت قياز طر يبازرس ديطرح تشد يروهاينمود تا رفع مشكل، ن

 مه آنان وجود نداشته باشد.الزحپرداخت حق يبرا يمشكل
 منعقد خواهد نمود. ميموصوف قرارداد مستق يروهايبا ن وزارتخانه مجدداً نيا ،در صورت رفع مشكل فوق -9
 تيمورأانجام م يبرا 5939نخواهد نمود و اعتبار الزم در سال  ليمذكور را تعد يروهاياز ن كي چيه ،وزاتخانه -8

، به آدرس اينترنتي )خبرگزاري نسيم« شده است. ينيبشيپ زيانه نوزارتخ در بودجه ينظارت و بازرس
http://www.nasimonline.ir/detail/News/861817/0) 
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، اعتباري مزبورن معلوم نيست كه براي رديف اهمچنمثالً ولي برخي ابهامات، همچنان باقي است؛ 
باقي است و  ،اينكه چه مبلغ از اين رديفيا خير و است محل مصرف ديگري در نظر گرفته شده 

با اينكه عنوان رديف همچنين . ند يا خيركبيني شده را ميي پيشمانده، كفايت هزينهآيا مبلغ باقي
ندارد و ناظر  وزارت صنعت، معدن و تجارتمزبور، بازرسي است، ليكن اين رديف اختصاص به 
 .باشدهم ميهاي ديگر ي دستگاهبه بازرسي وزارت جهاد كشاورزي، گمرك و نيز برخ

 نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.واحده ماده

 شورای نگهبان نهایينظر 
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد مصوبه مجلس در خصوص 

مغاير با  ،عمل آمدهتوجه به اصالحات به با ،كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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های كلي اصل چهل و ( قانون اجرای سياست1( و )2(، )1قانون اصالح مواد )

 ( قانون اساسي22چهارم )

 1/2/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
( 88) چهارم و چهل اصل يلّك هايسياست اجراي قانون( 3) و( 0) ،(5) مواد اصالح»طرح 

اشكاالت  برخي توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به جهت رفع« اساسي قانون
 طرح» ياوليه عنوان با هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي،سياستموجود در قانون 

 مجلس به «ساسيا قانون( 88) چهارم و چهل اصل يكلّ هايموادي از قانون اجراي سياست اصالح
اين طرح به صورت زير تبيين شده  يي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهدر مقدمه .كردند ارائه

اساسي و تصويب قانون اجراي  قانون( 88) چهارم و چهل اصل يكلّ هايسياست با ابالغ»است: 
هاي مذكور در مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شروع عمليات سياست

هاي اساسي در اصالح ساختار اقتصادي كشور برداشته شد. ساختارهاي اجرايي توسط دولت، گام
اي مذكور ايجاد گرديد و به تصويب شوراي عالي ( ماده32هاي مورد نياز قانون )نامهقانوني و آيين

هاي مذكور با اساسي رسيد و اجراي سياست قانون( 88) چهارم و چهل اصل يكلّ هايسياست
 اصل يكلّ هاي( سرعت يافت؛ لكن اهداف مهم سياست2( و )5هاي دولتي گروه )اگذاري بنگاهو

هاي دولت و تغيير نقش دولت از مداخله به اساسي )كه كاهش تصدي قانون( 88) چهارم و چهل
هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد سازي حضور حقيقي بخشگذاري و نيز زمينهنظارت و سياست

ها و شتاب در رشد اقتصادي كشور از اهم آنان بود(، هنوز تحقق وري بنگاهيش بهرهكشور و افزا
اساسي در  قانون( 88) چهارم و چهل هاي نظارت كميسيون ويژه اصلنيافته است. در گزارش

مجلس هشتم و گزارش نهادهاي نظارتي ديگر از قبيل ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل 
م تحقق اهداف مذكور )عالوه بر مشكالت اجرايي و عدم رعايت كشور، يكي از عوامل عد

هاي خصوصي و تعاوني و بهبود فضاي كسب و كار(، ها، خصوصاً در توانمندسازي بخشاولويت
برخي اشكاالت موجود در قانون فعلي معرفي گرديده است و لذا اين طرح كه حاصل جلسات 

هاي مجلس جالس هشتم و نهم و مركز پژوهشهاي ويژه مهاي تخصصي كميسيونمتعدد كارگروه
هاي كلّي اصل چهل اصالح موادي از قانون اجراي سياست»تحت عنوان  باشدشوراي اسالمي مي

 «گردد.تقديم مي «( قانون اساسي88و چهارم )
ويژه حمايت از توليد و نظارت بر طرح براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون  اين
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مجلس شوراي اسالمي به عنوان  ( قانون اساسي88چهارم ) و ي اصل چهلكلّهاي اجراي سياست
با  21/3/5932ي مورخ در جلسهنهايتاً كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، آن را 

رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. طرح نهايي به تصويب در عنوان و متن اصالحاتي 
صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب رسيد و براي  در 22/2/5939مزبور در تاريخ 

مورخ  55385/200ي شماره قانون اساسي، طي نامه (38)طي روند قانوني مذكور در اصل 
 به شوراي نگهبان ارسال شد.  20/2/5939

با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را در  95/2/5939 شوراي نگهبان در مورخ
را براي اصالح به مجلس بازگرداند. نظر شوراي  ند داراي ابهام تشخيص داد و آبرخي موار

به مجلس اعالم شد.  8/9/5939مورخ  085/512/39ي شماره نگهبان در اين خصوص، طي نامه
( 88) چهارم و چهل اصل يكلّ هايسياست اجراي بر نظارت و توليد از حمايت ويژهكميسيون 

ي مجدّد براي رفع ايرادات شوراي نگهبان، اصالحاتي را در مواد مجلس در بررس اساسي قانون
گزارش آن را به مجلس ارائه كرد كه نمايندگان مجلس  50/9/5939، اعمال و در تاريخ ابهام واجد

ي اصالحي مجلس طي آن را به تصويب رساندند. مصوبه 5/8/5939ي علني مورخ در جلسه
براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي  9/8/5939مورخ  25311/200ي شماره نامه

 هايشده در مصوبه، ايرادو بررسي اصالحات انجام سهبا تشكيل جل 55/8/5939نگهبان در تاريخ 
ي اصالحي با موازين شرع و قانون اساسي را منتفي دانست و عدم مغايرت مفاد مصوبهخود سابق 

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 52/8/5939مورخ  5931/512/39ي شماره را طي نامه

******* 

 )مرحله نخست( 22/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 13/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 شود: هاي آن به صورت زير اصالح ميقانون و تبصره( 2ماده ) -2ه ماد
وصي و تعاوني در هاي غيردولتي، خصبه منظور تسهيل حضور بخش -2ماده 

ها اين بخش هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايهفعاليت
 گردد:مقرر مي

قانون محاسبات عمومي و ( 1مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده ) -3
توانند ميآنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند،  هاي تابعه و وابستهكليه شركت

مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخالل  ،در بازار توليد كاال و خدمات فعاليت داشته باشند
در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و 

هر  ،هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كاال و خدماتشركت غيرمستقيم كليه
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بودن به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطالعات و يا خالف واقعبار شش ماه يك
 ... اين قانون است.( 22مشمول حكم ماده ) ،آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور

 رتیمغا دگاهید
بودن آن توسط نهادها ي اطالعات و يا خالف واقععدم ارائه( حكم كرده است كه 5ذيل بند )

هاي كلي اصل قانون اجراي سياست (32ماده )ن ماده، مشمول حكم در صدر اي و مؤسسات مذكور
 قانون (32ماده )هاي مقرر در . از آنجا كه يكي از مجازاتاست( قانون اساسي 88چهل و چهارم )

هاي عمومي غيردولتي متخلف، يكي از دستگاه جزاي نقدي است، در مواردي كه دستگاه (5)مزبور،
عنوان موجب تضييع حقوق مردم است. به ه پرداخت جزاي نقدي،باشد، محكوميت آن دستگاه ب

هاي آن متعلق به مثال، اگر دستگاه متخلف، سازمان تأمين اجتماعي باشد كه اكثر اموال و دارايي
ها مردم است، حكم اين بند، موجب تضييع حقوق مردم به دليل تخلف مديران اين دستگاه

قي، مجازات را بايد مرتكب جرم يعني مدير دستگاه شود؛ حال آنكه بر اساس اصول حقومي
 توان در اين خصوص، مسئول دانست.ربط را نميمتحمل شود و دستگاه ذي

 رتیمغا عدم دگاهید
با توجه به اينكه اوالً مدير يك دستگاه عمومي، منصوب از طرف مردم و صاحبان دارايي آن 

طور كه از منافع دستگاه كند و مردم نيز همانميدستگاه است كه به نيابت از مردم، اِعمال حاكميت 
شوند و ثانياً مسئوليت كيفري اشخاص برند، از تعهدات و مجازات آن دستگاه نيز متأثر ميبهره مي

حقوقي در قانون مجازات اسالمي پذيرفته شده است كه طبق آن عالوه بر مدير دستگاه، خود 

                                                           
 -32ماده : »21/9/5903مصوب  ( قانون اساسي88هاي كلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجراي سياست32. ماده )1

اعم از  ،رقابتي هاي ضددر جريان رسيدگي به رويهخذ گواهي يا مجوزهاي موضوع اين فصل يا اهر كس براي 
تواند در نتيجه اظهارات خالف واقع كند و يا از ارائه اطالعات و اسناد و مداركي كه مي ،مرحله بازرسي و تحقيقات

ت تجديدنظر مؤثر باشد، خودداري كند و همچنين هر كس كه به شوراي رقابت، ئتصميمات شوراي رقابت و هي
مدارك و اسناد جعلي يا خالف واقع تسليم كند يا اطالعات، مدارك و اسناد  ،ظر و مركز ملي رقابتت تجديدنئهي

نظر از قالب آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم نابود كند، تغيير دهد يا تحريف هاي ضدرقابتي را صرفمرتبط با رويه
( ريال تا يكصد ميليون 5101110111ه ميليون )كند، به حبس تعزيري از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از د

 ( ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.51101110111)
خذ گواهي يا مجوزهاي مذكور در اين امنجر به  ،چنانچه ارائه اسناد و مدارك يا بيان اظهارات خالف واقع يا جعلي

نفع، حسب مورد حكم به ابطال اده، با تقاضاي ذيفصل شده باشد، دادگاه عالوه بر تعيين مجازات مقرر در اين م
 .«كندگواهي يا مجوز مزبور صادر مي
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هاي ي مزبور مبني بر مجازات دستگاه( ماده5د )حكم ذيل بن (5)شود،دستگاه نيز مجازات مي
در برخي موارد نيز ممكن است نقص در ساختار و نظام  با ايرادي مواجه نيست.عمومي غيردولتي، 

توان مورد مدير دستگاه را نمي ي اطالعات نادرست شود كه در اين صورت،دستگاه، موجب ارائه
هاي مزبور، به عنوان يك هات شود. همچنين دستگاپيگرد قرار داد و دستگاه بايد متحمل مجاز
استفاده مديران و ورود ضرر به  توانند در صورت سوءشخصيت حقوقي مستقل از مديران خود مي

 دستگاه به دليل عملكرد مديران، از مدير شكايت كرده و خواستار جبران ضرر وارده شوند.

 نظر شورای نگهبان
 ين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، مغاير با مواز ي مزبورماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود: هاي آن به صورت زير اصالح ميقانون و تبصره( 2ماده ) -2ماده 
هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در به منظور تسهيل حضور بخش -2ماده 

ها ن بخشاي هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايهفعاليت
 گردد:مقرر مي

3- ... 
حسب مورد موظفند  ،هاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زيرها و بنگاهشركت -1

اطالعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  نسبت به ارائه
هاي مذكور موظفند در صورت لزوم مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاه

برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه  ،گزارشگري مالي سبت به مطابقت ساختار و شيوهن

                                                           
ليت شخص مسئووليت كيفري اصل بر ئدر مس -589ماده » :5/2/5932( قانون مجازات اسالمي مصوب 589)ماده . 1

قي به نام يا قانوني شخص حقو كيفري است كه نماينده سئوليتو شخص حقوقي در صورتي داراي م ستحقيقي ا
اشخاص حقيقي مرتكب  سئوليتمانع م ،كيفري اشخاص حقوقي مسئوليتراستاي منافع آن مرتكب جرمي شود.  در

 .«جرم نيست
در صورتي كه شخص حقوقي بر اساس ماده  -21ماده : »5/2/5932( قانون مجازات اسالمي مصوب 21ماده )

بار آن به يك تا دو مورد از جرم ارتكابي و نتايج زيانول شناخته شود، با توجه به شدت ئ( اين قانون مس589)
 اين امر مانع از مجازات شخص حقيقي نيست: .شودموارد زير محكوم مي

 ... 
 جزاي نقدي ...  -ج

در مواردي كه اعمال  يدولت، در مورد اشخاص حقوقي دولتي و يا عمومي غيرمجازات موضوع اين ماده -تبصره
 .«شودنميعمال كنند، اِحاكميت مي
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اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي 
 هاي مالي مربوطه را ارائه كند. گزارش ،رقابت

  ؛ات عمومي( قانون محاسب1دولتي موضوع ماده )مؤسسات و نهادهاي عمومي غير -الف
  ؛نهادهاي نظامي و انتظامي كشور -ب
  ؛ها و مؤسسات خيريه كشورسازمان -ج
  ؛هاي وقفي و بقاع متبركهنهادها و سازمان -د

هاي شگري، نظير صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و لكليه صندوق -هـ
مول قانون بر هايي كه شي و وابسته به دستگاهيهاي اجرابازنشستگي وابسته به دستگاه

 مستلزم ذكر يا تصريح نام است.  ،آنها
  .نهادهاي انقالب اسالمي -و
... 

 هاي خاص حاكميتي برراي انجام مأموريتاشخاص مذكور در اين بند كه ب -4تبصره 
بندي اطالعات اقتصادي آنها داراي طبقهاند و افشاي اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده

 باشند. مشمول حكم اين بند نمي ،عالي امنيت مليباشد، با تأييد شوراي مي
عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري  -1تبصره 
 باشد.با اذن ايشان مي ،هستند

 رتیمغا دگاهید
 ارائهها و مؤسسات وقفي، موظف به ( و جزء )د( اين بند، سازمان1طبق صدر بند ) (الف

اند. با توجه به اينكه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده الي خود جهت ثبتاطالعات كامل م
اين امر مستلزم هزينه است، اين نهادها بايد از محل اموال وقفي، براي اين كار هزينه كنند كه لزوماً 

هاي مال موقوفه نيستند؛ در نتيجه، جزء )د( اين بند كه مستلزم مصرف مال از مصاديق هزينه
نامه است، مغاير با موازين شرعي است. دريافت فه در محلي غير از محل معين آن در وقفموقو

شان اشكال شرعي دارد؛ زيرا موجب مصرف مال ماليات از اين نهادها نيز بابت فعاليت اقتصادي
ي مفاد بند مزبور با شود. همچنين مقايسهنامه ميوقفي در محلي غير از موارد مجاز در وقف

ي گمركي آن زيرا قيمت كاال در بازار با احتساب هزينه عوارض گمركي صحيح نيست؛ پرداخت
كه در خصوص اين موضوع وجود  (5)است و در خصوص آن نيز يك قانون عامي وجود دارد

                                                           
( ارزش %8حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد ): »22/0/5931( قانون امور گمركي مصوب 5. بند )د( ماده )1

وجوهي كه به موجب قانون، گمرك  هعالوبه ،گرددت وزيران تعيين ميئبه اضافه سود بازرگاني كه توسط هي، گمركي كاال
 .«شودهاي انجام خدمات نميولي شامل هزينه ،گيردكاال تعلق ميول وصول آن است و به واردات قطعي ئمس
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توان با وضع قانون جديد، در خصوص يك فعاليت اقتصادي ناشي از وقف كه قبالً ندارد و نمي
 امه دارد، يك شرط جديدي وضع كرد.انجام گرفته و همچنان اد

جاي اينكه اجراي مفاد مصوبه بر نهادهاي زير نظر رهبري را ( بند مزبور، به1تبصره ) (ب
مشروط به اذن ايشان كند، عدم اجراي مصوبه را مشروط به حكم ايشان كرده است كه اين امر، بر 

 سي است.( قانون اسا13خالف اطالق اختيارات ولي فقيه مندرج در اصل )

 رتیمغا عدم دگاهید
ي ثبت اطالعات كامل مالي در سازمان بورس و اوراق بهادار، از با توجه به اينكه وظيفه (الف

ها و ي اقتصادي است كه در بند مزبور به آن اشاره شده است، سازمانشرايط فعاليت هر مؤسسه
يد اين وظيفه را انجام دهند. مؤسسات وقفي نيز در صورتي كه خواهان فعاليت اقتصادي باشند، با

به عبارت ديگر انجام اين وظيفه از توابع، الزامات، مصالح و مقدمات فعاليت اقتصادي توسط 
ي واجب، واجب است و همچنين اذن هاي وقفي است و با توجه به اينكه مقدمهنهادها و سازمان

حل مال موقوفه، به معناي اذن در شيء، اذن در لوازم شيء نيز هست، اذن به فعاليت اقتصادي از م
در انجام مقدمات فعاليت اقتصادي مانند ثبت اطالعات كامل مالي در سازمان بورس و اوراق بهادار 
يا پرداخت عوارض گمركي در صورت واردات كاال و يا پرداخت ماليات در ازاي انجام فعاليت 

هاي الشمول براي فعاليتعام اقتصادي است. در نتيجه، جزء )د( اين بند كه درصدد وضع قانون
 اقتصادي مؤسسات مذكور است ، مغاير با موازين شرعي نيست. 

 ي مزبور، اصل بر شمول مصوبه قرار داده شده است كه بر اساس آن،( ماده1در تبصره ) (ب
نيازي به اخذ اذن جداگانه براي هر يك از آنها نباشد و  در خصوص نهادهاي زير نظر مقام رهبري،

صورتي كه بر اساس مصلحت، نهادي بايد از مفاد اين تبصره مستثني شود، از ايشان اذن گرفته  در
پذير است؛ زيرا مصوبات شوراي عالي ( اين بند نيز امكان8شود. البته اين امر از طريق تبصره )

بر  هبري،با توجه به اينكه اگر مقام ر امنيت كشور بايد به تأييد مقام رهبري برسد. بر اين اساس،
ي االجراست، تبصرهامر ايشان الزم ، نهادي را از مفاد اين مصوبه مستثني بدانند،اساس مصلحت

 مزبور، مغاير با اطالق اختيارت ولي فقيه نيست.

 نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مزبور يماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:قانون به شرح زير اصالح مي( 2اده )م -1ماده 
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گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار به منظور تسهيل سرمايه -2ماده 
موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند 

در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه  ،كه هر متقاضي مجوز كسب و كار
رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود عاطال

ت ئهي»را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط 
رساني تعيين و در پايگاه اطالع« زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كارمقررات

 شود. مذكور اعالم مي
... 

موظفند نوع، شرايط و  ،كنندراجعي كه مجوز كسب و كار صادر ميكليه م -1تبصره 
كنند را به همراه مباني قانوني يند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر ميافر

زدايي و ت مقرراتئهي»ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين قانون، تهيه و به  ،مربوطه
اقتصادي و دارايي ارسال  امور، مستقر در وزارت «تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

االختيار تام اقتصادي و دارايي با حضور نماينده ت به رياست وزير امورئكنند. اين هي
 االختيار رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دو نمايندهدادستان كل كشور، نماينده تام
 ان، نمايندهاتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اير مجلس شوراي اسالمي، نماينده

اتاق اصناف كشور، و حسب مورد  اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران، نماينده
شود و موظف است حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ ربط تشكيل مينماينده دستگاه ذي

اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور جمهوري اسالمي 
هاي آن را تقليل دهد تا صدور مجوز كسب و كار با و هزينهايران را به نحوي تسهيل 

 حداقل هزينه و مراحل، به صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. 
هاي ها، يا رويهدر صورتي كه تحقق اين اهداف به اصالح قوانين، مقررات، بخشنامه

ي الزم براي اصالح ت مذكور موظف است پيشنهادهائي نياز داشته باشد، هيياجرا
ي را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از يهاي اجراقوانين، مقررات و رويه

 مراجع باالتر پيگيري كند.

 رتیمغا دگاهید
. جمهور و وزرا است رئيس از طريق مجريه يقوه عمالاِ( قانون اساسي، 01بر اساس اصل )

ي ، عالوه بر تهيهزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كارتهيئت مقرراي مزبور، به تبصره
هاي اجرايي نيز داده است. با توجه به اينكه پيشنهاد جهت اصالح قوانين و مقررات، صالحيت

بيني شده براي اعضاي اين هيئت، عالوه بر حضور و رياست وزير اقتصاد، اعضايي تركيب پيش
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( است. توضيح اينكه در 01مغاير اصل ) ي مزبور،شود، تبصرهي مجريه را نيز شامل ميخارج از قوه
زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و مقرراتاين تبصره به صراحت ذكر شده است كه هيئت 

موظف است حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي »، كار
هاي آن را تقليل دهد تا را به نحوي تسهيل و هزينهكسب و كار در كشور جمهوري اسالمي ايران 

صدور مجوز كسب و كار با حداقل هزينه و مراحل، به صورت غيرحضوري و در كمترين زمان 
با توجه به اينكه اين موضوع، امري اجرايي است كه بايد از طريق رئيس  .«ممكن صورت پذيرد

اعضاي غيرحكومتي  برخي از اعضاي آن، جمهور و وزيران انجام شود، هيئت مزبور كه به خصوص
( اين ماده نيز 8اتخاذ تصميم كند. تبصره ) تواند در خصوص يك امر حكومتيِ اجرايي،هستند، نمي

شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار را به تفكيك هر كسب و هيئت مزبور را موظف كرده است كه 
كه اين امر نيز بدين معناست كه اين  ،كندرساني مجوزهاي كسب و كار منتشر كار در پايگاه اطالع

 پيشنهاد دهنده نيستند. هيئت، اقدامات اجرايي انجام داده و صرفاً در اين خصوص،

 رتیمغا عدم دگاهید
( قانون اساسي 88هاي كلي اصل )سازي موضوع قانون اجراي سياستمفهوم خصوصي (الف

مردم است. در اين خصوص، اگر فردي كه در اين مصوبه اصالح شده است، واگذاري امور به 
( 01بخواهد براي شغل خود مجوز بگيرد، نيازي به تصويب آن مجوز توسط وزرا نيست. اصل )

ي مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا باشد، نه قانون اساسي نيز حكم كرده است كه اِعمال قوه
ور تعدادي نهادهاي غيرحكومتي اينكه انجام هر امر اجرايي از آن طريق باشد. بر اين اساس، حض

سازي است كه اين مصوبه نيز هاي خصوصيدر هيئت مذكور در اين تبصره، در راستاي سياست
لزوماً در  دهد نيز،هاست و اقدامات اجرايي كه اين هيئت انجام ميدر مورد اجراي همين سياست

و مقررات موجود،  ي مجريه نيست و اين هيئت در چهارچوب قوانينصالحيت انحصاري قوه
 ( قانون اساسي ندارد.01كند؛ لذا اين تبصره، مغايرتي با اصل )اقدام به انجام اين وظايف مي

مقررات،  ، بلكه صالحيت اصالحاصالح قوانينذيل اين تبصره، نه تنها صالحيت  (ب
ين تبصره را نيز به هيئت مزبور نداده است، بلكه آنچه در ا اجراييهاي رويه و حتي هابخشنامه

دهد. در خصوص « پيشنهاد»تواند در اين خصوص مي آمده است اين است كه اين هيئت، صرفاً
در نهايت امر كه موضوعي در اين  صدر اين تبصره نيز كه به امور اجرايي اشاره كرده است،

ي اجرايي است كه خصوص تصويب شود، همچنان مربوط به قانون، مقررات، بخشنامه و رويه
صرفاً ارائه پيشنهاد در خصوص آنان است؛ لذا هيئت  صالحيت اين هيئت، يل اين تبصره،طبق ذ

ي ي صرف است و از خارج از قوهگيري نهايي ندارد و صرفاً پيشنهاد دهندهمزبور، اختيار تصميم
  ي اين پيشنهادها، همكاري و مشاركت كند.مجريه، صرفاً خواسته شده است كه در ارائه
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زدايي و دوم، تسهيل صدور مجوز. در زبور، دو صالحيت دارد: نخست مقرراتهيئت م (ج
دهد. در مورد مورد صالحيت اول، اين هيئت صرفاً به مرجع تصويب قانون يا مقررات پيشنهاد مي

صالحيت دوم، مانند اينكه براي گرفتن مجوز، به صورت غيرحضوري و الكترونيكي با كمترين 
ي جديد نيست؛ زيرا اين مصوبه حكم كرده است كه هيئت وضع مقرره زمان عمل شود، نيازي به

 كند. « پيگيري»مزبور چنين كاري را 
(، مرجع باالتر مربوطه است كه حسب مورد 9در ذيل تبصره ) «مراجع باالتر»منظور از  (د

زدايي و تسهيل صدور مقرراتشود؛ در نتيجه، اين عبارت ابهام ندارد. اگر هيئت مشخص مي
ي پيشنهاد جهت اصالح قانون است، منظور از مرجع باالتر، در مقام ارائه جوزهاي كسب و كارم

است، منظور از  بخشنامهجهت اصالح  شنهاديپ يدر مقام ارائهمجلس است و اگر هيئت مزبور 
 .استواضع آن بخشنامه  مرجع باالتر

 ابهام دگاهید
صورتي كه تحقق اين اهداف به اصالح قوانين، در ي مزبور گفته است ( ماده9ذيل تبصره ) (الف

زدايي و تسهيل صدور مقررات، هيئت هاي اجرايي نياز داشته باشدها، يا رويهمقررات، بخشنامه
تحقق اين اهداف به اصالح قوانين، »دهد؛ ليكن در صورتي كه پيشنهاد مي مجوزهاي كسب و كار

، مشخص نيست كه اين هيئت چه صالحيتي داشته باشدن «هاي اجرايي نيازها، يا رويهبخشنامه ،مقررات
االجرا است يا خير. اگر تصميم اين هيئت در صورت اخير، پيشنهاد دارد و آيا تصميم اين شورا الزم

االجرا باشد، صرف باشد، اشكال ندارد؛ در غير اين صورت، يعني اگر تصميم هيئت مزبور مستقالً الزم
( قانون اساسي است. به بيان ديگر، مشخص نيست كه صالحيت اين 01)اشكال دارد و مغاير با اصل 

ي پيشنهادي دارد يا خير. بر اين اساس، ( نيز مانند ذيل آن، صرفاً جنبه9هيئت، در مورد صدر تبصره )
 سّريم يمصوبه با قانون اساس نيا رتيعدم مغا اي رتينگهبان در خصوص مغا يامكان اظهار نظر شورا

 تا بتوان راجع به آن اظهار نظر كرد. ابهام مصوبه برطرف شود نيست ابتدا االزم او  ستين
، «تهيه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از مراجع باالتر پيگيري كند»در عبارت  (ب

چيست. اين امر ممكن است در مقام عمل موجب « مراجع باالتر»مشخص نيست كه منظور از 
 ربط قيد شود.، مراجع مربوطه يا ذي«مراجع باالتر»جاي هاختالف شود؛ لذا بايد ب

 نظر شورای نگهبان
زدايي و مقررات ئتيه»(، از آنجا كه مشخص نيست تصميم اعضاي 3( ماده )9در تبصره ) -

االجرا است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار ، الزم«تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
 نظر خواهد شد.
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 اضافه شود.« باالتر»بعد از واژه « ربطذي»(، واژه 3( ماده )9تذكر: در انتهاي تبصره ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:قانون به شرح زير اصالح مي( 2ماده ) -1ماده 
گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار به منظور تسهيل سرمايه -2ماده 

يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه  موظفند شرايط و فرآيند صدور
رساني در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطالع ،هر متقاضي مجوز كسب و كار

مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. 
زدايي و تسهيل مقررات تئهي»سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط 

 شود.رساني مذكور اعالم ميتعيين و در پايگاه اطالع« صدور مجوزهاي كسب و كار
...  

موضوع تبصره « زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كارت مقرراتئهي» -4تبصره 
شرايط  ،اين ماده، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابالغ اين قانون( 1)

رساني يك هر كسب و كار در پايگاه اطالعهاي كسب و كار را به تفكصدور مجوز
 مجوزهاي كسب و كار منتشر كند. 

، تغيير در شرايط صدور يا تمديد «رساني مذكوريگاه اطالعپا»اندازي پس از راه
باشد، چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها  ،مجوزهاي كسب و كار

شود و چنانچه رساني يادشده اعمال ميت در پايگاه اطالعئبالفاصله به دستور رئيس هي
كردن صدور يا نياز و به هر نحو، مشكل تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد

 ، در اين پايگاه اعالم شود. جديد بايد از شش ماه قبل از اجراتمديد باشد، شرايط 
مجوز، هيچ فق متقاضي كننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توامراجع صادر

رساني مربوطه تصريح شده، از اي بيش از آنچه در پايگاه اطالعشرط يا مدركي يا هزينه
مشمول  ،متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره

مي )كتاب پنجم: تعزيرات و قانون مجازات اسال( 211مجازات موضوع ماده )
 است.( 2/1/3121ه، مصوب هاي بازدارندمجازات

 رتیمغا دگاهید
زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و مقرراتي مزبور، در صورتي كه هيئت طبق تبصره (الف

گيري مستقل )و نه پيشنهاد( در مورد شرايط صدور مجوزهاي صدور كسب و ، صالحيت تصميمكار
هاي يري در خصوص تقليل هزينهگكار داشته باشد، از آنجا كه اطالق اين صالحيت شامل تصميم

( قانون اساسي است؛ زيرا 31شود، حكم اين تبصره مغاير با اصل )نيز ميمجوزهاي كسب و كار  صدور
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هاي صدور مجوزهاي كسب و كار، به معناي كاهش درآمد عمومي دولت در اين زمينه تقليل هزينه
ز طريق طرح قانوني نمايندگان به ( قانون اساسي، از آنجا كه اين مصوبه ا31است كه وفق اصل )

شد. بنابراين با بيني ميتصويب رسيده، بايد طريق جبران اين كاهش درآمد عمومي در اين مصوبه پيش
 ( قانون اساسي است.31بيني اين موضوع در اين مصوبه، اين تبصره مغاير با اصل )توجه به عدم پيش

، «رساني مجوزهاي كسب و كارگاه اطالعپاي»( مبني بر ايجاد 8حكم مقرّر در تبصره ) (ب
( قانون اساسي است؛ 31مستلزم هزينه براي دولت است؛ از اين حيث، اين تبصره مغاير با اصل )

توضيح آنكه چون اين مصوبه بر اساس طرح قانوني نمايندگان به مجلس راه يافته است، وفق اصل 
عمومي براي دولت باشد، بايد محل  ي(، در صورتي كه حكمي از آن مستلزم افزايش هزينه31)

بيني اين موضوع در اين ها در مصوبه مشخص شود. بنابراين با توجه به عدم پيشتأمين اين هزينه
 ( قانون اساسي است.31مصوبه، اين تبصره مغاير با اصل )

 رتیمغا عدم دگاهید
قبالً در قانوني ديگر  «رساني مجوزهاي كسب و كارپايگاه اطالع»اندازي با توجه به اينكه راه

شود؛ ي عمومي جديد براي دولت نميحكم اين تبصره، موجب ايجاد هزينه (5)تصويب شده است،
                                                           

و  21/51/5903مصوب  (5931-5938نجم توسعه جمهوري اسالمي ايران )ساله پبرنامه پنج ( قانون02. ماده )1
خذ مجوز اعم از ادر كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به  -02ماده »اصالحات بعدي آن: 

( قانون مديريت 1ي موضوع ماده )يهاي اجراي، پروانه، جواز، استعالم يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاهگواه
حداكثر مدت سه ماه پس  ،هاي مذكور موظفند( قانون محاسبات عمومي است، دستگاه1خدمات كشوري و ماده )

خذ مجوز و همچنين ابودن فعاليت به ي موكولاز ابالغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانون
شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسماً به كارگروهي متشكل از معاونت، معاونت توسعه 

ي، تعاون، كار يامور اقتصادي و دارا يمديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، وزرا
( 31هاي برنامه و بودجه، اصل نودم )دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيونو رفاه اجتماعي و 

قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعالم نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت 
ام دستگاه و مقامات و مديران خذ مجوز ممنوع است و باالترين مقاشده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به تعيين

 باشند.ول حسن اجراي اين حكم ميئمجاز از طرف وي مس
ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل،  ،كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق

و  هاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرورتسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه
اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي اصالح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه

بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصالح و شيوه موكول
چارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت  ها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري درجايگزيني روش

هاي اجرايي لغو يا ها و روشپس از تأييد رئيس جمهور اقدام نمايد. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل
 االجرا است.هاي اجرايي مذكور الزمدستگاه شود و براي همهشده به موجب اين ماده محسوب مياصالح

 .ن مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسالمي استتغيير يا اصالح احكام قواني
 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 38

 ( قانون اساسي ندارد.31( مغايرتي با اصل )8ي )لذا تبصره

 ابهام دگاهید
زدايي و مقررات(، مبني بر نامشخص بودن صالحيت 9ي )با عنايت به ابهام موجود در تبصره

نسبت به انجام اقدامات اجرايي يا صرف ارائه پيشنهاد به  هيل صدور مجوزهاي كسب و كارتس
مقامات اجرايي، اين تبصره نيز واجد ابهام است؛ زيرا در صورتي كه اين هيئت بتواند اقدامات 

ي قبل، با توجه به اينكه اقدامات نظر از ايراد مغايرت مذكور در تبصرهاجرايي انجام دهد، صرف
( مستلزم رساني مجوزهاي كسب و كاراطالعاندازي پايگاه ( )همچون راه8جرايي مقرّر در تبصره )ا

( قانون اساسي 31هاي عمومي براي دولت است، اين تبصره نيز مغاير با اصل )افزايش هزينه
 دهمااين ( 9منوط به رفع ابهام از تبصره )اين تبصره، در خصوص  اظهار نظرخواهد بود. بنابراين 

 ي صالحيت هيئت مزبور است.در خصوص حيطه

 نظر شورای نگهبان
 باشدي( م3( ماده )9(، منوط به رفع ابهام از تبصره )3( ماده )8در خصوص تبصره ) اظهار نظر
 خواهد شد. اظهار نظر زيخصوص ن نيدر مورد آن، در ا فيتكل نييكه پس از تع

******* 

 )مرحله دوم( 3/4/3131 مجلس شوراي اسالمي: تاريخ مصوبه
 33/4/3131 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان:

 شود:قانون به شرح زير اصالح مي( 2ماده ) -1ماده 
گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار به منظور تسهيل سرمايه -2ماده 

 موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه
رساني هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطالع

مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. 

                                                                                                                                              
 

كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور،  -5تبصره 
به  ،سازدستقر ميبندي مربوط را در يك پايگاه اطالعاتي كه به همين منظور طراحي و متمديد و لغو و احيا و زمان

شود. اعمال اطالع عموم برساند. كليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي
خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه  مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارائه

 .شودديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم ميوه بر جبران خسارت زيانرساني مذكور ممنوع و مرتكب عالاطالع
 ...« -2تبصره 



 33 ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجراي سياست2( و )2(، )3واد )قانون اصالح م

زدايي و تسهيل هيئت مقررات»سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط 
 شود. رساني مذكور اعالم ميو در پايگاه اطالعتعيين « صدور مجوزهاي كسب و كار

... 
كنند، موظفند نوع، شرايط و كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي -1تبصره 

كنند را به همراه مباني قانوني فرايند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي
زدايي و ت مقرراتهيئ»مربوطه ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين قانون، تهيه و به 

، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال «تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
االختيار تام كنند. اين هيئت به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي با حضور نماينده

 االختيار رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دو نمايندهتام دادستان كل كشور، نماينده
 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نماينده شوراي اسالمي، نمايندهمجلس 

اتاق اصناف كشور، و حسب مورد  اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران، نماينده
شود و موظف است حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ ربط تشكيل مينماينده دستگاه ذي

مجوزهاي كسب و كار در كشور جمهوري اسالمي  اين قانون، شرايط و مراحل صدور
هاي آن را تقليل دهد تا صدور مجوز كسب و كار با ايران را به نحوي تسهيل و هزينه

 حداقل هزينه و مراحل، به صورت غيرحضوري و در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد.
 باشد.را مياالجهيئت مذكور پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي الزم مصوبه

هاي ها، يا رويهدر صورتي كه تحقق اين اهداف به اصالح قوانين، مقررات، بخشنامه
اجرايي نياز داشته باشد، هيئت مذكور موظف است پيشنهادهاي الزم براي اصالح 

هاي اجرايي را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه و اصالح آنها را از قوانين، مقررات و رويه
 باالتر پيگيري كند. ربطذيمراجع 

 ابهام دیدگاه
را  زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كارمقرراتي هيئت مصوبه(، 9ي )صدر تبصره

هيئت مزبور را  داند. ذيل تبصره نيز،مي «االجراالزم»پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي 
ه اصالح قوانين، مقررات، بمذكور، منوط در صورتي كه تحقق اهداف موظف كرده است كه 

هاي هاي اجرايي باشد، پيشنهادهاي الزم براي اصالح قوانين، مقررات و رويهها، يا رويهبخشنامه
به مراجع مربوطه ارائه كند. با توجه به اينكه تمامي اقدماتي كه هيئت مزبور بتواند اجرايي را 

گنجد، اصالح هر گونه ها ميبخشنامه ها ونامهگيري كند، در سلسله طبقات قوانين، آيينتصميم
ي اين هيئت، دانستن مصوبه« االجراالزم»رويه، طبق ذيل اين تبصره خواهد بود و صدر آن كه به 

االجرا يعني اگر الزم داراي ابهام است؛ پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي اشاره كرده است،
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طه شود، نيازي به ذكر صدر اين تبصره نبوده و اگر به دانستن، منتهي به پيشنهاد به مراجع مربو
هاي موجود باشد، خالف اصول مختلف قانون اساسي معني اقدام بر خالف قوانين، مقررات و رويه

هاي مختلف است. بنابراين مفهوم هاي وضع مقررات توسط دستگاهدر خصوص صالحيت
 توان در خصوص آن اظهار نظر كرد.شدن در اين تبصره بايد مشخص شود تا ب« االجراالزم»

 عدم مغایرت و ابهام دیدگاه
پس از  ،مذكور ئتيه مصوبه»با توجه به اصالح به عمل آمده؛ يعني اضافه شدن عبارت  (الف

(، اشكال 9ي )به انتهاي صدر تبصره« باشدياالجرا مالزم ييو دارا يامور اقتصاد ريوز دييتأ
( قانون اساسي برطرف شده است و اين ماده با ايرادي 01ل )مغايرت احتمالي اين مصوبه با اص

زدايي و تسهيل مقرراتي هيئت شدن عبارت مزبور، مصوبهمواجه نيست. به عبارت ديگر، با اضافه
گيري نهايي در اين صراحتاً مشورتي قلمداد شده و تصميم ،صدور مجوزهاي كسب و كار

مغايرتي با  ول شده است. بدين جهت اين تبصره،خصوص، به وزير امور اقتصادي و دارايي مح
 ( قانون اساسي نخواهد داشت.01اصل )
ي اصالحي مجلس، داراي ابهام نيست. توضيح اينكه عبارت اصالحي، مربوط به مصوبه (ب

ها، يا اصالح قوانين، مقررات، بخشنامه( است؛ يعني مواردي كه نياز به 9مواردي غير از ذيل تبصره )
زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي مقرراتي هيئت ندارد. بر اين اساس، مصوبه اجرايي هايرويه

رسد، فقط ناظر به موارد اجرايي خارج از موضوعات مندرج كه به تأييد وزير اقتصاد مي كسب و كار
(؛ يعني مواردي مانند لغو دستورالعمل وزارت اقتصاد و دادن تذكر به مراجع و 9در ذيل تبصره )

ي هيئت مزبور، داراي ابهام نيست. االجرا شدن مصوبهالزم ديگر است. بر اين اساس، اشخاص
ي قبل شوراي نگهبان مبني اي جداي از ذيل آن نبود، ايراد مرحله(، مقوله9همچنين اگر صدر تبصره )

 بودن تصميمبر وجود ابهام در صدر تبصره بالوجه بود؛ زيرا ذيل تبصره به صراحت بر پيشنهادي
زدايي و مقرراتكه شوراي نگهبان با توجه به اينكه در هيئت هيئت مزبور حكم كرده بود؛ در حالي

، اعضايي خارج از قوه مجريه حضور داشتند، اخذ تصميم تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
ي پيشنهادي صرف يا هيئت مزبور در خصوص امور اجرايي را با توجه به مشخص نبودن جنبه

 داشت، واجد ابهام اعالم كرده بود. ( را01را بودن آن كه احتمال مغايرت با اصل )االجالزم

 نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مزبور يمصوبه

 ــــــــــــــــــــــــ



 313 ( قانون اساسي44هاي كلي اصل چهل و چهارم )( قانون اجراي سياست2( و )2(، )3واد )قانون اصالح م

 شود:قانون به شرح زير اصالح مي( 2ماده ) -1ماده 
گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار هبه منظور تسهيل سرماي -2ماده 

موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه 
رساني هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطالع

خود را دريافت كند.  مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر
زدايي و تسهيل هيئت مقررات»سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط 

 .شودرساني مذكور اعالم ميتعيين و در پايگاه اطالع« صدور مجوزهاي كسب و كار
... 

موضوع تبصره « زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كارت مقرراتئهي» -4تبصره 
شرايط  ،، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابالغ اين قانوناين ماده( 1)

رساني يك هر كسب و كار در پايگاه اطالعصدور مجوزهاي كسب و كار را به تفك
 مجوزهاي كسب و كار منتشر كند. 

، تغيير در شرايط صدور يا تمديد «رساني مذكوريگاه اطالعپا»اندازي پس از راه
باشد، نانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها چ ،مجوزهاي كسب و كار

شود و چنانچه رساني يادشده اعمال ميت در پايگاه اطالعئبالفاصله به دستور رئيس هي
نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا  تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد

 پايگاه اعالم شود.  ، در اينجديد بايد از شش ماه قبل از اجراتمديد باشد، شرايط 
مجوز، هيچ كننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مراجع صادر

رساني مربوطه تصريح شده، از اي بيش از آنچه در پايگاه اطالعشرط يا مدركي يا هزينه
مشمول  ،متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره

مي )كتاب پنجم: تعزيرات و قانون مجازات اسال( 211اده )مجازات موضوع م
 است.( 2/1/3121هاي بازدارنده، مصوب مجازات

 مغایرت دیدگاه
از و به هر ين ا مدارك مورديش مراحل ير، شامل افزاييچنانچه تغ»، ( مزبور8ي )طبق تبصره

گاه ين پاي، در ااز اجرايد از شش ماه قبل د بايط جديد باشد، شرايا تمديكردن صدور نحو، مشكل
 ياسالم يقوانين مصوب مجلس شورا يدن اجراكري متوقفمعناتواند به ن امر مييا«. اعالم شود

ا يش مراحل يشامل افزا»ب مجلس برسد كه يتصوي به ممكن است قانون . توضيح اينكهباشد
، ن قانونيا كه هر چند« يد باشدا تمديكردن صدور از و به هر نحو، مشكلين مدارك مورد

 عبارت مزبوراما  ،خواهد بود االجراي، الزمالقاعده پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسميعل
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يب كه ن ترتيبد ؛آن شود ياجرا يموجب توقف موقت ،قانون ير انداختن اجرايتواند با به تأخمي
ذشت شش ماه از اعالم، شده اعالم شود و بعد از گاديگاه يد در پاي، ابتدا بااز اجرا ماه قبلشش 

، به مجلس آتين يقوان يث متوقف كردن اجراياز ح بر اين اساس، عبارت مزبور،د. االجرا شوالزم
مغاير اصل  شود،بيني مياالجرا شدن پيشخصوص در مواردي كه زمان خاصي در آن براي الزم

 داند.اي اسالمي ميهاي مجلس شورگذاري را از جمله صالحيتاست كه قانونقانون اساسي  (01)

 عدم مغایرت دیدگاه
( كه مبتني بر ابهام 8(، ابهام تبصره )9ي )عمل آمده در تبصرهبا توجه به اصالحات به (الف
 ي مزبور با ايرادي مواجه نيست.( بود، رفع شده و تبصره9تبصره )
كردن ، مشكلاز و به هر نحوين ا مدارك مورديش مراحل ير، شامل افزاييچنانچه تغ»عبارت  (ب
، صرفاً «يگاه اعالم شودن پاي، در ايد از شش ماه قبل از اجراد بايط جديد باشد، شرايا تمديصدور 

االجرا شدن مقررات مربوطه را گذشت شش ماه از اعالم شرايط جديد در پايگاه مذكور زمان الزم
نكه در خود قانون، مگر آ»است كه مقرر داشته  (5)( قانون مدني2داند و مشمول ذيل ماده )مي

؛ يعني اگر قانون يا مقرراتي ناظر به موضوع اين «ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد
االجرا باشد. اگر تا الزم« بايد از شش ماه قبل از اجرا، در اين پايگاه اعالم شود»مصوبه باشد، 

االجرا شدن را صراحتاً زممجلس متعاقباً قانوني را در اين خصوص تصويب كند و در آن، زمان ال
همان پانزده روز اعالم كند، قانون بعدي، اين مصوبه را از اين حيث تخصيص زده و بنابراين، اين 

شود و مغايرتي با صالحيت تقنيني مصوبه موجب توقف اجراي مصوبات بعدي مجلس نمي
 ( قانون اساسي ندارد.01مجلس شوراي اسالمي، مندرج در اصل )

 گهباننظر شورای ن
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مزبور يمصوبه

 شورای نگهبان نهایينظر 
هاي كلي ( قانون اجراي سياست2( و )2(، )3طرح اصالح مواد )مصوبه مجلس در خصوص 

مغاير با موازين شرع  ،عمل آمدهبا توجه به اصالحات به ،( قانون اساسي44اصل چهل و چهارم )
 ون اساسي شناخته نشد.و قان

                                                           
االجرا پس از انتشار در سراسر كشور الزمقوانين پانزده روز  -2ماده : »23/0/5980( قانون مدني اصالحي 2. ماده )1

 .«شدترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده با ،مگر آنكه در خود قانون ،است
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های صنعتي قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشي قانون ثبت اختراعات، طرح

 و عالئم تجاری

 2/2/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
« صنعتي و عالئم تجاري يهاتمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح»طرح 

ا قيد دو فوريت تقديم مجلس شد. در توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ب
نظر به اينكه مهلت »شده است:  بيان چنيناين طرح  يي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهمقدمه

در  9/55/5900مصوب  صنعتي و عالئم تجاري يهااجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح
لحاظ مفصل بودن آن و گرفته جهت تصويب مواد به رغم تالش انجامشرف اتمام است و علي

اينكه حسب اظهار معاونت محترم امور مجلس رياست جمهوري اليحه جامعي در همين خصوص 
نمايد، لذا باشد كه فرصت الزم جهت بررسي كامل را ضروري ميدر حال ارسال به مجلس مي

 « گردد.پيشنهاد تمديد يكساله براي اجراي قانون مزبور با قيد دو فوريت تقديم مي
ي علني مورخ ي اين طرح به صورت دوفوريتي، نمايندگان مجلس در جلسهارائه وجود با

 لذا صرفاً با يك فوريت بررسي اين طرح موافقت كردند.و به دو فوريت آن رأي ندادند  1/9/5939
عنوان كميسيون به قضايي و حقوقيبه كميسيون  فوريتياين طرح، براي رسيدگي به صورت يك

به تصويب رساند و عيناً  23/9/5939ي مورخ را در جلسه نكميسيون، آاين كه  اصلي ارسال شد
در صحن علني مجلس مطرح و  8/8/5939گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 

قانون  (38)به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل  با اصالحاتي
به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي  0/8/5939مورخ  29190/813 ي شمارهاساسي، طي نامه

آن را مغاير با موازين شرع مفاد ، 55/8/5939 مورخ يمصوبه در جلسه نيبررسي اپس از نگهبان 
مورخ  5903/512/39ي شماره را طي نامه در اين خصوص و قانون اساسي ندانست و نظر خود

 م كرد.به مجلس شوراي اسالمي اعال 52/8/5939

******* 

  4/4/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 33/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

و عالئم  يصنعت يهاقانون ثبت اختراعات، طرح يشيآزما يمهلت اجرا -ماده واحده
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قانون مذكور به مدت  يشيآزما ياجرا ياز زمان انقضا 1/33/3182مصوب  يتجار
 .ددگريم ديسال تمدكي

 رتیمغا دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.  ي مزبور،مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات،  مصوبه مجلس در خصوص طرح تمديد مهلت

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،صنعتي و عالئم تجاري يهاطرح
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 های مستقيم و اصالحات بعدی آن( قانون ماليات133قانون تفسير ماده )

 11/2/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
توسط تعدادي از نمايندگان مجلس « تقيمهاي مس( قانون ماليات599استفساريه ماده )»طرح 

هاي تعاوني شوراي اسالمي و در راستاي رفع ابهام نسبت به موضوع اخذ يا معافيت مالياتي شركت
هاي شركت»ي توجيهي اين طرح آمده است: توليد روستايي به مجلس تقديم شد. در مقدمه

 5983سازي اراضي مصوب و يكپارچه تعاوني توليد روستايي به استناد قانون تعاوني نمودن توليد
هاي تعاوني هاي تعاوني روستايي و با حضور متقاضيان عضو شركتي عمل شركتو در حوزه

برداران با زمين كشاورزي( و زير نظر وزارت اصالحات ارضي و تعاون روستايي روستايي )بهره
منابع آب و خاك،  برداري حداكثري ازوقت و وزارت جهاد كشاورزي فعلي به منظور بهره

آالت كشاورزي و ابزار توليد و تأمين به موقع نهادهاي كشاورزي اعضاء و با استفاده از ماشين
اند. به منظور بررسي طرح استفساريه هاي تعاوني روستايي تشكيل گرديدهاساسنامه تيپ شركت

 رسد:تقديمي، موارد ذيل به استحضار مي
ني توليد روستايي، از سوي وزير جهاد كشاورزي و هاي تعاوبه منظور تشكيل شركت -5

ربط به استناد رياست مجمع سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و با تنفيذ اختيار به معاونت ذي
ي عمل نامه اجرايي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه( آيين2ماده )
هاي تعاون روستايي اجازه داده ي عمل شركتزههاي تعاوني روستايي، به زارعين حوشركت

و يا  5911هاي تعاوني توليد روستايي بر اساس قانون تعاون شود تا نسبت به تشكيل شركتمي
 هاي تعاون روستايي اقدام نمايند.اساسنامه تيپ شركت

ند كه شوبندي ميانواع تعاوني در سه رشته تعاوني طبقه 5911( قانون تعاون 50در ماده ) -2
 باشد.هاي كشاورزي و روستايي ميبند اول رشته كشاورزي شامل تعاوني

هاي آنها تعريف هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و فعاليت( شركت38( و )39در مواد ) -9
هاي تعاوني روستايي با مشاركت زارعين كه به موجب ( شركت38گرديده است. به استناد ماده )

شوند براي مقاصد مندرج در بندهاي ات ارضي صاحب زمين شده يا ميقوانين و مقررات اصالح
هاي تعاوني روستايي و كشاورزي و حدود ( شركت38شوند و در ماده )( تشكيل مي39ماده )

هاي تعاوني توليد روستايي به فعاليت آنها مشخص گرديده است. قابل مالحظه است كه شركت
و تحت سرپرستي و نظارت وزارت تعاون و امور موجب قوانين و مقررات اصالحات ارضي 

 گردند.روستاهاي وقت )وزارت جهاد كشاورزي( تشكيل مي
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هاي تعاون روستايي كه قبل ها و اتحاديه( قانون تعاون مذكور شركت582به موجب ماده ) -8
يج اند بنا به تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها به تدراز تصويب اين قانون به ثبت رسيده

 وضع خود را با اين قانون تطبيق خواهند داد.
هاي تعاون روستايي متشكل از افراد ( همين قانون، درآمد شركت555به موجب ماده ) -1

ها كه به امر كشاورزي مباشرت مستقيم دارند از پرداخت ماليات معاف ساكن حوزه عمل شركت
توليد و يكپارچه سازي اراضي كه ذكر  باشند. همچنين به موجب ماده يك قانون تعاوني نمودنمي

هاي هاي تعاوني توليد روستايي متشكل از ساكنين روستا و عضو شركتگرديد، اعضاي شركت
 باشند.تعاون روستايي مي

( همين قانون، كليه قوانين بعد نيز فسخ يا اصالح قانون جديد بايد 580به موجب ماده ) -0
 صريحاً قيد گردد.

هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديه مربوطه بر اساس تيپ ركتدر حال حاضر، ش -3
هاي تعاون روستايي تحت سرپرستي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران تشكيل اساسنامه شركت

 رسند.و به ثبت مي
هاي آنها همانند شركت تعاون روستايي از هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديهشركت -0

 باشند.ري اسالمي ايران مستثني ميقانون تعاون جمهو
 5911( قانون تعاون سال 50( و )39(، )38الذكر و بر اساس مواد )از مفاد قوانين فوق -3

هاي تعاوني توليد روستايي، قيد تأكيدي بوده ي توليد در شركتگردد كه قيد كلمهاستناد مي
ها بر اساس همان مواد اين شركتهاي تعاون روستايي( و اي شركتاي از وظايف اساسنامه)شاخه

 نمايند. و موارد قانوني شركت تعاوني روستايي تشكيل گرديده و فعاليت مي
ها در توليد محصوالت كشاورزي و توسعه ي اين شركتهمچنين با توجه به نقش سازنده

د ، صراحتاً به قيد نام، درآم5990هاي مستقيم مصوب ( قانون ماليات599روستايي در ماده )
هاي آنها را مشمول معافيت مالياتي دانسته بود و نظر هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديهشركت

ي قانوني هاي مستقيم بر تسري اين ماده( قانون ماليات599مقنن محترم در اصالحات بعدي ماده )
بر حذف نام  گذار مبنيوجه قصد قانونهاي تعاوني روستايي تأكيد داشته و به هيچبه ساير شركت

هاي آنها از معافيت مالياتي نبوده است. )همانند عدم هاي تعاوني توليد روستايي و اتحاديهشركت
هاي تعاوني كشاورزي مانند دامداران، مرغداران و كلزاكاران( اين اقدام درج مصاديق شركت

راستاي كاهش حجم هاي مستقيم( در ( قانون ماليات599گذار )حذف اصطالح توليد از ماده )قانون
باشد. )مشروح مذاكرات مجلس قوانين و افزايش موارد قانوني برخوردار از معافيت مالياتي مي

باشد.( لذا با عنايت به اظهار نظر شوراي اسالمي در زمان اصالح قانون، مبيّن اين نكته مي
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بر ارائه طرح مبني  0/2/02مورخ  51001/00/58/02هاي مجلس به شماره كارشناسي مركز پژوهش
 «گردد.استفساريه، پيشنهاد ذيل تقديم مجلس شوراي اسالمي مي

اين طرح براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان 
كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، طرح مذكور را با اصالحاتي در عنوان و متن و با 

هاي ( قانون ماليات599طرح استفساريه ماده )»كه با عنوان تلفيق مفاد اين طرح با طرح ديگري 
به اين كميسيون ارجاع شده بود، به تصويب رساند و گزارش آن را « مستقيم و اصالحات بعدي آن

طرح »عنوان اصالحي كميسيون براي اين طرح، . به مجلس ارائه كرد 25/51/5932در تاريخ 
تاريخ  طرح، دربود. اين  «مستقيم و اصالحات بعدي آن هاي( قانون ماليات599استفساريه ماده )

در صحن علني مجلس، مطرح شد و با اصالحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد  53/8/5939
ي شماره ( قانون اساسي، به موجب نامه38و سپس براي طي روند قانوني مذكور در اصل )

شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در  .ارسال شدشوراي نگهبان  به 25/8/5939مورخ  20051/230
، مفاد اين مصوبه را بررسي و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه 21/8/5939 تاريخ

به مجلس  21/8/5939مورخ  5128/512/39ي شماره نامه را طي اساسيبا موازين شرع و قانون 
 شوراي اسالمي اعالم كرد.

******* 

  32/4/3131اي اسالمي: مجلس شور تاريخ مصوبه
 21/4/3131نگهبان:  شورايتاريخ بررسي در 

 موضوع استفساريه:
هاي تعاوني به شركت (3)هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن،( قانون ماليات311آيا ماده )

توليد روستايي كه بر مبناي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل 
 شود، تسري دارد يا خير؟تأسيس مي 24/32/3143روستايي مصوب  هاي تعاونيشركت
 پاسخ:

هاي تعاوني توليد روستايي كه فعاليت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوين مذكور بلي، شركت
 باشد، از ماليات بر درآمد معافند. (2)31/32/3122هاي مستقيم مصوب ( قانون ماليات83در ماده )

                                                           
صد درصد درآمد  -599ماده : »(اصالحات بعدي )با 9/52/5900هاي مستقيم مصوب ( قانون ماليات599. ماده )1

آموزان و هاي تعاون روستايي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانششركت
 «هاي آنها از ماليات معاف است.اتحاديه

درآمد حاصل از كليه  -05ماده : »(اصالحات بعدي )با 9/52/5900هاي مستقيم مصوب ت( قانون ماليا05. ماده )2
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 دیدگاه مغایرت
( قانون اساسي، شرح و تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي 39مطابق با اصل )

( قانون 599اسالمي است. مجلس نيز با استناد به اين اصل قانون اساسي، اقدام به تفسير ماده )
هاي تعاوني توليد روستايي در هاي مستقيم كرده است. بر اساس اين استفساريه، شركتماليات

( 05شمول ماليات بر درآمد، معاف هستند كه از مصاديق و عناوين مذكور در ماده ) صورتي از
هاي ( قانون ماليات599هاي مستقيم باشند. اين در حالي است كه مطابق با ماده )ماليات قانون

هاي تعاون روستايي، اعم از زراعي و غير زراعي، از مستقيم و اصالحات بعدي آن، درآمد شركت
و در زمره عناوين »عاف هستند. به عبارت ديگر، مجلس شوراي اسالمي با تصريح بر قيد ماليات م

در اين استفساريه، « باشد 59/52/5900هاي مستقيم مصوب ( قانون ماليات05مذكور در ماده )
هاي تعاون روستايي را مشروط و مقيد كرده و در نتيجه، مصاديق ماده شمول برخورداري شركت

تلقي كرد، « تفسير قانون»توان يق كرده است. با اين توضيح، اين اقدام مجلس را نمي( را تضي599)
ي اقدام به تقنين كرده است. بنابراين، از آن جهت كه مصوبه« تفسير»بلكه مجلس در قالب عنوان 

ي تفسيري شوراي نگهبان در ( قانون اساسي و نظريه39مزبور تقنين جديد است، مغاير با اصل )
  (5)اين اصل است.خصوص 

 دیدگاه عدم مغایرت
هاي مستقيم است. به بيان ( قانون ماليات05( و )599اين مصوبه، در مقام تفسير دو ماده )

ي مزبور در كنار يكديگر، مصوبه داراي ماهيت تفسيري است و ديگر، با در نظر گرفتن دو ماده
سالمي در اين مصوبه، اعالم كرده است جديد تلقي كرد؛ زيرا مجلس شوراي ا تقنينتوان آن را نمي

هاي تعاوني توليد روستايي كه بر مبناي قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن كه شركت
شوند، به صراحت مشمول هاي تعاوني روستايي تأسيس شده يا ميي عمل شركتاراضي در حوزه

شوند، اما در صورتي كه نميهاي مستقيم ( قانون ماليات599معافيت مالياتي موضوع ماده )
هاي مستقيم را انجام دهند، بالتبع، ( قانون ماليات05هاي مندرج در ماده )هاي مزبور فعاليتشركت

                                                                                                                                              
 

گيري، هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيفعاليت
باشد. دولت معاف مياز هر قبيل و نخيالت از پرداخت ماليات ها، باغات اشجار داري، احياي مراتع و جنگلنوغان

هاي مزبور كه هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي الزم را در زمينه كليه فعاليتمكلف است مطالعات و بررسي
ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و اليحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، 

 «، به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد.اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
مقصود از تفسير، بيان مراد مقنن است؛ »شوراي نگهبان:  51/9/5930مورخ  109/25/30تفسيري شماره  ييه. نظر1

 «شود.بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي



 313 هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن( قانون ماليات311قانون تفسير ماده ) 

ي مزبور، در مقام جمع ميان اين دو ماده است و از پرداخت ماليات معاف هستند. بنابراين، مصوبه
( قانون 39شود و مغايرتي با اصل )ب ميهاي مستقيم محسو( قانون ماليات599لذا تفسير ماده )
 ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل ندارد.اساسي و نظريه

 نظر شورای نگهبان
 استفساريه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 نظر نهایي شورای نگهبان
ستقيم و اصالحات هاي م( قانون ماليات311مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساريه ماده )

  بعدي آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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گران یيگران و اتكاعضویت دولت جمهوری اسالمي ایران در اتحادیه بيمه قانون

در كشورهای عضو سازمان تعاون اسالمي و خطرهای تجاری و غيرتجاری 

 اساسنامه آنعربي و تصویب گذاری مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمایه

 69/2/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
گران خطرهاي تجاري ييگران و اتكاعضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در اتحاديه بيمه» اليحه

در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسالمي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و و غيرتجاري 
ي بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه« ه آناساسنامگذاري عربي و تصويب سرمايه
مورخ  50218/83333ي شماره هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه 23/3/5935مورخ 

ي براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه 9/2/5932
ها و در سازمان رانيا ياسالم يرش حضور فعال جمهور: به منظور گستتوجيهي اين اليحه آمده است

 شتريو تحقق هر چه ب يمنافع مل نيمأاز آن در جهت ت يريگو بهره ياو منطقه يالمللنيمجامع ب
كشور و لزوم  يخارج استيس ياصول و اهداف راهبرد يدر راستا يالمللنيو ب يامنطقه ييهمگرا

كشور و  يو اجتماع ياهداف اقتصاد يبالقوه در راستا يهاتيامكانات و ظرف يريكارگهتوسعه و ب
و غيرتجاري و نظر به نقش  يتجار يخطرها يامهيپوشش ب يكشور در ارتقا يضرورت توانمندساز

 يگذارهيورود سرما قيو غيرتجاري در گسترش صادارت و تشو يتجار يگران خطرهامهيمهم ب
 رانيا ياسالم يحضور جمهور تيو با توجه به اهم ياسالم ونعضو سازمان تعا يدر كشورها يخارج

 شود. اين اليحه جهت طي تشريفات قانوني تقديم ميمجموعه سازمان مذكور،  ريز يهاهيدر اتحاد

، اقتصاديبه كميسيون  9/2/5932ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ اليحه
مفاد آن با الحاق يك تبصره به ماده واحده، ور، عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزب به

به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در  2/8/5932 ي مورخجلسهرا در 
به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و  با اصالحاتيدر صحن علني مجلس مطرح و  1/9/5939تاريخ 

مورخ  50391/232ي شماره ون اساسي، طي نامهقان (38)براي طي روند قانوني مذكور در اصل 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/9/5939

در و نظر خود  تشخيص دادقانون اساسي ( 01اصل )مفاد آن را مغاير با برخي از ، 20/9/5939مورخ 
به مجلس شوراي اسالمي اعالم  20/9/5939مورخ  5252/512/39ي شماره را طي نامهاين خصوص 

 23/8/5939ي مورخ مجلس شوراي اسالمي براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه كرد.
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براي  95/8/5939مورخ  23893/232ي شماره اصالحاتي را در اين مصوبه اعمال و آن را طي نامه
ي الحي در دستور كار جلسهي اصاظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه

مفاد آن را شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان  5/1/5939مورخ 
ي شماره را طي نامهدر اين خصوص مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود 

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 5/1/5939مورخ  5100/512/39

******* 

 )مرحله نخست( 1/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 يگران خطرهاييگران و اتكامهيب هيشود در اتحاديبه دولت اجازه داده م -ماده واحده
 نيسسه تضمؤو م يعضو سازمان تعاون اسالم يدر كشورها غيرتجاريو  يتجار

و  ابدي تيعضو به شرح اساسنامه پيوست، يعرب يگذارهيسرما و ياعتبارات صادرات
دستگاه  رييو تغ نيي. تعنمايدكمك اقدام  ايمربوط و  تيپرداخت حق عضو نسبت به

 بر عهده دولت است. تيطرف عضو ييِااجر
( قانون اساسي 313( و يكصد و سي و نهم )22رعايت اصول هفتاد و هفتم ) -تبصره

 ( اين اساسنامه الزامي است.33در مورد ماده )جمهوري اسالمي ايران 
... 

 رتیمغا دگاهید
پرداخت  نسبت بهاز آنجا كه طبق ذيل ماده واحده، به طور مطلق به دولت اجازه داده شده است تا 

( قانون اساسي است؛ 01كند، اين مصوبه مغاير با اصل )اقدام گران گران و اتكاييبه اتحاديه بيمهكمك 
بايد با در هر مورد هاي بدون عوض داخلي و خارجي توسط دولت اصل، پرداخت كمك زيرا طبق اين

تصويب مجلس شوراي اسالمي باشد؛ حال آنكه در اين مصوبه بدون اينكه مقدار و شرايط كمك در هر 
به طور مطلق، جايز دانسته شده پرداخت كمك خارجي توسط دولت  مورد دقيقاً مشخص شده باشد،

پرداخت كمك در هر يز شوراي نگهبان مصوبات مشابه با اين ماده واحده را با اين استدالل كه است. قبالً ن
  (5)اعالم كرده بود. ( قانون اساسي01مغاير با اصل ) ،مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد

                                                           
اليحه عضويت در خصوص  55/3/5903مورخ   23881/91/03 شماره ظرن به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در. 1

نظر به اينكه طبق اصل »چنين مقرر داشته بود:  هاي علميالمللي پاركدولت جمهوري اسالمي ايران در انجمن بين
از  لذا متن ماده واحده ،قانون اساسي پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد (01)

  «.اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد
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 نظر شورای نگهبان
 .شناخته شد يسقانون اسا 01اصل  ريپرداخت كمك به نحو مذكور در ماده واحده، مغا

******* 

 )مرحله دوم( 23/4/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 3/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 يگران خطرهاييگران و اتكامهيب هيشود در اتحاديبه دولت اجازه داده م -ماده واحده
 نيسسه تضمؤو م يعضو سازمان تعاون اسالم يدر كشورها غيرتجاريو  يتجار

و  ابدي تيعضو به شرح اساسنامه پيوست يعرب يگذارهيو سرما ياعتبارات صادرات
( قانون 81با رعايت اصل هشتادم ) كمك ايمربوط و  تيپرداخت حق عضو نسبت به

 بر عهده دولت است. تيطرف عضو ييادستگاه اجر رييو تغ نيي. تعنمايداقدام  اساسي
( قانون اساسي 313و يكصد و سي و نهم )( 22رعايت اصول هفتاد و هفتم ) -تبصره

 ( اين اساسنامه الزامي است.33جمهوري اسالمي ايران در مورد ماده )
... 

 رتیمغاعدم  دگاهید
رعايت اصل منوط به دولت ي اصالحي، پرداخت كمك توسط با عنايت به اينكه طبق مصوبه

مطلق به دولت در پرداخت  ياجازه ايراد قبلي شورا مبني بر شده است، قانون اساسي (01)
گران بدون تصويب مجلس شوراي اسالمي گران و اتكاييهاي خارجي به اتحاديه بيمهكمك

  برطرف شده است.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
گران مهوري اسالمي ايران در اتحاديه بيمهمصوبه مجلس در خصوص اليحه عضويت دولت ج

در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسالمي و مؤسسه گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري ييو اتكا
با توجه به اصالحات به  ،اساسنامه آنگذاري عربي و تصويب تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه

 خته نشد.مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناعمل آمده، 
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 امنيتي اماكن و تأسيسات كشور -تعيين حریم حفاظتي قانون

 19/5/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و « امنيتي اماكن و تأسيسات كشور -تعيين حريم حفاظتي»اليحه 

ي شماره به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامه 53/0/5905ي مورخ شهرسازي در جلسه
( قانون اساسي و 38براي انجام تشريفات قانوني موضوع اصل ) 23/3/5905مورخ  0231/28058

ي توجيهي اين اليحه آمده است: با عنايت تصويب، به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد. در مقدمه
به اينكه ايجاد حريم امنيتي با رعايت اصول و استانداردهاي حفاظتي براي اماكن و تأسيسات 

باشد، الزم است كليه ندي شده كشور و حفاظت اين اماكن از خطرات احتمالي ضروري ميبطبقه
بندي شده كه صاحب امالك و مستغالت هستند اشخاص حقيقي و حقوقي مجاور اماكن طبقه

حريم اماكن يادشده را رعايت كنند و از طرفي ديگر رعايت حقوق مالكان و صاحبان حق و 
موارد  االجراء است. لذا به منظور رعايت كليهرات شهرسازي الزمهمچنين رعايت ضوابط و مقر

 شود.اين اليحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي يادشده،
بررسي و تصويب اين اليحه در طول حيات مجلس ششم، به نتيجه نرسيد و با توجه به عدم 

بررسي اين اليحه در  تقاضاي هيئت وزيران براي بررسي و تصويب اين اليحه در مجلس هفتم،
، به موجب تقاضاي هيئت وزيران 5900مجلس به حالت تعليق درآمد. پس از آن، مجدداً در سال 

مجدداً بررسي اين اليحه در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفت. تقاضاي هيئت وزيران در اين 
مي به رئيس مجلس شوراي اسال 53/9/5900مورخ  10229ي شماره خصوص به موجب نامه

اعالم شد، ليكن بررسي و تصويب نهايي اين اليحه در مجلس هشتم نيز به سرانجام نرسيد. بر اين 
 ينامه موجب به جمهور رئيس اول معاوناساس، در ابتداي شروع به كار مجلس نهم، مجدداً 

در مجلس  اليحهاين بررسي براي  وزيران هيئت تقاضاي 22/9/5935مورخ  18333/80501شماره 
  .قرار گرفت در دستور كار مجلس رائه كرد و مجدداً اين اليحهرا ا

ي نهم مجلس شوراي اسالمي براي بررسي به كميسيون امنيت ملي و در دوره اين اليحه،
سياست خارجي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را با اصالحاتي در 

اسالمي  شورايمجلس آن را به مجلس ارائه كرد. به تصويب رساند و گزارش  53/1/5935تاريخ 
ي ي مزبور را با اصالحاتي تصويب و اين مصوبه را طي نامهمفاد اليحه ،53/5/5939نيز در تاريخ 

( قانون اساسي به 38براي جري مراحل قانوني مقرّر در اصل ) 29/5/5939مورخ  5023/01شماره 
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، 23/5/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه شوراي نگهبان باشوراي نگهبان ارسال كرد. 
برخي از مواد آن را مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسي و در برخي موارد، واجد ابهام 

به  2/2/5939مورخ  919/512/39ي شماره نامه تشخيص داد و نظر خود را در اين خصوص طي
براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، با مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. مجلس شوراي اسالمي 

ي اصالحي را طي ، مصوبه8/9/5939ي علني مورخ اعمال اصالحات الزم در مصوبه در جلسه
براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  53/9/5939مورخ  50309/01ي شماره نامه

راي نگهبان قرار گرفت كه شو 20/9/5939 رخوي مي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه
پس از بحث و بررسي مفاد اين مصوبه، شوراي نگهبان يكي از ايرادهاي پيشين خود، يعني ابهام 

 ( اين مصوبه را همچنان باقي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي1ي ماده )در تبصره
مجلس شوراي به مجلس اعالم كرد. اين بار  20/9/5939مورخ  5250/512/39ي شماره نامه

، اصالحات الزم براي تأمين نظر شوراي نگهبان را در 53/1/5939ي علني مورخ اسالمي در جلسه
مورخ  99055/01ي شماره ي اصالحي را به موجب نامه( اعمال كرد و مصوبه1ي ماده )تبصره

ي مورخ به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان نيز سرانجام در جلسه 25/1/5939
ي اصالحي، نظر خود مبني بر تأييد مفاد خود، پس از بحث و بررسي راجع به مصوبه 23/1/5939

ي شماره اين مصوبه و عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد.  23/1/5939مورخ  5058/512/39

******* 

 )مرحله نخست( 32/3/3131مي: مجلس شوراي اسال تاريخ مصوبه
  22/3/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 (3و ماده ) مصوبهاين  تاكليبحث در خصوص 
 ،يشده كشور اعم از نظام يبندطبقه ساتياماكن و تأس تيحفاظت و امن نيتأم -3 ماده

 ءجرااالقانون الزم نيآنها بر اساس مفاد ا ميحر تيو رعا يو كشور يتيامن ،يانتظام
 است.

 مغایرت   دیدگاه
هاي كلّي نظام پس از ( قانون اساسي، تعيين سياست551( اصل )5مطابق با بند ) (الف 

تعيين  ياليحه موضوعهاي رهبري است. مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از صالحيت
 ،مجلس شوراي اسالمي 53/5/5939مصوب  كشور تأسيسات و اماكنامنيتي  -حريم حفاظتي

پدافند  يهاي كلّسياست كه مطابق مقررات مختلف از جمله استپدافند غيرعامل موضوع با  مرتبط
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( قانون برنامه چهارم توسعه 525( ماده )55بند )و  (5)مقام معظم رهبرياز سوي  يغيرعامل ابالغ
در مورد آن تعيين  (2)55/0/5909اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

به با توجه  ن،يبنابراتشكيل شده است. « سازمان پدافند غيرعامل»كليف شده است و در اين راستا ت
دائمي پدافند غيرعامل در ستاد كل  يكشور و وجود كميته عاملريسازمان پدافند غ تيصالح

 ساتياماكن و تأس تيحفاظت و امن نيجهت تأم نامهنييآ ميتنظ يمتصد خود كهنيروهاي مسلح 
 يدربارهتنظيم مقررات  و يگذارقانون براي ياسالم يمجلس شورا ورود است، يو انتظام ينظام

هاي كلّي ابالغي مقام و مغاير با سياست استقانوني  وجاهت فاقد ،امور مربوط به پدافند غيرعامل
 ( قانون اساسي است. 551( اصل )5معظم رهبري و در نتيجه بند )

كشور در  يتيامن -يدفاع يهااستيس نييتعقانون اساسي،  (530مطابق بند اول اصل ) (ب
 تيامن يعال يشورا يبر عهده ،يرهبر معظمشده از طرف مقام نييتع يكلّ يهااستيس يمحدوده

اصلي شوراي عالي امنيت ملي، تعيين  يمطابق با اصل مزبور، وظيفه بنابراين،است.  يمل
خارج از وظايف اين  ،قانون و مصاديق آن جزئيات تعيين و است امنيتي و دفاعي هايسياست

از  كيجزء هيچ  ،منيتي اماكن و تأسيسات كشورا -، تعيين حريم حفاظتيعالوهبه ست. ا شورا
( و 1(، )8(، )2از جمله مواد ) ،مصوبه نيااز مواد  اين، برخي با وجود نيست.شورا  نيوظايف ا

ي شوراي عالي امينت ملي را تعيين كرده و بر عهده ( در مورد حريم و مسائل امنيتي، مقرراتي3)
وظايف شوراي عالي امنيت ملي  امنيتي و جزء -هاي دفاعيي سياستگذاشته است كه در محدوده

                                                           
ايجاد مركزي براي  -59»: مقام معظم رهبري 23/55/5903ابالغي  ،ي پدافند غيرعاملهاي كلّسياست( 59بند ). 1

هاي فني پدافند نامهنداردها، معيارها، مقررات و آيينريزي و تصويب اصول و ضوابط، استاتدوين طراحي، برنامه
 «گيري و نظارت بر اعمال آنها.غيرعامل و پي

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 525( ماده )55. بند )2
دولت موظف است به منظور تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاء توان بازدارندگي نيروهاي  -525ماده : »55/0/5909

و امنيت كشور و آمادگي در برابر تهديدات و حفاظت از منافع ملي، انقالب مسلح و حفاظت از تماميت ارضي 
صورت تصويب  هاي دفاعي، اقدامهاي ذيل را دراسالمي ايران و منابع حياتي كشور و هوشمندسازي سيستم

 فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عمل آورد:
5-  ... 

يا در دست مطالعه و نيز  هاي حساس و مهم ورعايت اصول پدافند غيرعامل در طراحي و اجراي طرح -55
حياتي كشور و آموزش عمومي مردم توسط هاي اصلي و هاي حساس و شرياني و ساختمانيتأسيسات زيربنا

قانون، به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح  ( اين501موضوع ماده ) ييهاي اجرادستگاه
 . غيرطبيعي

ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه اين ماده ظرف مدت دو ماه از تصويب اين قانون، توسط يياجرا هاينامهينيآ
تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد  نيروهاي مسلح تهيه و بهنيروهاي مسلح و ستاد كل  تيبانيو وزارت دفاع و پش

 «شد.كل نيروهاي مسلح به مرحله اجرا گذاشته خواهد  و در صورت تأييد فرماندهي
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اماكن  تيحفاظت و امن نيتأم»استدالل شود كه  گونهنيانيست. بنابراين، هر چند كه ممكن است 
( اين مصوبه، از مصاديق وظايف شوراي عالي 5ماده )در صدر « شده كشوريبندطبقه ساتيو تأس

( قانون اساسي است و ذكر آن تنها براي تأكيد 530گانه اصل )امنيت ملي و مطابق با بندهاي سه
 ءاالجراقانون الزم نياساس مفاد ار ب»ليكن از آن جهت كه اطالق عبارت  وظايف آن شورا است،

ي به وظايف و تكاليفي خارج از صالحيت اين شورا در ، شامل الزام شوراي عالي امنيت مل«است
( قانون اساسي است. شوراي نگهبان 530شود، اين مصوبه مغاير با اصل )مواد بعدي اين قانون مي

ي خود در ضمن نظرات ابرازي متعدد، قوانيني كه براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين هم در رويه
( قانون 530مغاير اصل ) ،يمل تيامن يعال يشوراوظايف  اند را به دليل دخالت درتكليف كرده

 (5)اساسي اعالم كرده است.
كه  كشور يتيامن -يدفاع يهااستيس نييتع ( قانون اساسي،530مطابق بند نخست اصل ) (ج

شده از نييتع يكلّ يهااستيس يدر محدوده شود بايدتوسط شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي
بري باشد و مطابق با ذيل اين اصل، مجلس شوراي اسالمي به موجب قانون معظم رهمقام سوي 

تواند براي شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي، وظايف و اختيارات تعيين كند. اين در مي
حالي است كه مجلس شوراي اسالمي به موجب اين قانون براي شوراي عالي امنيت ملي تكاليف 

                                                           
طرح » در خصوص 55/55/5935مورخ  83950/91/35نظر شماره ( 51بند )در شوراي نگهبان  به عنوان مثال،. 1

تقييد اختيارات شوراي عالي امنيت ملي  -51»است: نظر كرده  اظهار چنين «ممنوعيت اشتغال به بيش از يك شغل
( طرح ممنوعيت اشتغال به بيش 50در ماده ) «است.قانون اساسي  (530)، مغاير اصل (50)به موارد مذكور در ماده 

اشتغال همزمان مشمولين اين قانون در »مجلس شوراي اسالمي آمده بود:  20/51/5935صوب ماز يك شغل 
بنيان مرتبط با حوزه كاري سازمان انرژي اتمي، نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و هوافضا ها و مؤسسات دانششركت

 «عالي امنيت ملي به نام فرد يا شركت مربوطه در مدت زمان مشخص مجاز است. مشروط به مصوبه شوراي
اليحه اجازه اجراي  در خصوصشوراي نگهبان  59/52/5909مورخ  3328/91/09نظر شماره ( 9بند )همچنين در 

 -9»مجلس شوراي اسالمي آمده است:  23/55/5909پروانه شبكه و خدمات ارتباطات سيار مصوب  يموافقتنامه
شامل امور مربوط به نيروهاي مسلح نيز  موافقتنامه( ماده واحده با توجه به اينكه موارد امنيتي ناظر بر 5بند )

گردد و دامنه اختيارات وزارت اطالعات شامل امور امنيتي راجع به نيروهاي مزبور نيست و از اين جهت كه با مي
اي عالي امنيت ملي را نيز مقيد و محدود به موارد پيشنهادي اختيارات شور ،حصر پيشنهاد امور به وزارت اطالعات

 «قانون اساسي شناخته شد. (530)نمايد، مغاير اصل يك وزارتخانه مي
اليحه برنامه سوم  در خصوصشوراي نگهبان  91/3/5930مورخ  1010/25/30نظر شماره ( 81بند )همچنين در 

نظر به اينكه  -81»آمده است:  53/5/5933مصوب  ي ايرانتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالم
از اين  (508)قانون اساسي تشكيل شوراهاي فرعي را به عهده شوراي امنيت ملي محول نموده و ماده  (530)اصل 

مصوب  ي( اليحه508ماده ) «باشد.خالف اصل مذكور مي ،جهت كه شوراي مرزهاي كشور را ايجاد كرده است
شوراي مرزهاي كشور به عنوان يكي از شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي با وظايف »بود:  تهبيان داشمجلس 

گردد. تركيب اعضاء و تشكيالت شورا با پيشنهاد وزارت كشور و وزارت اطالعات به تصويب زير تشكيل مي
 ...« شوراي عالي امنيت ملي خواهد رسيد
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ي مزبور از اين جهت كه براي شوراي عالي امنيت ماده . بنابراين،و وظايفي را تعيين كرده است
ملي تعيين تكليف و وظيفه كرده و برخالف قانون اساسي، وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت 

 ( قانون اساسي است.530را افزايش داده، مغاير با اصل )

 رتیمغا عدم دگاهید 
( قانون اساسي به مجلس شوراي اسالمي اين 35اصول قانون اساسي، به ويژه اصل ) (الف

دهد كه بتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع كند. بند اختيار را مي
نيز به  مقام معظم رهبري 23/55/5903مورخ  يي پدافند غيرعامل ابالغهاي كلّسياست( 59)

ريزي و تصويب اي تدوين طراحي، برنامهبر صورت كلّي بر اين نكته تأكيد كرده است كه مركزي
ي پدافند غيرعامل و پيگيري و هاي فنّنامهنداردها، معيارها، مقررات و آييناصول و ضوابط، استا
بنابراين، عموم قوانين و مقررات مربوط به سازمان پدافند  ايجاد شود. نظارت بر اعمال آنها

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ينامه چهارم توسعه( قانون بر525( ماده )55بند )از جمله  عاملغير
 ابالغي هاي كلي پدافند غيرعاملسياستو  55/0/5909جمهوري اسالمي ايران مصوب 

هاي تواند صالحيت مجلس را در اين خصوص تحديد كند. بلي اگر در سياست، نمي20/55/5903
در اين حوزه تعيين شده باشد، نامه و مقررات ابالغي مقام رهبري، مرجع خاصي براي وضع آيين

 مجلس شوراي اسالمي ديگر صالحيت تعيين مقررات در اين خصوص را نخواهد داشت. 
هاي سياست ( قانون اساسي تعيين530ي شوراي عالي امنيت ملي در اصل )موضوع وظيفه (ب
 ايي است.هاي كلّي و اجرها در اين اصل مطلق بوده و شامل سياستامنيتي است. سياست -دفاعي

هاي اجرايي و همچنين تعيين مصاديق آنها پرداخته مواد اين مصوبه نيز به تعريف و تعيين سياست
شوند و ها محسوب ميها و مصاديق آنها جزء سياستاز آنجا كه تعريف سياست است. بنابراين،

پرداخته و در هاي اجرايي و مصاديق آن گذار نيز در اين مصوبه، صرفاً به تعيين سياستقانون
 ( قانون اساسي ندارد. 530مغايرتي با اصل ) ها اقدام به تقنين كرده است،چارچوب همان سياست

 ي مذكور، جزءو مفاد مصوبه شده كشوريبندطبقه ساتياماكن و تأس تيحفاظت و امنتأمين  (ج
ست، بلكه از مصاديق ( قانون اساسي ني530ي شوراي عالي امنيت ملي مندرج در اصل )گانهوظايف سه

وظايف و عملكرد شوراهاي فرعيِ شوراي عالي امنيت ملي، از جمله شوراي دفاع يا شوراي امنيت است 
، صالحيت و اختيار تعيين «قانون»كه به موجب ذيل همين اصل، مجلس شوراي اسالمي به موجب 

ته از مواد اين مصوبه كه آن دس وظايف و حدود اختيارات شوراهاي فرعي را خواهد داشت. بنابراين،
اند، در حقيقت تعيين وظايف شوراهاي فرعيِ ي شوراي عالي امنيت ملي قرار دادهوظايفي را بر عهده

( براي شوراهاي 530از آن جهت كه مطابق با ذيل اصل ) لذا مواد مزبور، شوراي عالي امنيت ملي است.
 ( قانون اساسي ندارند.530صل )مغايرتي با ا اند،فرعي تعيين حدود و صالحيت كرده
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 نظر شورای نگهبان
 كليات اين مصوبه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

كشور و  ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر تيمسئول -2ماده 
 يمل تيامن يعال يشورا است. يمل تيامن يعال يحدود آنها بر عهده شورا نييتع
به ستاد كل  يبخش لشكر ساتيرا حسب تعلق اماكن و تأس تيمسئول نيا توانديم
 .دينما حولكشور م تيامن يبه شورا يكشور ايمسلح  يروهاين

 رتیمغا دگاهید
در به صراحت ( قانون اساسي، وظايف شوراي عالي امنيت ملي 530مطابق با اصل ) (الف

ن اصل تعيين گرديده است؛ بدين معنا كه وظايف كلّي شوراي عالي امنيت ملي ي ايگانههاي سهبند
را قانون اساسي تعيين كرده است. شوراي عالي امنيت ملي نيز موظف است كه وظايف تفصيلي 

هاي مزبور، تعريف و تصويب كند كه اين مصوبات پس از تأييد مقام خود را در چهارچوب بند
تواند از طريق قانون عادي براي لذا مجلس شوراي اسالمي نمي شوند.مي اجرامعظم رهبري 

شوراي عالي امنيت ملي وظيفه و تكليفي را تعريف و تعيين كند. اين در حالي است كه مجلس در 
 نييكشور و تع ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعري ي مزبور، وظيفهماده

( مغاير 2قرار داده است. لذا از اين جهت، ماده ) يمل تيامن يعال يشورا يبر عهدهرا  حدود آنها
 ( قانون اساسي است.530اصل )
( قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي، وظايفي كلّي از جمله تعيين 530مطابق با اصل ) (ب

ها ناظر به قواعد كلّي و دارد كه اين سياست بر عهدهامنيتي كشور را  -هاي دفاعيسياست
تواند از طريق قانون عادي، وظايفي را در مجلس شوراي اسالمي نيز مي كننده است.ينتعي

( 2ي است كه ماده )در حالچارچوب صالحيت شوراي عالي امنيت ملي تعريف و تبيين نمايد. اين 
اماكن و تأسيسات را براي  يحفاظت يهارده نييو تع فيتعراين مصوبه، وظايفي جزئي مانند 

ي وظايف شوراي عالي كنندهگرفته است كه در راستا و يا تبيين در نظرمنيت ملي شوراي عالي ا
ي مزبور از آن جهت كه وظايفي ماده امنيتي نيست. بنابراين، -هاي دفاعيامنيت از جمله سياست

خارج از صالحيت شوراي عالي امنيت ملي را براي اين شورا تعيين كرده است، مغاير با اصل 
 اساسي است. ( قانون 530)

تواند از طريق قانون ( قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي مي530مطابق با ذيل اصل ) (ج
شوراي عالي امنيت ملي را معين كند. اين امر  «شوراهاي فرعيِ»عادي حدود اختيارات و وظايف 
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تكليف  اي را تعيين و، وظيفه«شوراي عالي امنيت ملي»تواند براي بدين معناست كه مجلس نمي
هاي اجرايي سياست ي مزبور، جزءموضوع مادههاي حفاظتي، كند. لذا هر چند تعيين و تعريف رده

مجلس اختيار و  امنيتي و در صالحيت شوراي عالي امنيت ملي است، ليكن -و يا مصاديق دفاعي
اين  براين،صالحيت تكليف و الزام شوراي عالي امنيت ملي به انجام وظايف مذكور را ندارد. بنا

 ( قانون اساسي است.530مصوبه از اين جهت، مغاير با اصل )
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود،  ( قانون اساسي،530مطابق با اصل )( د

دهد و مجلس نيز تنها حدود اختيارات و وظايف اين شوراهاي شوراهاي فرعي را تشكيل مي
مجلس اختيار الزام شوراي عالي امنيت ملي  . با اين وصف،كندفرعي را به موجب قانون تعيين مي

در انجام وظايف يا تشكيل شوراي فرعي جديد و يا تفويض برخي از وظايف شوراي عالي امنيت 
 يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر»ي تفويض وظيفه ملي به شوراهاي فرعي را ندارد. بنابراين،

ي مزبور، كه از وظايف شوراي عالي امنيت در ماده« دود آنهاح نييكشور و تع ساتياماكن و تأس
( قانون 530ملي است، به ستاد كل نيروهاي مسلح و يا شوراي امنيت كشور، مغاير با ذيل اصل )

  اساسي است.
كه  كشور يتيامن -يدفاع يهااستيس نييتع ،يقانون اساس (530) مطابق بند اول اصل (ـه

شده از نييتع يِكلّ يهااستيس يدر محدوده ديبا شوند،مي نييتع يمل تيامن يعال يشوراتوسط 
 .دكن يگذارها قانونحوزه نيدر ا تواندينم ياسالم يباشد و مجلس شورا يطرف مقام رهبر

 يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر تيلسئوم در اين حوزه وارد شده و (2ماده ) كهاز آنجا  ،نيبنابرا
قرار داده  يمل تيامن يعال يشورا يحدود آنها را بر عهده نييكشور و تع ساتياماكن و تأس يبرا

 است. يقانون اساس (530) اصل ريمغا ،است
گذار عادي )مجلس شوراي اسالمي(، مايل به تدوين وظايف و در صورتي كه قانون (و

ي در اگونهبهاختياراتي براي شوراي عالي امنيت ملي باشد، بايد اين اختيارات و وظايف را 
( قانون اساسي تعيين و مشخص كند كه تعيين ضابطه و 530گانه اصل )چهارچوب وظايف سه

هاي اجرايي آنها به شوراي عالي امنيت ملي واگذار شده باشد تا خود شوراي عالي امنيت سياست
و  (2گذار در ماده )گيري كند. اين در حالي است كه قانونملي نسبت به آن موضوعات تصميم

را بر  كشور ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده نييو تع ضابطه فيتعرمواد ديگر اين اليحه، 
ي مزبور از اين جهت، مغاير ي شوراي عالي امنيت ملي قرار نداده است. بر اين اساس، مادهعهده

 ( قانون اساسي است.530اصل )
كشور در  يتيامن -يدفاع يهاتاسيس نييتع ،ياساس قانون (530) اصل اول بند مطابق ز(

 يمل تيامن يعال يشورا يبر عهده ،يشده از طرف مقام رهبرنييتع يكلّ يهااستيس يمحدوده
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است و نه موارد جزئي و مصداقي.  يموارد كلّ شاملنيز كشور  يتيامن -يدفاع يهااستيساست. 
 يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر تيمسئول»اين مصوبه در خصوص  (2ابتداي ماده )اما آنچه در 

 (5)و استغراق ظهور در جزئيت براي شوراي عالي امنيت ملي آمده،« كشور ساتيو تأس اماكن يبرا
كلّي محسوب  ؛ يعني مجلس شوراي اسالمي در امور جزئيِ حفاظتي و امنيتي كه سياستدارد
در حالي است كه شوراي  شوند، براي شوراي عالي امنيت ملي تعيين تكليف كرده است. ايننمي

هاي حفاظتي و حريم امنيت اماكن و تأسيسات عالي امنيت ملي، موظف نيست كه جزئيات رده
( از اين 2كشور و همچنين تشخيص و تطبيق مصاديق تدابير امنيتي را تعيين كند. بنابراين، ماده )

د تعيين و تكليف جهت كه وظايفي خارج از صالحيت شوراي عالي امنيت ملي را براي اين نها
 ( قانون اساسي است.530كند، مغاير اصل )مي

تواند به تناسب وظايف خود مي شوراي عالي امنيت ملي ،يقانون اساس (530)مطابق اصل  (ح
هاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور را تشكيل دهد كه رياست هر يك از شورا

ز اعضاي شوراي عالي امنيت ملي است كه از طرف شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي ا
( مصوبه، به شوراي عالي امنيت ملي اين اختيار داده شده 2شود. در ماده )رئيس جمهور تعيين مي

 نييكشور و تع ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده نييو تعتعريف »تواند وظيفه است كه مي
كند. اين در حالي است  حولكشور م تيامن يبه شورا ايمسلح  يروهاينرا به ستاد كل « حدود آنها

شوراي عالي امنيت ملي نيست كه بتوان  هاي فرعيِكه ستاد كل نيروهاي مسلح از مصاديق شوراي
ي مذكور را به آن ارجاع داد؛ ضمن اينكه ماهيت ستاد كل نيروهاي مسلح نيز شورايي وظيفه

( 0رهبري است و رئيس آن مطابق با جزء )د( بند )مستقيم مقام معظم  نظر ريزنيست. اين ستاد 
شود. از سوي ديگر، مطابق با ذيل اصل ( قانون اساسي با حكم مقام رهبري منصوب مي551اصل )

هاي شوراي عالي امنيت ملي است و ( قانون اساسي، تشكيل شوراهاي فرعي، از صالحيت530)
د. بنابراين، رفتار تقنيني مجلس در تواند براي آن، شوراي فرعي تصويب كنلذا مجلس نمي

ي مذكور، در جهت تعيين مسئوليت و وظيفه از جانب شوراي عالي امنيت ملي براي ستاد مصوبه
 ( قانون اساسي خواهد بود. 530( و همچنين اصل )551كل نيروهاي مسلح، مغاير با اصل )

                                                           
افراد  يهبر هم يكلّ يآن است كه حُكم ياست. در اصطالحِ علم معان« ا گرفتنهمه را فر» ي. اِسْتِغْراق در لغت به معن1

است كه متوجه  ياز حاالت يدر علم معان نيرا از آن حكم استثنا كنند، و ا يجنس داللت كند، مگر آنكه بعض كي
 شود،يم دهياستغراق نام كند، المِ ييمعنا نيچن يههرگاه افاد ف،يتعر يهالمِ نشان ،يشود. در زبان عربيم هيمسندال
 ،يفارس ادب و زبان نامهدانش)( 2عصر/سوره مباركه ) «.انــنديها در زهمه انســان ناًيقي :خُسْرٍ يالْإِنسَانَ لَفِ إِنَّ» مانند:

، 5، ج5908چاپ اول،  ،يتهران، سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ،سعادت لينظر اسماع ريز
 (939ص
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 بيبه تصو رعيشوراهاي ف التيتشك( قانون اساسي تصريح دارد كه 530ذيل اصل ) (ط
 يمقام رهبر دييپس از تأ يمل تيامن يعال يمصوبات شوراو  رسديم امنيت ملي يعال يشورا
. حال به فرض اينكه مجلس شوراي اسالمي بتواند براي شوراي عالي امنيت ملي اجراستقابل 

وجود داشته باشد كه  ياسالم يمجلس شوراقانون تصويب كند، بايد قيودي در قانون مصوب 
( مقيد به تأييد مقام رهبري نمايد تا 530مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را مطابق با ذيل اصل )

اي براي مغايرتي با حكم ذيل اين اصل به وجود نيايد. همچنين اگر مجلس شوراي اسالمي وظيفه
يف در آن وظا« تأييد شوراي عالي امنيت ملي»كند، تأكيد بر رعايت قيد شوراهاي فرعي معين مي

تا از اين جهت نيز آن حكم مغاير قانون اساسي نباشد. بر اين اساس، ا از آنجا كه در  است يالزام
 ( قانون اساسي است.530( چنين قيودي وجود ندارد، اين ماده، مغاير اصل )2ماده )
( قانون اساسي تبيين شده است و 530وظايف شوراي عالي امنيت ملي به موجب اصل ) (ي

تواند به تناسب وظايف خود نيز شوراهاي فرعي تشكيل دهد. مطابق يكي از اصول اين شورا مي
حقوق عمومي، نهادها و تأسيسات قانون اساسي كه وظايف آنها در قانون اساسي مشخص و معين 

توانند وظايف خود را به نهادي ديگر تفويض كنند. بر همين اساس، شوراي عالي شده است، نمي
واند وظايف خود را به شوراهاي فرعي خود تفويض كند. بنابراين، تفويض تامنيت ملي تنها مي

شوراهاي  ي مزبور كه جزءوظايف شوراي عالي امنيت ملي به ستاد كل نيروهاي مسلح در ماده
 ( قانون اساسي است.530شود، مغاير با اصل )فرعي شوراي عالي امنيت ملي محسوب نمي

 فيبه تناسب وظا تواندمي يمل تيامن يعال يشورا اسي،( قانون اس530مطابق ذيل اصل )( ك
دهد. از آنجا كه اين  ليتشك را كشور تيامن يدفاع و شورا يشورا لياز قب يفرع ي، شوراهاخود

را به عنوان شوراهاي  تيامن يدفاع و شورا يشوراتنها  ،گذار اساسيعبارت حصري است و قانون
 نييو تع فيتعر تيمسئولمحول نمودن  ته است،فرعي شوراي عالي امنيت ملي در نظر گرف

 يروهايستاد كل نتوسط  ،حدود آنها نييكشور و تع ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده
 ي است.قانون اساس (530)اصل  ليذ، مغاير مسلح

 رتیعدم مغا دگاهید
ي مل تينام يعال يشوراقانون اساسي براي  (530) اصلگانه بندهاي سهوظايفي كه در  (الف

نياز به تفصيل، تشخيص و ذكر مصاديق و همچنين تبيين  ي است كهكلّ يوظايف ،تعيين شده
تر وظايف تواند در راستاي تبيين جزئيهاي اجرايي دارد. مجلس شوراي اسالمي ميسياست

گانه، به صورت قانونمند تصويب اين وظايف را با تفصيل بندهاي سه شوراي عالي امنيت ملي،
 يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيعرت (، تحت عنوان2آنچه در اين مصوبه و از جمله ماده ) كند.
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ها و تدابير اشاره شده است، از مصاديق سياست حدود آنها نييكشور و تع ساتياماكن و تأس
شود كه مجلس صالحيت تعيين و تصويب آنها را دارد. لذا دفاعيِ اجرايي محسوب مي -امنيتي
كند، با اصل هاي اجرايي شوراي عالي امنيت ملي را تعيين مياز اين جهت كه سياست (2ماده )

  ( قانون اساسي مغايرتي ندارد.530)
و  اراتياختتواند حدود ( قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي مي530مطابق ذيل اصل ) (ب

از آنجا كه  .كند نيعرا ماز جمله شوراي امنيت  شوراي عالي امنيت ملي، يِفرع يشوراها فيوظا
و  استي مختار مل تيامن يعال يشوراگذار عادي تصريح كرده است كه (، قانون2در ذيل ماده )

حدود  نييكشور و تع ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر تيمسئول»تواند مي
 (،2وبه و از جمله ماده )تفويض نمايد، بيانگر آن است كه مفاد مص كشور تيامن يبه شورا را« آنها

تبيين حدود وظايف و اختيارات شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي است كه از اين جهت 
 ( قانون اساسي است.530ي مذكور مطابق با ذيل اصل )ماده

 ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر»ي وظيفهگذار قانون(، 2در ماده ) (ج
ي شوراي عالي امنيت ملي نهاده و اين امر را از وظايف اين بر عهدهرا « حدود آنها نييكشور و تع

شورا دانسته است، ليكن شورا را بنفسه ملزم به اجراي آن نكرده است، بلكه در ذيل اين ماده، 
اش مختار دانسته است. بر اين شوراي عالي امنيت ملي را در تفويض اين وظيفه به شوراهاي فرعي

س، با توجه به اينكه اين مصوبه مباشرت خود شوراي عالي امنيت ملي را در انجام اين تكليف اسا
 ( قانون اساسي ندارد. 530الزم ندانسته است، مغايرتي با اصل )

گذار در مقام تشريع، توسيع و يا تضييق وظايف نهاد شوراي عالي قانون در اين مصوبه، (د
گذار وظايف اين شورا است كه اين رفتار قانون« تبيين»به دنبال  امنيت ملي نبوده است، بلكه تنها

آن  ديدگاهكردن وظايف شوراي عالي امنيت ملي قابل تفسير است. مؤيد اين در راستاي قانونمند
ي مذكور در باشد، مصوبه« شوراي عالي امنيت ملي»ذيل، نهاد  سؤالاست كه در صورتي كه پاسخ 

 ه تحميل و الزام وظايف:مقام تبيين وظايف است و ن
 نييو تع فيتعري اين است كه وظيفه سؤالي مذكور وجود نداشت، با فرض اينكه مصوبه»
اين « ي چه نهادي بود؟بر عهده حدود آنها نييكشور و تع ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده

ول اين كار را شوراي ي مزبور، به درستي مسئپاسخ داده است و در ماده سؤالمصوبه نيز به اين 
عالي امنيت ملي معرفي كرده است. لذا اين مصوبه، از اين جهت كه در مقام توصيف وظايف 

ي جديدي را براي آن تكليف نكرده است، مغايرتي با اصل شوراي عالي امنيت بوده و وظيفه
 ( قانون اساسي ندارد.530)

تواند وظايفش را به ملي مي( قانون اساسي، شوراي عالي امنيت 530مطابق اصل ) (ـه
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هاي فرعي محول كند. لذا ممكن است ستاد كل نيروهاي مسلح حكمي از سوي شوراي شوراي
عالي امنيت ملي، به عنوان شوراي دفاع يا يكي از شوراهاي فرعي مصوب شوراي عالي امنيت ملي 

وب خواهد شد كه داشته باشد، آنگاه اين ستاد جزء شوراهاي فرعي شوراي عالي امنيت ملي محس
كشور به ستاد كل  ساتياماكن و تأس يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر تيمسئولواگذاري 

  ( قانون اساسي نيست.530از طريق قانون، مغاير اصل ) مسلح يروهاين
هاي ( قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي بايد سياست530كه مطابق اصل ) موضوعاين  (و
را تعيين نمايد، مطلب صحيحي است، ولي در بعضي از مواقع به دليل اهميت  شورك يتيامن -يدفاع

تر است و هاي كلّي مهممسائل دفاعي و امنيتي، تعيين ضوابط و تشخيص مصاديق از تعيين سياست
هاي كند كه به جاي واگذاري تعيين جزئيات و مصاديق به دستگاهدليل مصلحت اقتضا مي نيهمبه 

عالي امنيت ملي به دليل اهميت و حساس بودن مسائل استراتژيك )راهبردي(، خود  اجرايي، شوراي
اماكن  يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر تيمسئولاقدام به تعيين مصداق كند. بنابراين از آنجا كه 

 لپدافند عامل و غيرعاماز مسائل مهم  ( اين مصوبه،2در ماده ) حدود آنها نييكشور و تع ساتيو تأس
تواند خود، اين امور را انجام دهد. لذا تعيين وظايف شود، شوراي عالي امنيت ملي ميمحسوب مي

( براي شوراي عالي امنيت ملي، در راستاي وظايف اين نهاد 2مقرر در اين مصوبه و از جمله ماده )
 ( قانون اساسي ندارد.530شود و از اين جهت مغايرتي با اصل )قلمداد مي

كه شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف تصريح شده است قانون اساسي  (530)در اصل  (ز
در اين . دهدتشكيل را  از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور شوراهاي فرعي تواندمي خود

هاي فرعيِ شوراي عالي ، حصر، مفهومي ندارد كه بخواهيم تعداد شورا«از قبيل»، با وجود قيد عبارت
بعضي  تواندشوراي عالي امنيت ملي ميمحدود نماييم. بنابراين،  ي را به دو شوراي مذكور،امنيت مل

هاي از وظايف خود را به ستاد كل نيروهاي مسلح محول كند. لذا اين تفويض وظيفه، از صالحيت
( قانون اساسي نخواهد داشت. به 530اختياري شوراي عالي امنيت ملي است و مغايرتي با اصل )

بنا به شرايطي تعيين حريم حفاظتي اماكن نظامي  يمل تيامن يعال يحاضر شوران خاطر در حال همي
را به ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جمهوري اسالمي ايران محول 

لي ي مزبور از جهت تجويز تفويض برخي از وظايف شوراي عالي امنيت مكرده است. بنابراين، ماده
 ( قانون اساسي ندارد.530به ستاد كل نيروهاي مسلح، مغايرتي با اصل )

 نظر شورای نگهبان
، از اين جهت كه وظايف شوراي عالي امنيت ملي را بر عهده ستاد كل نيروهاي (2ماده ) ذيل

 ( قانون اساسي شناخته شد.530مسلح قرار داده است، مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ
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مشمول  ساتيهاي اجرايي موظفند در هنگام احداث اماكن و تأسكليه دستگاه -1ماده 
بيني نمايند. حريم حفاظتي الزم را داخل اراضي طرح يا پيرامون آن پيش ،اين قانون

هاي انتقال و توزيع آب، فاضالب، برق، گاز، عمراني نظير شبكه يهااجراي طرح
حفاظتي و امنيتي، به شرطي مجاز است كه  ياهميحر رمخابرات و راه در اراضي واقع د

 به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي، ناقض امنيت اين اماكن نباشد.

 رتیمغا دگاهید
( قانون اساسي براي شوراي عالي امنيت ملي 530ي اصل )گانههاي سهوظايفي كه در بند

هاي مذكور از جمله هاي بنديك از عبارتامور كلّي است، به نحوي كه هيچ ،ترسيم شده است
 و ي، اطالعاتياسيس يهاتينمودن فعالهماهنگ ، كشور يتيامن -يدفاع يهااستيس نييتع

، ناظر بر يو خارج يداخل يدهايمقابله با تهد يكشور برا يو معنو ياز امكانات ماد يريگبهره
ارد مباحث كالن امور جزئيِ مربوط به مسائل امنيتي و دفاعي كشور نيستند، بلكه تمامي اين مو

( اين مصوبه، امور 9سازد. اين در حالي است كه در ماده )امنيتي و دفاعي را به ذهن متبادر مي
ي امور و را در همه« هاي حفاظتيهاي اجرايي ناقض امنيت و حريمتشخيص طرح»جزئي يعني 

از آنجا كه اين ها، در قلمرو وظايف شوراي عالي امنيت ملي قرار داده است. بر اين اساس، طرح
( قانون اساسي، امور جزئي و مصداقي را در صالحيت شوراي عالي 530ماده، بر خالف اصل )

امنيت ملي قرار داده است، مغاير با صالحيت ذاتي و كلّي اين نهاد امنيتي و در نتيجه مغاير با 
 ( قانون اساسي است. 530وظايف اين نهاد، مصرّح در اصل )

 رتیمغا عدم دگاهید
( اين مصوبه ذكر گرديده است ناظر به وظايف و اختيارات جزئي 9مواردي كه در ماده ) (لفا

( قانون اساسي باشد، بلكه شوراي عالي امنيت 530شوراي عالي امنيت ملي نيست تا مغاير اصل )
كند و به اماكن و تأسيسات كشور را معين مي حفاظتي و امنيتي يهاميحري كلّي ملي ضابطه
ي كه اگونهبهكند، هاي اجرايي ناقض امنيت و اصول حفاظتي را مشخص ميي طرحصورت كلّ

 اجرايي يهاطرحتوانند شده از سوي اين شورا ميهاي اجرايي با توجه به ضوابط تعييندستگاه
ي مزبور، از اين كنند. بنابراين، ماده اجراو... را  هاي انتقال و توزيع آب، فاضالبنظير شبكهخود 
ي وظايف شوراي عالي امنيت ملي ي امنيت ملي را در زمرهكه يك وظيفه كلّي در حوزه جهت

 ( قانون اساسي قانون ندارد.530قرار داده است، مغايرتي با اصل )
ي شوراي ي موردي و جزئي را بر عهدهگذار يك وظيفه( اين است كه قانون9ظاهر ماده ) (ب

 بر عهدهگذار تعيين يك معيار تشخيص را به صورت كلّي نامنيت ملي قرار نداده است، بلكه قانو
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نيست كه شوراي عالي امنيت بايد در همه  گونهنياي مذكور اين نهاد گذاشته است. مفهوم ماده
هاي اجرايي، نسبت به نقض يا عدم نقض اصول امنيت و حفاظت اظهار نظر كند، موارد و طرح

 حفاظتي و امنيتي يهامياراضي حركند كه در هايي اظهار نظر ميبلكه شورا تنها نسبت به طرح
ي شورا در اين ماده، ورود به جزئيات و موارد متعدد و مصداقي اند. بنابراين، وظيفهواقع شده

( 530مغاير وظايف كلّي شوراي عالي امنيت ملي در اصل ) نيست كه آن را به استناد جزئي بودن،
 قانون اساسي بدانيم.

به صورت مصداقي و جزئي است و  شوراي امنيت ملي، بسياري از وظايف و عملكرد (ج
گونه نيست كه نهاد مذكور، صرفاً در مسائل كلّي مربوط به حوزه امنيت، اعمال وظيفه كند. اين

توان در تصويب احكام متعدد نسبت به ي اين عملكرد جزئي شوراي امنيت ملي را مينمونه
ئي مشاهده كرد. بنابراين هر چند كه تشخيص موارد ناقض امنيت در زجموضوعي خاص و 

ي است، اما از آن جهت كه ماهيت كلّ ريغي مزبور، يك امر جزئي و هاي اجرايي موضوع مادهطرح
مغايرتي با  هاي امنيتي شوراي عالي امنيت ملي است،در راستاي وظايف و سياست« تشخيص»اين 

 قانون اساسي ندارد. ( 503وظايف شورا در اصل )

 نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي شناخته نشد.با موازين شرع و مغاير  ،(9ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

حريم، براي برقراري  بيتوانند پس از تعيين و تصواجرايي مي يهادستگاه -1 ماده
اشخاص،  لكانهامنيت با توجه به وضعيت امالك مجاور، به غير از روش تحديد حقوق ما

 اجرايي اين قانون، اقدام نمايند. نامهنييحسب موازين قانوني و آ
اسكان و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي و اتباع بيگانه كه اقامت آنان در  -تبصره

شده نباشد با رعايت الزامات بنديطبقه ساتيحريم امنيتي، ناقض امنيت اماكن و تأس
 مانع است.نامه اجرايي اين قانون بالآيين

 ابهام دگاهید
هاي اجرايي اجازه داده است كه براي برقراري امنيت ( اين مصوبه، به دستگاه1ماده ) (الف

هاي تحديد هاي تحديد حقوق مالكانه، اقدامات الزم را انجام دهند. روشتوانند به غير از روشمي
ها از هاي ديگر كه دستگاهشده است، اما ساير روش مشخصحقوق مالكانه، توسط قوانين مختلف 

 -مالكانه ريغاعم از حقوق مالكانه و  -توانند براي برقراري امنيت، حقوق اشخاص طريق آنها مي
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هاي قانوني و ها روشرا محدود نمايند، واجد ابهام است و مشخص نيست كه آيا اين روش
هاي صورتي كه روششود؟ لذا در شرعي است و يا شامل موارد غيرقانوني و غيرشرعي نيز مي

ي مزبور از اين جهت مغاير موازين هاي غيرقانوني و غيرشرعي باشد، مادهمذكور مشتمل بر روش
مشخص شود تا بتوان  هاي تحديد حقوق مالكانه،بايد منظور از ساير روش شرع است. بنابراين،

 رد.ي مزبور با موازين شرع اظهار نظر كنسبت به مغايرت يا عدم مغايرت ماده
هاي ي مزبور كه براي برقراري امنيت اماكن داراي حريم امنيتي، تعيين ساير روشماده (ب

ي اجرايي واگذار كرده است، واجد نامهي حقوق اشخاص را به موازين قانوني و آيينمحدودكننده
( قانون اساسي مقرر شده كه مالكيت اشخاص، محترم است 83ابهام است. توضيح اينكه در اصل )

تواند مي« قانون»كند. بر همين اساس، تنها و ضوابط اين حقوق مالكانه را نيز قانون تعيين مي
را تعيين كند. با  -اعم از حقوق مالي و غيرمالي -ي حقوق اشخاص معيارها و ضوابط تحديدكننده

وق هاي تحديد حقوق مالكانه، تحديد اين حقاين وصف، اگر در اين مصوبه، منظور از ساير روش
(، اين تحديد بايد به موجب قانون 83از آنجا كه طبق اصل ) ي اجرايي باشد،نامهبه موجب آيين

( قانون اساسي است و اگر منظور 83نامه باشد، اين مصوبه مغاير با اصل )مصوب مجلس و نه آيين
لكانه هاي اجرايي تحديد حقوق مانامه، ناظر بر شيوههاي تحديد حقوق به موجب آييناز روش

در اين صورت، اين مصوبه  اند،شده باشد كه بر اساس قوانين ديگر و يا همين قانون تصويب
بايد ابهام اين ماده برطرف شود تا بتوان نسبت به  ( نخواهد داشت. بنابراين،83مغايرتي با اصل )

 مغايرت و يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي اظهار نظر كرد. 
شأن  زيرا ؛واجد ابهام است (،1ماده ) يتبصره در «نامه اجراييلزامات آيينرعايت ا» عبارت (ج

 جاديا ليبه دل ،يتيامن ميدر حر گانهياتباع بو  يو حقوق يقياسكان و اشتغال اشخاص حقموضوع 
مجلس  يلهيوس به ديكه باشود ميمحسوب  ياز امور ماهو ،اشخاص نيا يبرا فيحق و تكل

 آيا كه نيست مشخص ماده اين در حال .گذاري شودقانونآن  در خصوص ياسالم يشورا
 امور بر ناظر يا و است تقنيني موضوعي وافراد  تكاليف و حقوق تعيين بر مشتمل «الزامات»

قانون است. در صورتي كه منظور از الزامات ايجاد تكاليف قانوني و امري تقنيني  و شكلي اجرايي
مجلس  بر صالحيتكه  است ( قانون اساسي01امه مغاير با اصل )نباشد، تعيين آنها به موجب آيين

 برطرف (1ماده ) ابهاماين  بايد لذا. كندتأكيد مي تقنينراي ب صالحبه عنوان مرجع شوراي اسالمي 
 قانون اساسي اظهار نظر كرد. با آن مغايرت عدم يا و مغايرت به نسبت بتوان تا شود

 رتیمغا عدم دگاهید
كه بتوان راجع به نشده است  تدوين و تصويباجرايي اين قانون هنوز  ينامهنآيياوالً ( الف

 موازين شرعي و قانونيِ ي اجرايي اين قانون،نامهممكن است در آيين آن اظهار نظر كرد؛ چه بسا
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اگر ثانياً  و مغايرتي با موازين شرع نداشته باشد. دشورعايت اشخاص به طور كامل  تحديد مالكيت
 ه باشدداشت دوجو موارديي اجرايي كه بعد از تصويب اين قانون نوشته خواهد شد، نامهدر آيين

ي در اين موضوع باشد، گذارقانونتحديد كند و يا ناظر بر تقنين و كه مالكيت مشروع افراد را 
در ديوان عدالت اداري شكايت كنند تا ديوان نسبت به توانند نسبت به آن موارد اشخاص مي

از  اصول قانون اساسي تي با( مغاير1ماده )لكيت آنها آراي مقتضي را صادر كند. بنابراين، حقوق ما
 نخواهد داشت.و موازين شرعي  ( قانون اساسي01( و )83جمله اصل )

 نيا مفهومندارد.  يابهام «اشخاص هبه غير از روش تحديد حقوق مالكان»عبارت  ،مادهاين در ( ب
 و قوانين توسط كه است مواردي افراد مالكيت يهتحديدكنند هايروش كه است آن عبارت
 معلوم و مشخص هااين روش جهت، اين از و اندگرفته قرار تأكيد و تأييد تصويب، مورد ضوابط
 كه هستند مواردي ،«اشخاص مالكيت كنندهتحديد هايروش ساير» از منظور ديگر سوي از. هستند
 موازين حسب بر و كشور تأسيسات و اماكن حريم امنيت حفظ براي(، 1) ماده انتهاي مطابق
 جهت از «هاروش ساير» عبارت بنابراين. شد خواهند تعيين قانون، اين اجرايي ينامهآيين و قانوني

مفاد  جمله از يقانون موازين اساس بر آنها شرايط و ضوابط و است ابهام فاقد ،«مشخص بودن»
 مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. ن مصوبه،. لذا ايشوندمي مشخص قانون، همين
ي اجرايي احاله نامهي اشخاص به آيين( تحديد حدود مالكانه1به صرف اينكه در ماده ) (ج

توان اين ماده را مغاير با موازين شرع يا اصول قانون اساسي دانست؛ زيرا ممكن شده است، نمي
اشته باشد كه در آن قوانين، بنا به مالحظاتي مالكيت اشخاص است قوانين امنيتي و دفاعي وجود د

در موارد معدودي محدود شده باشد و شوراي نگهبان نيز با در نظر گرفتن آن مالحظات و شرايط، 
ي نامهآن موارد را خالف موازين شرع و قانون اساسي اعالم نكرده باشد. بنابراين، نويسندگان آيين

توانند با استناد به قوانين سابق، مالكيت اشخاص را در مواردي كه حريم ياجرايي اين قانون نيز م
امنيتي و دفاعي اماكن و تأسيسات كشور ممكن است با خطر مواجه شود، محدود نمايند. در اين 

هاي اجرايي، چون بر حسب موازين قانوني نوشته شده، نامهاين آيين صورت واضح است كه
 قانون اساسي ندارند. مغايرتي با موازين شرع و

ي افراد را بر اساس هاي تحديد حقوق مالكانه(، برقراري امنيت در غير روش1ماده ) (د
دانسته است. بنابراين به صراحتِ نصِّ اين ماده، « قانون»اين « اجرايي»ي نامهموازين قانوني و آيين

سوي مجريان در راستاي اجراي بهتر  است كه از« ي اجرايينامهآيين»نامه در اينجا، منظور از آيين
گذاري ندارد. شود و لذا ماهيت تقنيني و قانوني اجرايي كردن آن تصويب ميقانون و ترسيم نحوه

، مستلزم رعايت ضوابط و «قانون»نامه بر ي مذكور بر اتكاي آييناز سوي ديگر، تأكيد ماده
ز، ضوابط و مقررات حاكم بر اين معيارهاي مندرج در قانون مذكور است كه از اين جهت ني
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اي در مقام نامهآيين ي مذكور در اين ماده،نامهنامه، مشخص و معين است. در مجموع، آيينآيين
تقنين نيست و از اين جهت ابهامي در اين مصوبه نيست تا احتمال مغايرت آن با قانون اساسي در 

 ميان باشد.

 نظر شورای نگهبان
واجد ابهام است؛ مضافاً « به غير از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص»(، عبارت 1در ماده )

هايي نامه اجرايي محدوديتبه اينكه در اين ماده مشخص نيست كه آيا منظور اين است كه با آيين
براي اشخاص ايجاد گردد يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. به عالوه در 

روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار « با رعايت الزامات»ده نيز منظور از عبارت ي اين ماتبصره
 گردد.نظر مي

 ــــــــــــــــــــــــ

ربط موظفند در صورت مراجعه مالكان ها و ساير مراجع قانوني ذيشهرداري -2 ماده
قانون براي موضوع اين  ساتيامالك )عرصه و اعياني( واقع در حريم امنيتي اماكن و تأس

هاي اخذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه بر اساس تراكم پايه شهر يا وفق طرح
مربوط  ييهاي اجرامعرفي نمايند. دستگاه يياجرا هايگاهسازي مصوب، به دستشهر

مكلفند حقوق متعلقه اعالمي را با رعايت اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و 
 32/33/3118هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب رنامهامالك براي اجراي ب

  پرداخت نمايند. اهحداكثر ظرف هجده م ،شوراي انقالب جمهوري اسالمي به قيمت روز
تملك و تصرف امالك مذكور پس از پرداخت نقدي حقوق مالكانه به قيمت  -3 تبصره

 پذير است.روز امكان
 ييهاي اجراشور موظف به ثبت حقوق دستگاهادارات ثبت اسناد و امالك ك -2 تبصره

 باشند.در دفاتر اسناد و امالك مربوطه مي

 رتیمغا دگاهید
ي امالك كساني كه در حريم امنيتي اماكن و (، پرداخت حقوق متعلقه0مطابق ماده ) (الف

 خريد و تملك يقانوني نحوه ياليحهتأسيسات موضوع اين مصوبه قرار دارند، بايد با رعايت 
 53/55/5910هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب اراضي و امالك براي اجراي برنامه

هاي متعدد از جمله ، صورت پذيرد. شوراي نگهبان طي نظريهشوراي انقالب جمهوري اسالمي
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را  (5)(8) برخي از مفاد اين قانون، از جمله ماده 53/2/5900مورخ  92882/91/00ي شماره نظريه
( اين مصوبه، با رعايت 0) ع دانسته است. بر همين اساس الزم است كه تصويب مادهخالف شر

ي اطالق ارجاع به اليحه ي قانوني باشد، در غير اين صورت،اين مالحظات نسبت به اين اليحه
هاي عمومي، عمراني و نظامي خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه ينحوهقانوني 

و استناد به اين قانون در راستاي اجرايي كردن ماده شوراي انقالب  53/55/5910دولت مصوب 
( در اين مصوبه، از آن جهت كه در برخي از موارد، متضمن موارد خالف شرع است، مغاير با 0)

 موازين شرع خواهد بود. 
پس از پرداخت نقدي حقوق  را تملك و تصرف امالك مذكور(، 0( ماده )5تبصره ) (ب

(، حداكثر زمان 0دانسته است. از طرف ديگر، مطابق با ذيل ماده )پذير كانه به قيمت روز امكانمال
 پرداخت نقدي حقوق مالك، هيجده ماه است كه اين موضوع مغاير با موازين شرع است.

                                                           
مجلس شوراي اسالمي آمده بود:  20/5/5900( قانون شهرداري مصوب 515طرح اصالح ماده )( 8صره )تب. در 1

كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند  ( و معابر و شوارع عمومي9كليه اراضي حاصل از تبصره ) -8تبصره »
لك پرداخت ه صاحب مِشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي بمالكيت ايجاد مي

نحوه خريد و تملك اراضي و »هاي عمومي و عمراني، قانون طرح يدر ساير موارد مربوط به اجرا نخواهد كرد.
و اصالحات بعدي آن مالك « 5901هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، مصوب سال برنامه يامالك براي اجرا
پيرامون اين تبصره خود،  53/2/5900مورخ  92882/91/00اره نظر شم( 3بند )شوراي نگهبان در « عمل خواهد بود.

(، اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي 8نظر به اينكه قسمت اخير تبصره )»بيان داشت: 
قطعي و »را مالك عمل قرار داده است، عبارت  53/55/5910هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب برنامه
قانون اساسي  (513)خالف موازين شرع و مغاير اصل  ،قانوني مذكور ي( اليحه8در ماده )« است ءالجرااالزم

هاي عمومي، عمراني و نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه يقانون هحيال (8) ماده «شناخته شد.
هرگاه نسبت به  -8ماده : »داشتيم انيب ،شوراي انقالب جمهوري اسالمي 53/55/5910نظامي دولت مصوب 

 ،و مالك توافق حاصل نشود« ييدستگاه اجرا»تعيين بهاي عادله اراضي و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين 
گردد. كارشناسان يك نفر از طرف بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي

رف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا يك نفر از ط ،«ييدستگاه اجرا»
شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي

 االجراست.الزم
نون ( قا23طبق ماده ) ،كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد ،در صورتي كه در محل -5تبصره 

 شود.عمل مي 5953كارشناسان رسمي مصوب 
كه به « ييدستگاه اجرا»هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعالم  -2تبصره 

رسد تعيين طالع عموم ميا بههاي كثيراالنتشار يا آگهي در محل انتشار در يكي از روزنامه ،يكي از صور ابالغ كتبي
 ،اختالف در مالكيت ،عدم صدور سند مالكيت ،عدم تكميل تشريفات ثبتي ،علت مجهول بودن مالك هيا ب ننمايد و

لك حداكثر امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع مِ ،فوت مالك و موانعي از اين قبيل
 «نمايد.كارشناس اقدام مي به دادگاه نسبت به تعيين« ييدستگاه اجرا»روز از تاريخ مراجعه  (51)ظرف 
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ماه، ممكن است قيمت مِلك دچار نوسانات گردد و از اين جهت،  50توضيح اينكه در طول مدت 
لك را در موقعي كه قيمت مِلك در وضعيت ركود قرار داشته، پرداخت و آن را تملك دولت ثمن مِ

ي افراد است و در نتيجه مغاير با موازين شرع و تصرف كند، كه اين موضوع خالف حقوق مالكانه
 است. 
 (، دولت0شود، اما مطابق با ذيل ماده )حق مالكيت به دولت منتقل مي با انعقاد قرارداد بيع، (ج

حق دارد تا هجده ماه، ثمن معامله را به مالك پرداخت نكند. با اين وصف، تملك امالك اشخاص 
از طرف دولت، از زمان انعقاد قرارداد بدون پرداخت قيمت مِلك تا هجده ماه، از آنجا كه موجبات 

كند، يفروش، سكني و ... را براي افراد فراهم ماز جمله خريد،  تحديد و تضييع حقوق مالكانه،
ي مزبور، از اين ماده ي تسليط مسلمانان بر اموال خويش است. لذامغاير با موازين شرع و قاعده

 با موازين شرعي مغايرت دارد. جهت نيز

 ابهام دگاهید
 ابهام واجد ( آن،5و تبصره ) (0در ذيل ماده ) «اهبه قيمت روز حداكثر ظرف هجده م» عبارت

 و قرارداد كهاست  زماني قيمت ،«روز قيمت» از منظور آياست معلوم ني كه جهت بدين. است
؟ گرددمي پرداخت معامله ثمن كه است روزي قيمت اينكه يا ،شودمي منعقد طرفين ميان توافق

به  قرارداد انعقاد از پس ماه 50ثمن معامله تا  (،0چون ممكن است وفق حكم مقرّر در ذيل ماده )
در صورتي كه  ت، قيمت مِلك دچار نوسان شده باشد. بنابراين،مالك پرداخت شود و از اين جه

قيمت مِلك هنگام انعقاد قرارداد باشد، از آن جهت كه ممكن است، قيمت  روز،مالك قيمت به
ي افراد اين امر مغاير با حقوق مالكانه مزبور نسبت به قيمت هنگام پرداخت ثمن، كمتر بوده باشد،

بايد از عبارت مزبور رفع ابهام شود تا بتوان نسبت به زين شرع است. لذا و در نتيجه مغاير با موا
 مغايرت و يا عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.

 رتیعدم مغا دگاهید
« هجده ماه»در اين مصوبه، قيمت زمان انعقاد قرارداد است و مدت « قيمت به روز»از  منظور

ي عمومي، به ت مصالح عمومي، از جمله اقتضاي بودجهصرفاً فرصتي است كه بر اساس رعاي
دولت داده شده است كه در اين مدت ثمن معامله را پرداخت نمايد. از سوي ديگر، دولت زماني 

را تملك و تصرف كند كه قيمت مِلك را به مالك بپردازد و تا زماني كه ثمن معامله  لكتواند مِمي
مند گردد. ي مِلك خود مانند حق سكني بهرهقوق مالكانهتواند از حرا پرداخت نكند، مالك مي

 ( اين مصوبه، از اين جهت ابهام نداشته و مغايرتي نيز با موازين شرعي ندارد.0بنابراين، ماده )
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 نظر شورای نگهبان
مورخ  92882/91/00متعدد از جمله به موجب نامه شماره  يهاهينظر يكه قبالً ط طورهمان -

نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي  يقانون حهيال (8)م شده است، ماده اعال 53/2/5900
 جمهوريشوراي انقالب  53/55/5910هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب اجراي برنامه

 تبصره به توجه با نيهمچن .است يشرع اشكال واجد (0) ماده لذا باشد،يم شرع خالف ياسالم
 .شد خواهد نظر اظهار ،ابهام رفع از پس دارد؛ ابهام (0) ادهم رياخ قسمت ماده، نيا كي

 (، داراي اشكال عبارتي است.0( ماده )2تذكر: تبصره ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

 منوط امنيتي حريم محدوده در واقع اماكن مورد در مصوب كاربري تغيير هرگونه -2ماده 
( 2( و )3يم مربوطه موضوع مواد )هاي صاحب حرم و كسب مجوز از دستگاهاستعال به

 اين قانون است.
صاحب حريم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص  ياجراي هايدستگاه -تبصره

ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت يا تغيير استعالم شهرداري
 باشند، اعالم نظر نمايند.كاربري مي

 ابهام دگاهید
هاي اجرايي صاحب حريم را موظف كرده است ظرف دو ماه به تگاه(، كه دس3تبصره ماده )

ي مجوز ساخت يا تغيير كاربري پاسخ دهند، واجد ابهام است. ابهام استعالم نهادهاي صادركننده
هاي اجرايي مذكور در مدت دو ماه از اين تبصره از اين جهت است كه معلوم نيست اگر دستگاه

تكليف و نتيجه چه خواهد شد؟ آيا عدم پاسخ به استعالم به معناي  زمان استعالم، پاسخي ندادند،
تجويز اجراي عمليات عمراني و يا تغيير كاربري است و يا اينكه مالك بايد همچنان براي پاسخ 
استعالم صبر كرد؟ در صورتي كه منظور از عدم پاسخ آن باشد كه مالك بايد تا زمان پاسخ استعالم 

ي خود يعني تغيير كاربري را نداشته باشد، از آن حق اعمال حقوق مالكانه صبر كند و در اين مدت
مغاير با موازين شرع است.  آورد،جهت كه اين موضوع موجبات تضييع حقوق مالك را فراهم مي

بنابراين، بايد ابهام مربوط به تكليف مالك پس از گذشت دو ماه و عدم پاسخ به استعالم، برطرف 
 ي اين ماده با موازين شرع اظهار نظر كرد. سبت به مغايرت يا عدم مغايرت تبصرهگردد تا بتوان ن

 و ابهام رتیعدم مغا دگاهید
ظرف مدت دو ماه  كرده است كه موظفرا صاحب حريم  ياجراي هايدستگاه ،(3ماده ) تبصره
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يا تغيير ها و يا مراكزي كه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت استعالم شهرداري نسبت به
مدت به  هاي اجرايي در ايناين بدان معناست كه اگر دستگاه باشند، اعالم نظر نمايند.كاربري مي

مانعي قانوني براي اجراي عمليات عمراني و يا تغيير كاربري از جهت  ،هنداستعالم مذكور پاسخ ند
 ز اين جهت ابهامي ندارد.ا (3ه )مادي تبصرهلذا  .ندارد وجودبراي مالك  حفاظتي و امنيتي مقررات

 نظر شورای نگهبان
 ند،يظرف دو ماه اعالم نظر ننما يياجرا يهاكه دستگاه ي، نسبت به مورد(3)تبصره ماده  در

 .شد خواهداظهار نظر  ،نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام فيتكل نييتع

******* 

 )مرحله دوم( 4/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 28/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

اماكن و تأسيسات كشور و  يبرا يحفاظت يهارده نييو تع فيتعر تيلئومس -2ماده 
 است.  يمل تيامن يعال يبر عهده شورا نهاحدود آ نييتع

 رتیعدم مغا دگاهید
لق اماكن را حسب تع تيلئومس نيا توانديم يمل تيامن يعال يشورا»عبارت  با توجه به حذف

كشور محول  تيامن يبه شورا يكشور ايمسلح  يروهايبه ستاد كل ن يبخش لشكر ساتيو تأس
مغايرت تفويض وظايف شوراي  شوراي نگهبان مبني برپيشين ، ايراد (2) ماده ياز انتها «دينما

  ( قانون اساسي برطرف شده است.530عالي امنيت ملي به ستاد كل نيروهاي مسلح با اصل )

 شورای نگهباننظر 
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.2ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 يبرقرار يبرا م،يحر بيو تصو نييپس از تع تواننديم يياجرا يهادستگاه -1ماده 
مالكان به  يو قانون يحقوق شرع نيپس از تأمامالك مجاور،  تيبا توجه به وضع تيامن

 .ندياقدام نما يقانون نيحسب مواز ،يصورت نقد
كه اقامت آنان در  گانهيو اتباع ب يو حقوق يقياسكان و اشتغال اشخاص حق -تبصره

الزامات  تيشده نباشد با رعا يبنداماكن و تأسيسات طبقه تيناقض امن ،يتيامن ميحر
 قانون بالمانع است. نيا يياجرا نامهنييآ
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 مغایرت دیدگاه
پس يي اجرا يهادستگاهرساند كه ي اصالحي، اين مفهوم را ميدر اين ماده «ينقد»ي وجود واژه

امالك مجاور را به صورت نقدي از  تواننديم ، جهت برقراري امنيت تنهاميحر بيو تصو نيياز تع
صاحبان آنها خريداري كنند و طريق ديگري از جمله معاوضه، تهاتر و... براي مالك جهت كسب 

ي افراد و مغاير ير نيست. از آنجا كه اين موضوع به معناي تحديد حقوق مالكانهپذحقوق خود امكان
 با قاعده تسليط مسلمانان بر اموال خويش است، با موازين شرعي در تغاير است. 

 رتیعدم مغا دگاهید
حقوق مالكانه  دياز روش تحد ريبه غ»عبارت ي اصالحي خود، مجلس در مصوبه (الف

ي پيشين از متن ماده را «نديقانون، اقدام نما نيا يينامه اجرانييو آ يقانون نياشخاص، حسب مواز
 نيحسب مواز يمالكان به صورت نقد يو قانون يحقوق شرع نيپس از تأم»و عبارت كرده حذف 

را جايگزين آن كرده است. بدين ترتيب، ابهام سابق شوراي نگهبان در  «ندياقدام نما يقانون
از جهت امكان داللت بر تجويز « از روش تحديد حقوق مالكانه اشخاص به غير»خصوص عبارت 

( 1هاي تحديد حقوق مالكانه به نحو غيرشرعي و غيرقانوني برطرف شده است. لذا ماده )روش
 اصالحي، از اين جهت مغايرتي با موازين شرعي ندارد. 

 يياجرا يهادستگاه ،يلثنه مِ شوديمحسوب م يميو امالك از اموال قِ ياز آنجا كه اراض (ب
به  ،امالك مجاور تيبا توجه به وضع تيامن يبرقرار يبرا م،يحر بيو تصو نييپس از تع تواننديم

. صاحبان آنها را فراهم نمايندرضايت و  كننداين امالك را از صاحبان آنها خريداري  يصورت نقد
هاي اجرايي با صاحبان امالك گاهدر اين ماده، نافي هرگونه تراضي دست« نقدي»ي ضمن اينكه واژه

در شرايط كنوني، فروش نقدي بهترين عوض  مجاور از جمله تهاتر، مصالحه و... نيست. به عالوه،
ي افراد را تحديد ي مزبور حقوق مالكانهماده ي افراد مذكور است. لذابراي تأمين حقوق مالكانه

 رد.كند و از اين جهت مغايرتي با موازين شرعي ندانمي

 ابهام دگاهید
ي اصالحي خود، مفاد تبصره اين ماده را تغيير نداده است و لذا همچنان مجلس در مصوبه

( 1در ماده )« نامه اجراييالزامات آيين»ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص ابهام عبارت 
و  يقياسكان و اشتغال اشخاص حق موضوع شأنطور كه گفته شد اصالحي نيز وجود دارد. همان

از امور  ،اشخاص نيا يبرا فيحق و تكل جاديا ليبه دل ،يتيامن ميدر حر گانهياتباع ب و يحقوق
گذاري قانوندر خصوص آن  ياسالم يمجلس شورا يلهيوس به ديكه با شودميمحسوب  يماهو
مشتمل بر تعيين حقوق و تكاليف و « الزامات»حال در اين ماده مشخص نيست كه آيا  .شود
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قانون است. در صورتي كه منظور از  و شكلي ي تقنيني است و يا ناظر بر امور اجراييموضوع
 ،نامهو امري تقنيني باشد، تعيين آنها به موجب آيينبراي اشخاص الزامات ايجاد تكاليف قانوني 

به عنوان مرجع مجلس شوراي اسالمي  بر صالحيتكه  است ( قانون اساسي01مغاير با اصل )
شود تا بتوان نسبت به مغايرت و  تبصره، برطرفابهام اين . لذا بايد كندتأكيد مين قنيت رايصالح ب

 انون اساسي اظهار نظر كرد.ق باآن يا عدم مغايرت 

 نظر شورای نگهبان
كماكان  (5)(،1( ايراد قبلي اين شورا در خصوص ابهام تبصره ماده )2اشكال قسمت اخير بند )

 به قوت خود باقي است.

 ــــــــــــــــــــــــ

موظفند در صورت مراجعه مالكان  ربطيذ يمراجع قانون ريو سا هايشهردار -2ماده 
 يقانون برا نياماكن و تأسيسات موضوع ا يتيامن مي( واقع در حريانيامالك )عرصه و اع

 يهاوفق طرح ايشهر  هياساس تراكم پا خذ پروانه، آنان را با ذكر حقوق متعلقه برا
مربوط  يياجرا يها. دستگاهندينما يمعرف يياجرا يهامصوب، به دستگاه يشهرساز

به  ياسالم يمصوب مجلس شورا قوانين تيرا با رعا يمكلفند حقوق متعلقه اعالم
 .نديپرداخت نما يصورت نقد

 يهادستگاه مالكانهادارات ثبت اسناد و امالك كشور موظف به ثبت حقوق  -تبصره
 .باشنديد و امالك مربوطه مدر دفاتر اسنا يياجرا

 رتیعدم مغا دگاهید
(، از انتهاي 0مجلس شوراي اسالمي در راستاي رفع ايرادهاي پيشين شوراي نگهبان به ماده )

قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي  اليحه»( اين مصوبه، عبارت 0ماده )
شوراي انقالب جمهوري اسالمي  53/55/5910عمراني و نظامي دولت مصوب  هاي عمومي،برنامه

قوانين مصوب مجلس »را حذف و عبارت « به قيمت روز حداكثر ظرف هيجده ماه پرداخت نمايد
اينكه  را جايگزين كرده است. بدين ترتيب عالوه بر« شوراي اسالمي به صورت نقدي پرداخت نمايند.

قوق مالكانه افراد )هجده ماه( ابهام پيشين شوراي نگهبان در خصوص مدت زمان پرداخت ح

                                                           
امنيتي  -شوراي نگهبان در خصوص اليحه تعيين حريم حفاظتي 2/2/5939مورخ  919/512/39( نظر شماره 2. بند )1

... به عالوه، در تبصره اين ماده ]= ماده  -2»مجلس شوراي اسالمي:  53/5/5939اماكن و تأسيسات كشور، مصوب 
  « گردد.روشن نيست؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر مي« يت الزاماتبا رعا»([ نيز منظور از عبارت 1)



 311 امنيتي اماكن و تأسيسات كشور -تعيين حريم حفاظتي قانون

ي قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك برطرف شده است، ايراد شرعي استناد به اليحه
نيز برطرف شده  53/55/5910هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب براي اجراي برنامه

قوانين مصوب مجلس ي افراد بر اساس است؛ زيرا در اين ماده اصالحي، پرداخت حقوق مالكانه
( ماده سابق، ايراد 5شود. همچنين با حذف تبصره )شوراي اسالمي و به صورت نقدي پرداخت مي

در « مالكانه»ي شورا نسبت به اين تبصره نيز سالبه به انتفاء موضوع شده است. اضافه شدن واژه
بارتي در اين تبصره ]= ي اصالحي فعلي نيز تذكر سابق شوراي نگهبان در ارتباط با اشكال عتبصره

 ( سابق[ را برطرف كرده است.0( ماده )2تبصره )

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. آن، ( و تبصره0ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 يتيامن ميمصوب در مورد اماكن واقع در محدوده حر يكاربر رييهرگونه تغ -2ماده 
( و 3مربوطه موضوع مواد ) ميصاحب حر يهابه استعالم و كسب مجوز از دستگاهمنوط 

 قانون است. ني( ا2)
موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص  ،ميصاحب حر يياجرا هايدستگاه -تبصره

 رييتغ ايكه طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت  يمراكز ايو  هاياستعالم شهردار
مذكور ظرف مهلت  هايعدم اظهار نظر دستگاه .ندير نمااعالم نظ باشند،يم يكاربر

 .شوديمزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب م

 رتیعدم مغا دگاهید
مذكور ظرف مهلت مزبور به منزله  هايعدم اظهار نظر دستگاه»با توجه به اضافه شدن عبارت 

(، ابهام پيشين شوراي نگهبان در 3) ي مادهبه انتهاي تبصره «شوديموافقت و جواز آنها محسوب م
خصوص اين تبصره، از جهت عدم تعيين تكليف مالكان در صورت عدم اظهار نظر مراجع اجرايي 

ي اصالحي نيز مغايرتي با موازين شرع در ظرف مدت دو ماه، برطرف شده است. مفاد اين تبصره
 و قانون اساسي ندارد.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،3ي ماده )تبصره

******* 
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 )مرحله سوم( 33/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
  23/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 يبرقرار يبرا م،يحر بيو تصو نييپس از تع تواننديم يياجرا يهادستگاه -1ماده 
مالكان به  يو قانون يحقوق شرع نير، پس از تأمامالك مجاو تيبا توجه به وضع تيامن

 .ندياقدام نما يقانون نيحسب مواز يصورت نقد
كه اقامت آنان در  گانهيو اتباع ب يو حقوق يقياسكان و اشتغال اشخاص حق -تبصره

 الزامات تيشده نباشد با رعا يبنداماكن و تأسيسات طبقه تيناقض امن ،يتيامن ميحر
 بالمانع است. يقانون

 رتیعدم مغا دگاهید
و  (1) ماده يدر تبصره« قانون نيا يينامه اجرانييآالزامات »عبارت با توجه به حذف 

به جاي اين عبارت، ابهام اسبق شوراي نگهبان در  «يقانونالزامات » يشدن واژه نيگزيجا
ي، برطرف از جهت احتمال شمول آن بر الزامات تقنين« نامه اجراييالزامات آيين»خصوص عبارت 

 شده است. 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.1ي ماده )تبصره

 نگهبان یشورا یينظر نها
با  ،كشور ساتياماكن و تأس يتيامن -يحفاظت ميحر نييتعه حيالمصوبه مجلس در خصوص 
 .شناخته نشد ياساسشرع و قانون  نيبا مواز ريمغا ،توجه به اصالحات به عمل آمده
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 قانون تشكيل( 2و اصالح ماده )( 2( و )6الحاق سه بند به مواد )قانون 

 اشتغال شورای عالي

 2/2/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
در تاريخ « اشتغال شوراي عالي ( قانون تشكيل8( و )2الحاق سه بند به مواد )»طرح 

طرح الحاق »ي اوليهبا عنوان گان مجلس شوراي اسالمي تعدادي از نمايند به پيشنهاد 0/55/5932
شد. در  ارائهمجلس  با قيد يك فوريت به« ( قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال2يك بند به ماده )

كميته »شده است:  بيان چنينو فوريت آن، اين طرح  يي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهمقدمه
هاي شغلي زدايي از قشر محروم جامعه، فرصتوميتامداد امام خميني )ره( در راستاي محر

طوري كه توسعه مناسب براي مددجويان مستعد بعد از انقالب اسالمي ايجاد نموده است، به
هاي اقتصادي كوچك و مشاغل بومي، كليه مددجويان مستعد را از اين طريق، شاغل و به فعاليت

هاي الزم را به مددجويان جوياي آموزش مرور زمان خودكفا نموده است. اين نهاد از يك طرف
عنوان  نمايد؛ بههاي اقتصادي الزم را براي اين قشر فراهم ميدهد و از طرف ديگر، سرمايهكار مي

مورد كاريابي براي  98990طرح اشتغال و  213000كميته امداد امام با اجراي  5935مثال در سال 
به كار نموده و بسياري از اين افراد به توانمندي نفر را مشغول  282111افراد بيكار، بيش از 
اند. با توجه به اينكه بيكاري مهمترين عامل اقتصادي موجد فقر و محروميت اقتصادي دست يافته

هاي شغلي مناسب براي افراد بيكار از جمله راهكارهاي مفيد باشد، لذا ايجاد فرصتدر كشور مي
گيري در خصوص امور تصميم يل شوراي عالي اشتغال،رفع اين معضل در كشور است. قانون تشك

مرتبط با اشتغال را بر عهده شوراي عالي اشتغال به رياست رئيس جمهور قرار داده است. اعضاي 
گذاران اصلي اين ( قانون فوق مشخص گرديده است كه در حقيقت، سياست2اين شورا در ماده )

خميني )ره( در مديريت روند اشتغال در كشور نقش  باشند. هر چند كه كميته امداد امامعرصه مي
اي سزايي دارد و همواره بيشترين سهم ايجاد اشتغال به نهاد مذكور واگذار گرديده، ليكن نمايندهبه

از اين كميته در شوراي عالي اشتغال حضور ندارد. لذا طرح عضويت سرپرست كميته امداد امام 
تصميمات شوراي عالي اشتغال پيشنهاد و با قيد يك فوريت خميني )ره( با هدف افزايش اثربخشي 

 «گردد.به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي
با يك فوريت بررسي اين طرح موافقت  0/55/5932ي علني مورخ نمايندگان مجلس در جلسه

عنوان  به اجتماعيبه كميسيون  فوريتياين طرح، براي رسيدگي به صورت يك لذا .كردند
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به عيناً  95/5/5939ي مورخ را در جلسه نكميسيون مزبور، آاين ي ارسال شد كه كميسيون اصل
در صحن علني  5/1/5939تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 

به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند در عنوان و متن  با اصالحاتيو شد مجلس مطرح 
به  1/1/5939مورخ  91392/892ي شماره قانون اساسي، طي نامه (38) قانوني مذكور در اصل

شده در صحن علني مجلس، به عنوان اين مصوبه با اصالحات انجام شوراي نگهبان ارسال شد.
شوراي  تغيير كرد.« ( قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال8( و )2طرح الحاق سه بند به مواد )»

اصل آن را مغاير با مفاد ، خود 51/1/5939 مورخ يدر جلسهمصوبه  نيبررسي اپس از نگهبان 
مورخ  5030/512/39ي شماره را طي نامه در اين خصوص دانست و نظر خودقانون اساسي ( 01)

مجلس شوراي اسالمي براي رفع ايراد شوراي  به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 51/1/5939
طرح الحاق سه بند به »ن تغيير عنوان اين طرح به ضم ،8/0/5939مورخ  ي علنيجلسهنگهبان، در 

الزم را در اين  اصالحات« ( قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال0( و اصالح ماده )8( و )2مواد )
براي  3/0/5939مورخ  90331/892ي شماره ي اصالحي را طي نامهمصوبه اعمال كرد و مصوبه

ي ي اصالحي در دستور كار جلسهررسي مصوبهاظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. ب
شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان اصالحات  53/0/5939مورخ 
ي شماره شده را رافع ايراد قبلي دانست و نظر خود در اين خصوص را به موجب نامهانجام
 كرد.به مجلس شوراي اسالمي اعالم  53/0/5939مورخ  2111/512/39

******* 

 )مرحله نخست( 3/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 31/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

( قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 4( و )2بندهاي زير به مواد ) -ماده واحده
 گردد:الحاق مي (3)3/2/3122

                                                           
عالى اشتغال به  تركيب شوراي -2ماده : »5/0/5933قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب  (8و ) (2د )وام. 1

 باشد:شرح زير مى
 معاون رئيس جمهور و رياست سازمان برنامه و بودجه -5
 وزير كار و امور اجتماعى -2
 وزير كشور -9
 سازندگى وزير جهاد -8
 وزير كشاورزى -1
 وزير آموزش و پرورش -0
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 وزير صنايع -3
 وزير امور اقتصادى و دارايى -0
 وزير نيرو -3

 وزير تعاون -51
 وزير معادن و فلزات -55
 وزير بازرگانى -52
 وزير فرهنگ و آموزش عالى -59
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى -58
 س كل بانك مركزى.رئي -51
 مشاور رئيس جمهور در امور زنان -50
دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفى كانون عالى انجمن صنفى كارفرمايان كه در صورت عدم تشكيل  -53

 كانون توسط وزير كار و امور اجتماعى انتخاب خواهد شد.
در صورت عدم تشكيل توسط كه اهاى اسالمى كار دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفى كانون عالى شور -50

 وزير كار و امور اجتماعى معرفى خواهد شد.
 رئيس كميسيون كار و امور اجتماعى مجلس شوراى اسالمى به عنوان ناظر. -53

گيرى تواند به منظور هماهنگى بر حسب مورد از ساير وزراء براى شركت در جلسات تصميمدبيرخانه شورا مى
 .مل آورددعوت به ع

ها به شرح ذيل تشكيل عالى اشتغال كميته هماهنگى اشتغال استان به منظور اجراى مصوبات شوراي -8ماده 
 گردد. اعضاى كميته هماهنگى استان مركب خواهند بود از:مى
 رئيس شورا -استاندار -5
 دبير شورا -رئيس سازمان برنامه و بودجه -2
 مدير كل كار و امور اجتماعى  -9
 مدير كل آموزش و پرورش  -8
 مدير كل صنايع  -1
 رئيس سازمان جهاد سازندگى  -0
 مدير كل تعاون -3
 مدير كل امور اقتصادى و دارايى -0
 رئيس سازمان كشاورزى  -3

 مدير كل معادن و فلزات  -51
 مدير كل بازرگانى  -55
 هاى صنفى كارفرمايانندو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفى كانون هماهنگى انجم -52
 دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفى كانون شوراهاى اسالمى استان -59
 نفر از كميسيون امور بانوان استان يك -58
 نفر از نمايندگان استان با انتخاب نمايندگان استان به عنوان ناظر. يك -51

 ...« -تبصره
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 (:2دو بند الحاقي به ماده ) -الف
 مداد خميني )ره(سرپرست كميته ا -
 رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران -

 (4بند الحاقي به ماده ) -ب
 مدير كل كميته امداد امام خميني )ره( -

 رتیمغا دگاهید
 يهاي متنوعي در زمينهاين شورا داراي صالحيت ،اشتغالعالي شوراي مطابق با قانون تشكيل 

تصميمات شورا با اكثريت آراء » ،قانوناين ( 0ماده )با مطابق  همچنين است.نظارت و اجرا 
هاي اين شورا و همچنين با توجه به صالحيت بر اين اساس،« .حاضر معتبر خواهد بود ياعضا
 شورااين عضويت اعضاي غير وزير با داشتن حق رأي در  ،گيري در اين شوراتصميم ينحوه

ي مجريه جز در اموري كه عمال قوهاست؛ زيرا طبق اين اصل، اقانون اساسي ( 01با اصل )مغاير 
ي رهبري گذاشته است، از طريق رئيس جمهور و وزراء است؛ حال قانون اساسي مستقيماً برعهده

فاقد سِمَت  سرپرست كميته امداد خميني)ره(رغم اينكه آنكه طبق بند )الف( اين مصوبه، علي
با حق رأي در  گيريتصميمصالحيت انجام برخي از امور اجرايي و نيز دولتي است، به وي 

و  جريهقوه م يبر عهدهالذكر ي اشتغال اعطا شده است كه انجام همگي آنها طبق اصل فوقحوزه
عضويت اعضاي غير وزير با داشتن حق رأي در  آن است كهنكته قابل توجه  است. هيئت وزيران

مورد ايراد « الي اشتغالقانون تشكيل شوراي ع»شوراي عالي اشتغال سابقاً نيز در جريان تصويب 
پس از تصويب طرح شوراي عالي شوراي نگهبان واقع شده بود. توضيح آنكه شوراي نگهبان 

تفويض امور اجرايي  (5)،51/9/5933مورخ  2018/25/33به موجب نظر شماره اشتغال در مجلس، 
عدد قانون اساسي به شورايي مركب از تعدادي از وزيران و مسئوالن غير وزير را مغاير با اصول مت

خود از طريق  يمجلس شوراي اسالمي در اصالحيه كه پس از آن،بود  ( شناخته01از جمله اصل )
براي اعضاي غير « به عنوان ناظر و بدون حق رأي»حذف برخي از اعضا و يا اضافه كردن قيد 

                                                           
 تشكيل شوراي عالي اشتغال طرحدر خصوص  شوراي نگهبان 51/9/5933مورخ  2018/25/33نظر شماره ( 5. بند )1

طرح  (8)و  (9)و  (5)بخشى از هدف و وظايف مذكور در مواد  -5: »مجلس شوراي اسالمي 23/2/5933مصوب 
عالى اشتغال از مقوله تقنين است كه مربوط به مجلس شوراى اسالمى است، بخشى ديگر از آنها نيز  تشكيل شوراي

 ؛و اختيارات هيئت وزيران و يا از جمله وظايف و اختيارات وزير و وزارت كار و امور اجتماعى است يا از وظايف
رو تفويض تعيين اهداف و اجراى وظايفى كه بر عهده قوه مقننه و هيئت وزيران و يا وزير كار و امور از اين

 و (01)و  (01)، (10)مغاير اصول  ،والن غير وزيرئاجتماعى است به شورايى مركب از تعدادى از وزيران و مس
 «است. ( قانون اساسي590)
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« امام خميني)ره( سرپرست كميته امداد»الحاق  ،بنابراين د.كروزير، ايراد شوراي نگهبان را برطرف 
اشكال و مغاير با  واجد( اين قانون، 2به ماده )« به عنوان ناظر و بدون حق رأي»بدون قيد عبارت 

 است.قانون اساسي  (01اصل )

 رتیمغاعدم  دگاهید
، ليكن از آنجا كه اين كميته ت دولتي استمَفاقد سِ سرپرست كميته امداد خميني )ره( اگرچه

 گيريتصميمانجام برخي از امور اجرايي و نيز  واگذاري شود،سوب ميجزء نهادهاي حكومتي مح
با اشكالي مواجه نيست. بنابراين، حكم مقرر  كميته اين سرپرستي اشتغال به با حق رأي در حوزه

قانون ( 2به ماده ) سرپرست كميته امداد خميني )ره(در بند )الف( اين مصوبه مبني بر الحاق 
 ( قانون اساسي ندارد.01مغايرتي با اصل ) ،تغالاشعالي شوراي تشكيل 

 نظر شورای نگهبان
، (2)عضويت سرپرست كميته امداد امام خميني )ره( با حق رأي در بند )الف( الحاقي به ماده 

اين شورا آمده است، مغاير اصل  51/9/5933مورخ  2018/25/33طور كه در نظريه شماره همان
 قانون اساسي شناخته شد. (01)

******* 

 )مرحله دوم( 4/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 33/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 شود: عنوان طرح به شرح زير اصالح مي
( قانون تشكيل شوراي عالي 2( و اصالح ماده )4( و )2طرح الحاق سه بند به مواد )

  اشتغال
 

 د:شوصدر ماده واحده به شرح زير اصالح مي
( قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 4( و )2بندهاي زير به مواد ) -ماده واحده

 شود:به شرح زير اصالح مي (3)( قانون2و ماده )الحاق  3/2/3122

                                                           
اشتغال حداقل هر شش ماه  يعال يشورا -0ماده : »5/0/5933قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب ( 0ماده ). 1

 تيشورا با اكثر ماتيتصم و افتهي تيبا حضور دو سوم اعضاء رسم آن جلسه خواهد داد و جلسات ليتشك كباري
 «.خواهد بود معتبر ء اعضاء حاضرآرا
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 (:2دو بند الحاقي به ماده ) -الف
 سرپرست كميته امداد خميني )ره( -
 رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران -

 (4اده )بند الحاقي به م -ب
 مدير كل كميته امداد امام خميني )ره( -
 

 شود:متن زير به عنوان بند )پ( به ماده واحده الحاق مي
جايگزين « ييد رئيس جمهور قابل اجراء استأبا ت»عبارت  ،( قانون2در ماده ) -پ

 گردد.مي« معتبر خواهد بود»عبارت 

 رتیمغا دگاهید
ت ئعهده وزراء، هي نامه صرفاً برينيت وضع آصالحي ،قانون اساسي (590)به موجب اصل 
هاي متشكل از چند وزير است و رئيس جمهور در اين خصوص صالحيتي وزيران و كميسيون

هاي متشكل از چند كميسيون يتوان شوراي عالي اشتغال را در زمرهنمي ،از طرف ديگر .ندارد
هاي كميسيون ؛ زيرااالجرا استد كه تصميمات آن با تأييد رئيس جمهور الزمكروزير محسوب 

اوالً صرفاً بايد متشكل از وزراء باشد و نه غير وزراء و ثانياً توسط دولت  ،متشكل از چند وزير
 استشوند و نه مجلس. لذا با توجه به اينكه اين شورا متشكل از اعضاء وزير و غير وزير ايجاد مي

هاي كميسيون يوان اين شورا را در زمرهتاند و نه دولت، نميو توسط مجلس نيز ايجاد شده
هاي شوراي عالي اشتغال كه در ماده د. حال با توجه به صالحيتكرمتشكل از چند وزير محسوب 

توان نمي استاي نامهينيقانون تشكيل اين شورا ذكر شده است و اصوالً واجد ماهيت آ (5)(9)
( قانون 590)مطابق اصل  ؛ زيراجرا دانستاالتصميمات اين شورا را با تأييد رئيس جمهور الزم

                                                           
اشتغال انجام وظايف زير را  شوراي عالي -9ماده : »5/0/5933قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب ( 9ماده ). 1

 :دار خواهد بودعهده
هاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد ها و سازمانايجاد هماهنگي بين دستگاه -5
 ها در زمينه اشتغالين دستگاها

 اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه هاي مختلفهاي شغلي در بخشتعيين سهميه فرصت -2
، شهرهاي كوچك و براي ي رشد و توسعه اشتغال در روستاهاكارهاي عملي براريزي و تعيين راهبرنامه -9

 وطه( با رعايت مقررات مربزنان و جوانان -معلولينهاي خاص )گروه
مقررات گذاران به منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت حمايتي از كارآفرينان و سرمايه ايجاد فضا و مقررات -8

 مربوطه
 «.برقراري نظم بيشتر در بازار كار اتخاذ تدابير الزم براي -1
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تصميمات شوراي ماهيت از آنجا كه  ،بنابرايننامه ندارد. ينيرئيس جمهور حق وضع آ اساسي،
حكم مقرر در  ،نامه نداردينيبوده و رئيس جمهور نيز حق وضع آ گذاريمقرره ،عالي اشتغال

با تأييد رئيس جمهور اي عالي اشتغال شوردانستن مصوبات االجرا الزممبني بر اصالحي  يمصوبه
 .استقانون اساسي  (590)اصل با مغاير 

 رتیمغاعدم  دگاهید
حذف ( 0در ماده )« معتبر خواهد بود»عبارت ي اصالحي، با توجه به اينكه طبق مصوبه الف(

ني آن شده است، ايراد قبلي شورا مبجايگزين « و با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است»عبارت و 
سرپرست كميته گيري با حق رأي به بر صحيح نبودن تفويض انجام وظايف اجرايي و نيز تصميم

با ( قانون اساسي برطرف شده است؛ زيرا 01و مغايرت اين موضوع با اصل ) امداد خميني )ره(
شوراي عالي اشتغال شأن مستقلي نخواهد داشت و تصميمات آن  ،توجه به اصالح صورت گرفته

 تأييد رئيس جمهور اجرايي خواهد شد. صرفاً با
ي رئيس ( قانون اساسي، مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور بر عهده520طبق اصل ) ب(

ي ديگري واگذار كند. از طرفي، ي اين امور را به عهدهتواند ادارهجمهور است و ايشان مي
 االجراالزمخدامي كشور دارد، لذا ارتباط وثيقي با امور اداري و است شوراي عالي اشتغالمصوبات 

( قانون اساسي قابل ارزيابي 520با تأييد رئيس جمهور در راستاي اصل ) شورادانستن مصوبات آن 
ندارد تا گفته شود اين قانون اساسي  (590)اصل گونه ارتباطي با است و اين موضوع اساساً هيچ

 است.  (590مصوبه مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. يصوبهم

 نظر نهایي شورای نگهبان
( قانون 2( و اصالح ماده )4( و )2مصوبه مجلس در خصوص طرح الحاق سه بند به مواد )

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،تشكيل شوراي عالي اشتغال
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ای آزمایشي قانون استخدام نيروی انتظامي جمهوری تمدید مدت اجر قانون

 اسالمي ایران

 5/2/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
كه « تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران»اليحه 

ي شماره به موجب نامه ،هيئت وزيران به تصويب رسيده بود 20/9/5932در جلسه مورخ 
تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسالمي به اين نهاد ارسال  براي طي 31925/80091

نظر به اينكه مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام »ي توجيهي اين اليحه آمده است: شد. در مقدمه
رسد و نيروي به پايان مي 5932ماه در بهمن ،5902نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

قانوني خواهد شد، لذا به منظور اجتناب  ي پس از دوره مذكور از حيث استخدامي دچار خألانتظام
 « گردد.از بروز اين مشكل، اليحه زير جهت طي تشريفات قانوني تقديم مي

 در مجلس شوراي اسالمي براي بررسي به صورت يك شوري به كميسيون مشترك اين اليحه،
و سياست خارجي، اجتماعي، برنامه و بودجه و محاسبات(  هاي امنيت ملي)متشكل از كميسيون

به تصويب رساند و گزارش  3/3/5932آن را با اصالحاتي در تاريخ  ،كميسيوناين ارجاع شد كه 
اليحه مزبور را با  ،25/9/5939آن را به مجلس ارائه كرد. مجلس شوراي اسالمي نيز در تاريخ 

مراحل قانوني طي براي  5/8/5939مورخ  21383/990ي شماره اصالحاتي تصويب و طي نامه
( قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي اين 38مقرّر در اصل )

قانون اساسي تشخيص ( 38اصل )اين مصوبه را مغاير با مفاد ، 8/8/5939مورخ  يدر جلسه مصوبه
به مجلس  3/8/5939مورخ  5239/512/39 ي شمارهنامه داد و نظر خود در اين خصوص را طي

 1/0/5939مورخ  يشوراي اسالمي اعالم كرد. مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه
 3/0/5939مورخ  93125/990ي شماره اعمال و آن را طي نامه اين مصوبهرا در  الزم اصالحات

ي اصالحي در دستور كار بهبراي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصو
 پس از بحث و بررسياعضاي شورا شوراي نگهبان قرار گرفت كه  53/0/5939ي مورخ جلسه

و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد  ند، ايراد پيشين را برطرف شده دانستراجع به اين مصوبه
 53/0/5939مورخ  5333/512/39ي شماره نامه با موازين شرع و قانون اساسي را طي مصوبهاين 

 .ندبه مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد

******* 
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 نخست(مرحله ) 23/1/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  -واحده ماده
 شود.و سال تمديد ميبه مدت د 21/32/3182ايران مصوب 

شدن اين قانون، اقدامات قانوني الزم را ظرف  يدولت موظف است براي دائم -تبصره
 عمل آورد.سال از تاريخ تصويب به كيمدت 

 رتیمغا دگاهید
 را دولت است، شده اضافه اليحه به و وضع مجلس توسط كه مزبور يماده يتبصره (الف
 و ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي استخدام قانون شدن يدائم براي كه است كرده موظف
 قانوني اقدامات» عبارت از آنچه. آورد عملبه را الزم اقدامات آزمايشي، وضعيت از آن خروج

 اقدام و است مجلس به دولت سوي از اليحه تقديم همان شود،مي برداشت تبصره اين در «الزم
 داردمي اشعار كه اساسي قانون (38) اصل به توجه اب. نيست تصور قابل خصوص اين در ديگري

 از اليحه يارائه و تهيه شود،مي تقديم مجلس به رانيوز ئتيه تصويب از پس قانوني لوايح
. كند اليحه يارائه به ملزم را دولت تواندنمي مجلس و بوده دولت هايصالحيتاختيارات و 

 اصل با مغاير است، كرده اليحه يارائه به ملزم را ولتد كه جهت آن از مزبور يتبصره بنابراين،
استخدام  به مربوط مقررات مجلس، كه بود شده ديق ماده نيا در اگر. است اساسي قانون (38)

 شود، ارائه يدائم يحهيال صورت به دولت توسطكه  كنديم بيتصو يدر صورت رانيروي انتظامي 
 الزام صدد در مجلس ،«قانون نيا» عبارت ذكر به توجه با يول نبود، مواجه يراديا با ماده نيا

متن در قالب  نيهم يارائه به دولت الزام به توجه با كه است «قانون نيهم» كردن يدائم به دولت
  است. يقانون اساس (38)با اصل  ريماده مغا نيا حه،يال

موارد ضروري،  تواند در( قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي مي01با اصل ) مطابق (ب
هاي داخلي اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم قانون اساسي، به كميسيون

 صورت بهكند اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي صورت نياخود تفويض كند؛ در 
رات دائمي يا آزمايشي شدن يك مصوبه از اختيا شوند. بر اساس اين اصل،مي اجراآزمايشي 

ي ظاهر تبصره هرچندمجلس و در صالحيت اين نهاد است و دولت در اين زمينه اختياري ندارد. 
عمل آورد، دولت را موظف كرده است تا براي دائمي شدن اين قانون، اقدامات الزم را به مزبور،
ن ي مجلس است، مستفاد از منطوق ايبا توجه به اينكه دائمي شدن يك مصوبه بر عهده ليكن

اي به مجلس تقديم كند. لذا اين تبصره اين است كه دولت موظف است در اين خصوص، اليحه
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مقام الزام دولت به دائمي كردن اين قانون است و دولت را  دري مزبور تنها برداشت كه تبصره
ت را كه دول جهت آن ازي مزبور نيست. بنابراين تبصره رشيپذقابلكند، ي اليحه نميملزم به ارائه
( قانون اساسي است كه ارائه اليحه را از 38كند، مغاير با اصل )ي اليحه به مجلس ميملزم به ارائه

 جمله اختيارات دولت دانسته است.
هاي داخلي مجلس اعطا ( به كميسيون01اختيار تصويب قوانين آزمايشي كه طبق اصل ) (ج

در تصويب قوانين آزمايشي بر ضروري  است. شوراي نگهبان« موارد ضروري»منوط به  شده است،
بودن اين قوانين نيز نظارت داشته و به بيان ديگر، اين ضرورت بايد براي شوراي نگهبان نيز احراز 

 اصالح بر قرار اگر و گذردمي سال ده قانون اين آزمايشي اجراي مدت از شود. با توجه به اينكه
 ازاين قانون  آزمايشي تمديد براي ضرورت شرايط د،كريم اقدام آن به نسبت دولت بود، قانون نيا

 ديتمد قانون، نيا بيتصو بودن يضرور احراز عدم به توجه با بر اين اساس، .است رفته بين
  .است اساسي قانون (01) اصل با مغاير آن يشيآزمامهلت اجراي 

 رتیمغا عدم دگاهید
اليحه نيست؛ بلكه مفيد اين معنا  ي مزبور درصدد الزام دولت به تقديمي مادهتبصره (الف

اي دائمي ي آن در قالب اليحهاست كه تصويب مجدد مقررات مربوط به اين قانون، منوط به ارائه
دارد كه در صورتي كه دولت اقدامات قانوني الزم در است. به بيان ديگر اين تبصره بيان مي

ون را بار ديگر به صورت آزمايشي خصوص دائمي كردن اين قانون را انجام ندهد، مجلس اين قان
تصويب نخواهد كرد. بنابراين اين تبصره به معناي الزام دولت به تقديم اليحه نبوده و لذا مغاير با 

 ( قانون اساسي در خصوص صالحيت اختياري دولت در تقديم لوايح نيست. 38اصل )
 صورت به قانون نيمه متن كه ستين معنا نيبد تبصره نيا در «قانون نيا» عبارت ذكر (ب

شود، بلكه بدين معنا است كه مقررات مربوط به استخدام نيروي انتظامي در  ارائه يدائم يحهيال
ي مزبور به تمديد دوساله اين قانون، با دائمي اي دائمي ارائه شود؛ زيرا تصريح مادهقالب اليحه

ن همين قانون بود، در همين كردن همين قانون منافات دارد و اگر مجلس خواهان دائمي كردن مت
به معناي الزام « اين قانون»كرد. بنابراين ذكر عبارت مرحله آن را به صورت دائمي تصويب مي

( قانون 38ي متن همين قانون در قالب اليحه نيست؛ لذا اين تبصره، مغاير با اصل )دولت به ارائه
 يم آنها به مجلس نيست.اساسي در خصوص صالحيت اختياري دولت در تدوين لوايح و تقد

 يپرداختبا توجه به اينكه مقررات مربوط به استخدام نيروهاي انتظامي، وضعيت خدمتي و  (ج
 نيدر ا يقانون خأل بروز يمعنا به آن، ياجرا مدت ديتمد عدم است، مذكور قانون اساس بر آنان

 نيدر ا توانستيت مچند دول هرافراد است. لذا  نيا تيتبع آن نامعلوم بودن وضعخصوص و به
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 واجدآن  ديحال حاضر تمد در ياقدام كند، ول يدائم ياحهيو ارائه ال نيساله نسبت به تدوبازه ده
 انجام شدهبر اساس ضرورت  يشيصورت آزما قانون به نيا دياساس، تمد ني. بر ااستضرورت 

 (01)در اصل ن( )= ضروري بود يشيآزمابه صورت  نيقوان اين مصوبه نيز مالك تصويبو لذا 
 .داردن اصل نيابا  تيريمغا ث،يح نيا از و استرا دارا  يقانون اساس

 يشيآزما يمصوبه مغايرت عدم يا و مغايرت احراز براينگهبان  شوراي هرچند (د
 يول كند، احرازرا  «ضرورت»بايد وجود  ،قانون اساسي (01) اصل بامجلس  داخلي هاينكميسيو

پذيرد. آن قانون، صورت مي آزمايشي تصويب «نخستِ» يدر مرحله تنها ضرورت، احراز اين
كه قبالً ضرورت آن توسط شوراي نگهبان احراز شده  -بنابراين، براي تمديد قانون آزمايشي 

ي ضرورت نيست؛ زيرا فرض بر آن است كه همچنان ضرورت سابق نياز به احراز دوباره -است
توان آن را مغاير با دان ضرورت، علم وجود داشته باشد، ميوجود دارد و تنها در صورتي كه بر فق

( دانست. با توجه به فقدان اين آگاهي، ضرورتِ تمديد قانون آزمايشي استخدام نيروي 01اصل )
انتظامي جمهوري اسالمي ايران توسط كميسيون داخلي مجلس، همچنان وجود داشته و تصويب 

 ساسي ندارد.( قانون ا01اين مصوبه مغايرتي با اصل )

 نظر شورای نگهبان
عبارت تبصره به نحو مذكور، ظهور در الزام دولت به اقدام قانوني جهت دائمي كردن متن 

 قانون اساسي شناخته شد. (38)لذا مغاير اصل  ؛همين قانون را دارد

******* 

 (مرحله دوم) 1/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 33/2/3131ان: تاريخ بررسي در شوراي نگهب

جمهوري اسالمي ايران  مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي -واحدهماده
 شود.به مدت دو سال تمديد مي 21/32/3182مصوب 

استخدام نيروي انتظامي جمهوري شدن قانون دولت موظف است براي دائمي  -تبصره
عمل سال از تاريخ تصويب به، اقدامات قانوني الزم را ظرف مدت يك اسالمي ايران

 آورد.

 مغایرت دیدگاه
هاي اختياري هيئت ( قانون اساسي، تقديم اليحه به مجلس از صالحيت38مطابق با اصل )

ي اليحه ملزم كند. با اين حال، تواند دولت را به ارائهوزيران است و بر اين اساس، مجلس نمي
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است كه براي دائمي شدن قانون استخدام ي اصالحي اين مصوبه، دولت را موظف كرده تبصره
عمل آورد. مفهوم به سال كنيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، اقدامات الزم را ظرف مدت ي

ي اليحه در خصوص قانون دائمي استخدام نيروي اين تبصره همچنان به معناي الزام دولت به ارائه
ي قبلي و از تبصره« قانون»بل از عبارت ق« اين»ي است. حذف واژه سال كانتظامي، ظرف مدت ي
ي اصالحي، به اين تبصره« استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران»اضافه كردن عبارت 

موظف كردن دولت به  صورت هر درزيرا  ؛ي اليحه را تغيير نداده استموضوع الزام دولت به ارائه
 خواه اين اليحه، ي اليحه به مجلس است،ئهمستلزم الزام دولت به ارا دائمي كردن يك قانون،

مانند قانون استخدام  نيمع ريغاي كلي، اليحه صورت بهو يا  -مثل همين قانون -اي معين اليحه
گرفته در اين مصوبه، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران باشد. بنابراين، اصالحات صورت

 ( قانون اساسي نيست. 38ي مزبور با اصل )ي مغايرت تبصرهكنندهبرطرف

 عدم مغایرت   دیدگاه
ي نخست مجلس، اين استدالل توسط برخي اعضاي شوراي نگهبان هر چند در بررسي مصوبه

( 38مغاير با اصل ) مطرح شد كه الزام به دائمي كردن اين قانون يا هر مقررات ديگر توسط مجلس،
ه است، ولي در نهايت، اين استدالل به قانون اساسي در خصوص نفي اختيار دولت در تقديم اليح

ي شورا به مجلس نيز قيد شد كه الزام به دائمي كردن عنوان نظر شورا پذيرفته شد و در متن نامه
مجلس نيز براي رفع ايراد  ( است.38ي مزبور مغاير با اصل )توسط تبصره« همين قانون»متن 

استخدام »و اضافه كردن عبارت « قانون»قبل از عبارت « اين»ي شوراي نگهبان، با حذف واژه
ي مزبور، اين ايراد شورا را برطرف كرده و لذا به تبصره« نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 توان واجد ايراد دانست.ي اصالحي مجلس را نميمصوبه

 شورای نگهبان نظر
  مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ي ماده واحده،تبصره

 نظر نهایي شورای نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص اليحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي 

، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي آمدهعملبهجمهوري اسالمي ايران، با توجه به اصالحات 
 شناخته نشد.
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در برخي از  عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسالمي قانون

 هاشوراها، مجامع و سایر هيئت ،يعالی شوراها

 15/2/1393مصوب 

 ي قانون درباره
 ،يعال يعضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از شوراها»طرح 

ي اي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با عنوان اوليهرا عده «هائتيشوراها، مجامع و ساير ه
 يمجلس شورا يامور نظارت يو سامانده نيناظر تيانتخاب و فعال ،ينحوه معرف نيقوان اصالح»

ي ي توجيهي اين طرح، داليل ارائهو با قيد يك فوريت به مجلس تقديم كردند. در مقدمه «ياسالم
 يمجلس شورا ياركان نظارت تيو تقو يمنظور ساماندهبه»اين طرح به شرح زير ذكر شده است: 

 تيانتخاب و فعال ،ينحوه معرف ،ينظارت وهيدر ش هيو وحدت رو يهماهنگ جاديا و ياسالم
 يمجلس شورا ميتقد تيفور كي ديبا ق ريطرح ز ها،ئتيناظر در شوراها، مجامع و ه ندگانينما

 .«گردديم ياسالم
مجلس،  يداخل نامهنييآ نيتدو ونيسيبراي رسيدگي به كم 55/1/5935 خيطرح در تار اين

با اصالحاتي  91/0/5935عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، آن را در تاريخ به
در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 

در صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي، از جمله در عنوان طرح،  به تصويب  53/3/5932
قانون اساسي، به شوراي نگهبان ارسال شد.  (38)روند قانوني مذكور در اصل  رسيد و براي طي

با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، با اعالم مغايرت مفاد  5/0/5932 خيشوراي نگهبان در تار
مورخ  12132/91/32ي شماره قانون اساسي، نظر خود را طي نامه دداين مصوبه با اصول متع

شوراي اسالمي جهت رفع ايرادهاي شوراي نگهبان،  مجلس الم كرد.به مجلس اع 1/0/5932
مجلس ارجاع داد كه كميسيون مزبور آن را در  يداخل نامهنييآ نيتدو ونيسيموضوع را به كم

با اصالحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد و  20/0/5932ي مورخ جلسه
تصويب رساند و مجدداً به شوراي نگهبان  هآن را ب 9/3/5932ي علني مورخ مجلس در جلسه

با تشكيل جلسه و بررسي اصالحات انجام شده  59/3/5932ارسال كرد. شوراي نگهبان در تاريخ 
 يقانون اساس (552)با اصل  ريآمده، مغا عملاصالح به رغمي( آن را عل3در مصوبه، ماده )

ي علني دگان مجلس شوراي اسالمي در جلسهبازگشت اين مصوبه به مجلس، نماين باشناخت. 
(، تصويب آن را موافق 3ي سابق خويش در خصوص ماده )با اصرار بر مصوبه 28/5/5939مورخ 
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قانون اساسي، طي  (552)مصلحت نظام تشخيص دادند و آن را براي حل اختالف مطابق اصل 
ام ارسال كردند. مجمع به مجمع تشخيص مصلحت نظ 20/5/5939مورخ  9508/521ي شماره نامه

نگهبان را عيناً به  ي، نظر شورا51/0/5939تشخيص مصلحت نظام با تشكيل جلسه در مورخ 
به مجلس اعالم  29/0/5939مورخ  1515/02913ي شماره تصويب رساند و نظر خود را طي نامه

مصوبه  نيمورد اختالف را از ا يماده جمع،با توجه به نظر م زين ياسالم يكرد. مجلس شورا
 رئيس جمهور ارسال كرد. ، نزدحذف كرد و متن مصوبه نهايي را براي ابالغ

******* 

 )مرحله نخست( 32/2/3132مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 3/8/3132تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

از تاريخ تصويب اين قانون عالوه بر ساير شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و  -3ماده 
ها شوراي اسالمي در آنهايي كه در برابر قانون مربوط نمايندگاني از مجلس هيئت

شده نماينده مجلس با معرفي عضويت دارند، در هر يك از شوراهاي زير به تعداد تعيين
ربط و انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر عضويت كميسيون تخصصي ذي

 يابد:مي
 اظر:شوراهاي داراي يك نماينده ن -الف

( قانون وظايف و اختيارات وزارت 4فناوري اطالعات موضوع ماده )شوراي عالي  -3
 33/3/3182ارتباطات و فناوري اطالعات مصوب 

( قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و 8فضايي موضوع ماده )شوراي عالي  -2
 33/3/3182فناوري اطالعات مصوب 

( قانون برنامه سوم 4( و )2( قانون اصالح مواد )1انرژي موضوع ماده )شوراي عالي  -1
شوراي عالي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و تشكيل 

 11/4/3183انرژي كشور مصوب 
( قانون تشكيل سازمان 1ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع ماده )شوراي عالي  -4

 21/31/3182ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 
( قانون اصالح قانون حفاظت و 3زيست موضوع بند ) حفاظت محيطشوراي عالي  -1

 24/8/3123زيست مصوب  بهسازي محيط
شوراي عالي ( اليحه قانوني تشكيل 2انفورماتيك كشور موضوع ماده )شوراي عالي  -2

 شوراي انقالب 4/4/3113انفورماتيك كشور مصوب 
( قانون تأسيس 3ور موضوع ماده )هماهنگي ترافيك شهرهاي كششوراي عالي  -2
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 8/32/3122هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب شوراي عالي 
( قانون توسعه و حمايت از صنايع 3صنايع دريايي كشور موضوع ماده )شوراي عالي  -8

 31/2/3182دريايي مصوب 
هيئت  32/3/3182نامه مورخ ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور موضوع تصويب -3
 زيران در مورد طرح جامع امداد و نجات كشورو

 شوراهاي داراي دو نماينده ناظر: -ب
گري ( قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه31بيمه موضوع ماده )شوراي عالي  - 3

 11/1/3111مصوب 
مجمع تشخيص  3123( قانون كار مصوب سال 322كار موضوع ماده )شوراي عالي  -2

 مصلحت.
 .31/32/3113( قانون برنامه بودجه مصوب 2اد موضوع ماده )شوراي اقتص -1
قانون اوراق بهادار مصوب  (1بورس اوراق بهادار موضوع ماده )شوراي عالي  -4
3/3/3184 
پنجم  سالهپنج( قانون برنامه 12يت غذايي موضوع ماده )و امنسالمت شوراي عالي  -1

 .31/31/3183توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 
( قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه 33استاندارد موضوع ماده )شوراي عالي  -2

 21/33/3123استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 
هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسالمي ايران شوراي هماهنگي سازمان -2

 ت وزيرانهيئ 33/2/3121نامه مورخ يبتصو (3موضوع بند )

 رتیامغ دگاهید
مزبور و همچنين ماده  (الف)بند  (3) ءجزدر ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه مقرر  الف(

 ءجزمقرر در  هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسالمي ايرانشوراي هماهنگي سازمان
اند. با توجه به اينكه اين نهادها وزيران ايجاد شده هيئتنامه ، توسط تصويب آن )ب(بند  (3)
پذير نبوده و اين امر به معناي اند، تغيير يا اصالح آن توسط قانون، امكانوسط قانون ايجاد نشدهت

دخالت در ساير قواست. بر اين اساس بر خالف ساير نهادهاي مذكور در اين ماده كه طبق مصوبه 
 (3)جزء  بند )الف( و (3)جزء اند، تعيين ناظر براي ستاد و شوراي مذكور در قانوني تشكيل شده
( قانون اساسي 590اند، مغاير اصل )نامه دولت ايجاد شدهكه بر اساس تصويب بند )ب( ماده مزبور

هاي مزبور، با ها را براي دولت قائل شده است. همچنين جزءنامهاست كه صالحيت وضع تصويب
ص استقالل ( قانون اساسي در خصو13توجه به اينكه بر خالف استقالل قوا هستند، مغاير اصل )
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( قانون اساسي در خصوص صالحيت اختصاصي اِعمال قوه مجريه از 01قوا و همچنين اصل )
 جمهور و وزراء نيز هستند.طريق رئيس

هاي اعمال اين حق، تالزمي وجود ميان حق عام نظارت مجلس و عموميت روش ب(
عمال اين هاي اندارد. به عبارت ديگر هر چند حق نظارت مجلس عام است، ليكن روش

شود كه عبارتند از سؤال )اصل نظارت عام نيست و به طرق مقرر در قانون اساسي محدود مي
( و رسيدگي به شكايات واصله از قوا 30(، تحقيق و تفحص )اصل 03(، استيضاح )اصل 00

( قانون اساسي امري 30(. حق تحقيق و تفحص در امور كشور به نحو مقرر در اصل )31)اصل 
شود و سپس مجلس اقدام به تحقيق و تفحص در اين ؛ يعني ايتدا امري واقع ميپسيني است
كند؛ اين حق متفاوت از نظارت بر عملكرد اين نهادها با حضور نماينده مجلس به خصوص مي

عنوان ناظر پيش از تحقق واقعه يا در جريان آن است. به عالوه حق تحقيق و تفحص مقرر در 
حل اجراي آن موردي و موقت است، در حالي كه نظارت به نحو (، حقّي است كه م30اصل )

تواند قانوني تصويب كرده و مقرر در اين مصوبه، عام و دائمي است. به عنوان مثال مجلس نمي
بيني كند كه در محاكم، حضور دائمي داشته هاي قضايي، ناظراني پيشبراي نظارت بر رسيدگي

چنين حق نظارتي اين اسي براي مجلس شوراي اسالمي،يك از اصول قانون اسباشند. لذا هيچ
مزبور كه مصوبه هيئت  مادهبند )ب(  (3)جزء  و)الف(  بند (3) جزءقائل نشده و در مورد 

خالف استقالل قواي مندرج در اصل  ها،جزء نيا ،مجلس مصوبو نه قانون  هستندوزيران 
 .هستند( قانون اساسي 13)

، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت ه مزبورماد (ب)بند  (2) ءدر جزكار ِمقرر شوراي عالي  ج(
 اصل در خصوصشورا  يتفسيرنظريه مجلس شوراي اسالمي بر اساس ، نظام است؛ از اين رو

را به صورت كلي يا جزئي ندارد،  اين مصوبهحقِ رد، ابطال، نقض و فسخ  (5)( قانون اساسي،552)
با توجه به اينكه تغيير مصلحت باشد، سپري شده باشد.  يكنندهزمان معتدبه كه توجيه اينكهمگر 

. به عالوه، حق تغيير و اصالح آن را دارا نيستمجلس  ،فاقد اين شرط است ،مصوبه مذكور مجمع
به اصل مصوبه مجمع از اين حيث كه خالف شرع است، ايراد داشته و لذا مجلس  ي نگهبانشورا
بر اين . كند، اصالح داشته استاز اساس بر آن ايراد اي را كه شوراي نگهبان تواند مصوبهنمي

( قانون اساسي است. همچنين اگر پذيرفته شود كه زمان 552اساس، جزء مزبور، خالف اصل )
معتدبه از تصويب اين قانون سپري شده است، ايراد سابق شورا نسبت به تشكيل شوراي عالي كار 

 در خصوص اين قانون تجديد خواهد شد.

                                                           
 شوراي نگهبان. 28/3/5932مورخ  1950ي تفسيري شماره نظريه .1
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 رتیمغا دمع دگاهید
موضوع اين  يهاهيئتشوراها، مجامع و ساير  ،يعال يشوراها عضويت نمايندگان در الف(

لذا امكان دخالت  هستند؛ي أفاقد حق رآنان، عنوان ناظر بوده و نمايندگان حاضر در  به ماده، صرفاً
ندرج در اصل تا مستلزم نقض استقالل قواي م هاي اين نهادها وجود نداردايشان در جريان فعاليت

 ( قانون اساسي باشد.13)
حق  ،قانون اساسي (30)مجلس شوراي اسالمي داراي حق نظارت است و بر اساس اصل  ب(

 مقررحق  اينتحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و مفاد اين مصوبه نيز در راستاي اعمال 
بيني شده است، ولي اين ي پيشهايي در قانون اساسهر چند براي اجراي اين حق، شيوه شده است.

ها امر به منزله محدوديت مجلس در اعمال كارويژه نظارت خود در حدود مقرر اين روش
گذاري اعمال كرده و تواند حق نظارت خود را از طريق قانونباشد. مجلس شوراي اسالمي مينمي

تواند، اقدام به وضع ميهاي دولت نيز نامهبا توجه به حق عام تقنين براي آن، در خصوص تصويب
، مزبور مادهبند )ب( ( 3)و جزء بند )الف(  (3) جزءمقررات كند. بر اين اساس تعيين ناظر در 

 قانون اساسي نيست.  (590) و (01)، (13مغاير اصول )
ي مجمع تشخيص مصلحت نظام مزبور كه مصوبه يماده (ب)بند  (2) ءدر خصوص جز ج(
ي تفسيري كه طبق نظريه مجمع نيست يمصوبهاصالح  ين مصوبه،به ا اضافه كردن ناظر است،

(، خالف اين اصل باشد. مجلس شوراي اسالمي با توجه به حق نظارت خود، 552شورا از اصل )
عضو ناظري به اين شورا اضافه كرده است و تغييري در آن مصوبه ايجاد نكرده است. بر اين 

 اساسي نيست. ( قانون552جزء مزبور خالف اصل ) اساس،
به ( بند )ب( اين ماده، مدت زمان معتد2از آنجا كه از تصويب قانون كار مذكور در جزء ) د(

(، شرايط الزم براي تغيير 552ي تفسيري شورا در خصوص اصل )سپري شده است، طبق نظريه
 مصوبه مجمع وجود داشته و اين جزء با ايرادي مواجه نيست.

نامه داخلي ي مزبور، بررسي رعايت نصاب قانون آيينب( ماده( بند )1در خصوص جزء ) هـ(
مجلس در مصوبات مجلس در صالحيت شوراي نگهبان نبوده و از امور داخلي و مديريتي مجلس 

باشد. تنها نصابي را كه شورا در اين خصوص بايد بررسي كند، نصاب مربوط به تصويب قانون مي
نامه براي اداره مجلس و تصويب ي كه در قانون آيينهاينامه داخلي مجلس است و نصابآيين
ها و لوايح مشخص شده است، مورد بررسي شورا نيست. بنابراين ابهام ايرادشده در خصوص طرح

 اين جزء، وارد نيست.
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 ابهام دگاهید
قانون  (01)مربوط به برنامه توسعه است؛ بر اساس اصل ماده مزبور،  (ب)بند ( 1) ءجز
واقع حاضران نامه داخلي مجلس با نصاب خاص دو سوم قانون مربوط به آيينتصويب  ،اساسي

نامه داخلي قانون آيين (501)شود و نصاب تصويب قانون برنامه توسعه و اصالح آن در ماده مي
مقرر شده است. از آنجا كه تصويب اين مصوبه مستلزم هاي حاضر نمايندهدو سوم نيز، مجلس 

امكان  ،، هرچند مجلساست پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران سالهجپناصالح قانون برنامه 
نامه داخلي قانون آيين( 501) تابع نصاب مقرر ماده ،اين اصالح ليكن ،را دارد اين قانوناصالح 

نامه داخلي به معناي تغيير آيين مجلس است؛ زيرا اگر در تصويب قانوني، اين نصاب رعايت نشود،
( قانون اساسي، اين امر نيازمند دو سوم آراء حاضرين است. 01صل )مجلس است كه طبق ا

( اين ماده، ابتدا بايد نصاب آراء آن مشخص شده تا بتوان ب)بند ( 1) ءجزبنابراين در خصوص 
 در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصل مزبور، اظهار نظر كرد.

  نظر شورای نگهبان
( بند )ب( ماده يك، به 3( بند )الف( و جزء )3ي مذكور در جزء )تعيين عضو ناظر در ستاد و شورا -

 .قانون اساسي شناخته شد (590)و  (01)، (13)نامه هيئت وزيران و مغاير اصول منزله اصالح تصويب
( بند )ب( ماده يك در مقام اصالح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و با 2جزء ) -

 .قانون اساسي شناخته شده است (552)مغاير اصل توجه به نظر تفسيري اين شورا، 

 ــــــــــــــــــــــــ

مجامع و  عضويت نمايندگان مجلس در شوراها، ،از تاريخ تصويب اين قانون -2ماده 
 شود:هاي زير به عنوان ناظر لغو ميهيئت

انطباق اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس موضوع شوراي عالي  -3
( قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين 1( ماده )8( و )2دهاي )بن

 31/8/3122شرع مقدس اسالم مصوب 
( قانون آموزش 1ماده ) (2آموزش مداوم جامعه پزشكي موضوع بند )شوراي عالي  -2

 32/2/3121مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 
( قانون ايجاد 38( ماده )2ري موضوع بند )مركزي نظارت بر انتخابات پرستا هيئت -1

 33/3/3181سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ايران مصوب 
كميسيون تعيين سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مشموالن وظيفه  -4

 2/8/3121آوران بهداشت مصوب ( قانون نحوه تشكيل پيام3( ماده )3) موضوع تبصره
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( 1رت بر حسن اجراي احداث نود و شش بيمارستان موضوع تبصره )كميسيون نظا -1
هاي نود و قانون نحوه ايجاد تسهيالت الزم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستان

 21/2/3123شش شهر كشور مصوب 
 32/31/3181قانون ساماندهي مد و لباس مصوب  (3كميته مد و لباس موضوع ماده ) -2
 اساسنامه( قانون 1( ماده )33رورش استثنايي موضوع بند )شوراي آموزش و پ -2

 23/1/3121سازمان آموزش و پرورش استثنائي مصوب 
 (2( بند )الف( ماده )3مركزي گزينش آموزش و پرورش موضوع تبصره ) هيئت -8

 34/2/3124قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 
ر تخصيصي به منظور مشاركت جمهوري اسالمي ايران كرد اعتباستاد چگونگي هزينه -3

در بازسازي كشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مشاركت جمهوري اسالمي ايران 
 31/1/3183در بازسازي كشور افغانستان مصوب 

التدريسي و نظارت بر حسن اجراي قانون تعيين تكليف معلمين حق هيئت -31
 31/2/3188ر وزارت آموزش و پرورش مصوب آموزشياران نهضت سوادآموزي د

 ( قانون مذكور31موضوع ماده )
( بند )الف( ماده 8مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران موضوع جزء ) -33

 31/2/3121( قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 4)
رزهاي شرقي كشور نظارت بر اجراي قانون تأمين اعتبار كنترل و انسداد م هيئت -32

 ( ماده واحده قانون مذكور1موضوع تبصره ) 28/2/3123مصوب 

 ابهام دگاهید
در صدر اين ماده به لغو عضويت نمايندگان به عنوان ناظر اشاره شده است؛ اين در حالي است 

د كه در برخي بندها، نمايندگان يا عضو نبوده يا به عنوان ناظر عضو نيستند. به عنوان مثال در بن
( اين ماده كه به شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي اشاره شده است، نمايندگان مجلس 2)

( قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي 9( ماده )3به عنوان ناظر در اين شورا عضو نيستند. طبق بند )
ب تخادو نفر از كادر پزشكي با معرفي كميسيون بهداري و بهزيستي و انكشور، در اين شورا، 
( اين 3يابند كه لزوماً نماينده مجلس نيستند. در خصوص بند )حضور مي مجلس شوراي اسالمي

نماينده مجلس نه به عنوان  اشاره كرده است، شوراي آموزش و پرورش استثناييماده نيز كه به 
 عضو ناظر بلكه به عنوان عضو با حق رأي در اين شورا حضور دارد. بر اين اساس اگر منظور اين

به »ماده، حذف عضويت نمايندگان مجلس يا نماينده منتخب آنان در اين شوراهاست، عبارت 
 در صدر ماده بايد تصحيح شود تا اين افراد را نيز شامل شود.« عنوان ناظر
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  نظر شورای نگهبان
(، 2( ماده )52( و )3(، )5) يبندها رينظ ينسبت به موارد فيتكل نييبا توجه به تعتذكر: 

 .است ياصالح عبارت ازمندين ،ماده نيصدر ا« عنوان»عبارت 

 ــــــــــــــــــــــــ

 كه در مجامع، يها و نيز نمايندگان مجلس شوراي اسالمرؤساي كميسيون -1ماده 
وظايف ناظر مجلس شوراي اسالمي را  ،ها به عنوان عضو حضور دارندهيئتشوراها و 

 .دنباشنامه داخلي مجلس ميوظايف طبق آيين انجام آن هنيز بر عهده داشته و موظف ب

 رتیمغا دگاهید
هاي مورد اشاره اين ماده اطالق دارد؛ بدين ترتيب كه عالوه بر مواردي مجامع، شوراها و هيئت

اند، مواردي را كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام يا بر كه بر اساس قانون تشكيل شده
شود. بر اين اساس اطالق اين ده است را نيز شامل مينامه هيئت وزيران تشكيل شاساس تصويب

( اين مصوبه مبني بر مغاير بودن با استقالل قوا و نيز مغاير بودن با اصل 5ماده همان ايرادات ماده )
 ( را داراست.552)

 رتیمغا عدم دگاهید
ز نامه هيئت وزيران ايجاد شده باشند، ادر خصوص مواردي كه طبق مصوبه مجمع يا تصويب

ها بر اساس مصوبات مزبور بوده است، ناظر بودن آنجا كه عضويت نماينده در اين شوراها و هيئت
دهي به مجلس است، دخالت در ساير قوا و همچنين تغيير آنان نيز كه صرفاً به معناي گزارش

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام نبوده و بنابراين اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  ی نگهباننظر شورا
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.9ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

هايي كه طبق قانون داراي هيئتمجامع و  ،يك از شوراهاهر در صورتي كه  -4ماده 
اقدام به تشكيل كميته يا شوراي فرعي نمايند، موظفند مراتب را  ،باشندنماينده ناظر مي

 ،د. نماينده مذكورنه ناظر و معاون نظارت مجلس شوراي اسالمي اطالع دهبه نمايند
 .نمايدزوم در جلسات آن شركت ميلعضو ناظر كميته يا شوراي فرعي است و عندال
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 رتیمغا دگاهید
، حتي اگر قانون تشكيل آن شورا يا كميته كميته يا شوراي فرعيدر  نماينده ناظرحضور  الف(

؛ زيرا ( قانون اساسي است13اشد، مغاير اصل تفكيك قواي مقرر در اصل )توسط مجلس مقرر شده ب
حضور نماينده را به عنوان ناظر پذيرفت، آن هم بر اساس قانون، ولي  هر چند بتوان در سطوح عالي،

اجرايي، به معناي دخالت در قوه مجريه است. به هر حال قانون اساسي طرق نظارت  در سطوح پايين
استيضاح و تحقيق و تفحص را مشخص كرده است و نظارت مجلس بايد  سئوال، مجلس از جمله

به عالوه، بسياري از شوراها و كميته در اين چارچوب و با حفظ استقالل ساير قوا صورت پذيرد. 
اند كه پذيرش اين ماده به معناي اصالح مصوبه هاي فرعي، بر اساس مصوبات دولت تشكيل شده

( اين مصوبه در خصوص عدم اصالح مصوبات دولت توسط مجلس نيز 5اده )دولت است كه ايراد م
در اينجا وجود دارد. بر اين اساس حضور نماينده مجلس به عنوان عضو ناظر در كميته يا شوراهاي 

 ( قانون اساسي است.590( و )01(، )13فرعي مغاير اصول )

معاونت نظارت زيرا  است؛خالف قانون اساسي  ،معاونت نظارت مجلس مطلع كردن لزوم ب(
تواند حق نظارت خود را به نهادي ديگر تفويض در قانون اساسي جايگاهي نداشته و مجلس نمي

ظارت اركاني غير از خود مجلس، مغاير اصول هرگونه تكليف به تمكين به نكند. بر اين اساس 
همچنين با  مربوط به نظارت مجلس است كه اين حق را براي مجلس به رسميت شناخته است.

( 13اين ماده مغاير استقالل قواي مندرج در اصل ) توجه به دخالت اين معاونت در امور ساير قوا،
 باشد.قانون اساسي نيز مي

 رتیمغا عدم دگاهید
تواند از هر بر اساس آن ميو  استحق نظارت داراي مجلس طبق قانون اساسي،  الف(

ها نيز حضور ناظر در ستفاده كند. يكي از اين شيوها اي كه در اين خصوص راهگشا باشد،شيوه
 باشد.ها و شوراهاي فرعي است و بنابراين اين ماده داراي اشكال نميكميته

كه اصل نظارت مجلس با حضور نماينده در شوراهاي اصلي پذيرفته شود، در صورتي ب(
رعي نيز پذيرفته شود. كند كه اين نظارت در كميته يا شوراهاي فمنطق نظارت مؤثر ايجاب مي

بنابراين اين ماده از لحاظ عضويت نمايندگان مجلس در كميته يا شورهاي فرعي با ايرادي 
 مواجه نيست. 

تشكيل كميته  ،در صورتي كه قانون كميته يا شوراي فرعيدر  نماينده ناظرالزام به حضور  ج(
در  مجلس قوانينواقع نوعي اصالح  باشد مانعي ندارد و اين ماده در كردهيا شوراي اصلي را مقرر 

  باشد.بر اين اساس اين ماده داراي ايراد نمياست.  اين خصوص
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  نظر شورای نگهبان
بر « معاونت نظارت مجلس شوراي اسالمي»از آنجا كه در قانون اساسي جايگاهي به عنوان 

ه معاون نظارت مجلس با رساني بها به اطالعبيني نشده است، الزام دستگاههاي اجرايي پيشدستگاه
 .قانون اساسي شناخته شده است (13)اين عموم مواجه با ايراد بوده و مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

كليه نمايندگان ناظر طبق آيين نامه داخلي مجلس از ابتداي هر دوره براي مدت  -1ماده 
ن ناظر در ساير قوانين و هاي تعيين شده براي نمايندگاشوند و روشدو سال انتخاب مي

 .شودنامه مذكور اصالح ميمقررات به روش پيش بيني شده در آيين

 رتیمغا دگاهید
كه  مقرراتيزيرا همان  ؛باشدصحيح نمي ،«مقررات»نامه داخلي مجلس نسبت به اعمال آيين

اين اساس كرده است. بر تعيين نيز را او ، نحوه و شيوه حضور كرده استحضور نماينده را مقرر 
در خصوص مقررات مصوب دولت يا مجمع تشخيص نامه داخلي مجلس اعمال آيينتعيين 

( اين مصوبه، مبني بر مغايرت با استقالل قوا مندرج در اصل 5مصلحت نظام، همان ايرادات ماده )
 ي تفسيري شورا را داراست.( طبق نظريه552( و مغايرت با اصل )13)

 رتیمغا عدم دگاهید 
در رابطه با نمايندگان مجلس تنها  «مقررات»نامه داخلي مجلس نسبت به آيينمال محل اع

خود بر اساس را،  نمايندگان خود در ساير نهادهااست و مراد آن است كه مجلس نحوه تعيين 
 .كند و اين مسئله مغايرتي با قانون اساسي نداردنامه داخلي خود تعيين ميآيين

  نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.1ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

وري و تقويت به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت، ارتقاي بهره -2ماده 
هاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي هر قوه با انتخاب كشور، شوراي دستگاه

 شود.استقالل هر يك از قوا در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل ميرئيس قوه با حفظ 
هاي كالن كشور كه شوراي مذكور وظيفه نظارت بر فرآيند توليد آمارهاي پايه و شاخص

 دار است.شود را نيز عهدهتوسط مركز آمار ايران تهيه مي
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 رتیمغا دگاهید
سازمان بازرسي كل  ديوان محاسبات، اعم از نظارتفرآيندهاي نظارتي  يقانون اساسي تمام

( مجلس، ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور، حق سؤال، استيضاح 31كشور، كميسيون اصل )
؛ در است كردهاحصا  و تحقيق و تفحص مجلس و نظارت قوه قضائيه بر حُسن اجراي قوانين را

ارد و بر اين اساس تشكيل اين اي در قانون اساسي ندكه شوراي مذكور در اين ماده، سابقهحالي
به عالوه  هاي نظارتي مزبور است.شورا و الزام قوا به مشاركت در آن، مغاير اصول مربوط به حوزه

 نيز مي باشد. ( قانون اساسي13به نحو مقرر در اصل ) تشكيل اين نهاد، ناقض اصل تفكيك قوا

 رتیمغا عدم دگاهید
ارتي توسط رئيس هر قوه انتخاب شده و فعاليت آن بر هاي نظاز آنجا كه اعضاي شوراي دستگاه

اساس استقالل قوا و صرفاً براي هماهنگي و تبادل اطالعات ميان قواست، تشكيل آن مغايرتي با 
 اصول نظارتي قانون اساسي و همچنين استقالل قوا نداشته و بنابراين اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
طور كه قبالً از جمله در خصوص ماده هاي نظارتي، همان( تشكيل شوراي دستگاه3در ماده )

، (30)، (01)، (13)، (11)، (18)ساله توسعه اعالم گرديد، مغاير اصول ( قانون برنامه پنج530)
  .قانون اساسي شناخته شد (538)و  (539)، (505)و اصول  (510)( اصل 9و بند ) (31)، (03)

******* 

 )مرحله دوم( 1/3/3132مجلس شوراي اسالمي:  مصوبه تاريخ
 31/3/3132تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

از تاريخ تصويب اين قانون عالوه بر ساير شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و  -3ماده 
ها عضويت هايي كه در برابر قانون مربوط نمايندگاني از مجلس شوراي اسالمي در آنهيئت

شده، نماينده مجلس با معرفي كميسيون يك از شوراهاي زير به تعداد تعيين دارند، در هر
 يابد:ربط و انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر عضويت ميتخصصي ذي

 شوراهاي داراي يك نماينده ناظر: -الف
( قانون وظايف و اختيارات وزارت 4فناوري اطالعات موضوع ماده )شوراي عالي  -3

 33/3/3182و فناوري اطالعات مصوب ارتباطات 
( قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و 8فضايي موضوع ماده )شوراي عالي  -2

 33/3/3182فناوري اطالعات مصوب 
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( قانون برنامه سوم 4( و )2( قانون اصالح مواد )1انرژي موضوع ماده )شوراي عالي  -1
عالي سالمي ايران و تشكيل شورايتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ا

 11/4/3183انرژي كشور مصوب 
( قانون تشكيل سازمان 1ميراث فرهنگي و گردشگري موضوع ماده )شوراي عالي  -4

 21/31/3182ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 
( قانون اصالح قانون حفاظت و 3زيست موضوع بند )حفاظت محيطشوراي عالي  -1

 24/8/3123وب زيست مصبهسازي محيط
شوراي عالي ( اليحه قانوني تشكيل 2انفورماتيك كشور موضوع ماده )شوراي عالي  -2

 شوراي انقالب 4/4/3113انفورماتيك كشور مصوب 
( قانون تأسيس 3هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موضوع ماده )شوراي عالي  -2

 8/32/3122هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مصوب شوراي عالي 
( قانون توسعه و حمايت از صنايع 3صنايع دريايي كشور موضوع ماده )وراي عالي ش -8

 31/2/3182دريايي مصوب 
 شوراهاي داراي دو نماينده ناظر: -ب
گري ( قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه31بيمه موضوع ماده )شوراي عالي  -3

 11/1/3111مصوب 
 31/32/3113رنامه بودجه مصوب ون ب( قان2شوراي اقتصاد موضوع ماده ) -2
 3/3/3184قانون اوراق بهادار مصوب  (1شوراي عالي بورس اوراق بهادار موضوع ماده ) -1
پنجم  سالهپنج( قانون برنامه 12يت غذايي موضوع ماده )و امنسالمت شوراي عالي  -4

 31/31/3183ري اسالمي ايران مصوب توسعه جمهو
( قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه 33ع ماده )استاندارد موضوشوراي عالي  -1

 21/33/3123استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 

 رتیمغا عدم دگاهید
 در شورا ايراد مزبور، ماده( ب) بند (3) جزء و( الف) بند (3) ءجز حذف به توجه با الف(
 قوه اعمال اساسي، قانون (13) اصل در مندرج قواي استقالل با هاجزء اين مغايرت خصوص

 وضع در دولت صالحيت و (05) اصل در مندرج وزراي و جمهوررئيس توسط مجريه
 .نيست مواجه ايرادي با ماده اين و شده برطرف (590) اصل در مندرج نامهتصويب
 ،(552) اصل با آن مغايرت خصوص در شورا ايراد مزبور، ماده( ب) بند (2) جزء حذف به توجه با ب(

 .نيست مواجه ايرادي با ماده اين و شده برطرف اصل، اين خصوص در شورا تفسيري نظر اساس بر
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  نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.5ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

مجامع و  عضويت نمايندگان مجلس در شوراها، ،از تاريخ تصويب اين قانون -2ماده 
 شود:هاي زير لغو ميهيئت

انطباق اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس موضوع شوراي عالي  -3
( قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين 1( ماده )8( و )2بندهاي )

 .31/8/3122شرع مقدس اسالم مصوب 
( قانون آموزش 1ده )ما (2آموزش مداوم جامعه پزشكي موضوع بند )شوراي عالي  -2

 32/2/3121مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 
( قانون ايجاد 38( ماده )2بر انتخابات پرستاري موضوع بند ) مركزي نظارت هيئت -1

 33/3/3181سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمي ايران مصوب 
وظيفه كميسيون تعيين سهميه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از مشموالن  -4

 .2/8/3121آوران بهداشت مصوب ( قانون نحوه تشكيل پيام3( ماده )3موضوع تبصره)
( 1كميسيون نظارت بر حسن اجراي احداث نود و شش بيمارستان موضوع تبصره ) -1

هاي نود و قانون نحوه ايجاد تسهيالت الزم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستان
 21/2/3123شش شهر كشور مصوب 

 .32/31/3181قانون ساماندهي مد و لباس مصوب  (3كميته مد و لباس موضوع ماده ) -2
 اساسنامه( قانون 1( ماده )33شوراي آموزش و پرورش استثنايي موضوع بند ) -2

 23/1/3121و پرورش استثنائي مصوب سازمان آموزش 
 (2ه )( بند )الف( ماد3مركزي گزينش آموزش و پرورش موضوع تبصره ) هيئت -8

 .34/2/3124قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 
كرد اعتبار تخصيصي به منظور مشاركت جمهوري اسالمي ايران ستاد چگونگي هزينه -3

در بازسازي كشور افغانستان موضوع ماده واحده قانون مشاركت جمهوري اسالمي ايران 
 31/1/3183در بازسازي كشور افغانستان مصوب 

التدريسي و نظارت بر حسن اجراي قانون تعيين تكليف معلمين حق هيئت -31
 31/2/3188آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 

 ( قانون مذكور31موضوع ماده )
( بند )الف( ماده 8مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران موضوع جزء ) -33

 31/2/3121وق ضمانت صادرات ايران مصوب ( قانون چگونگي اداره صند4)
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نظارت بر اجراي قانون تأمين اعتبار كنترل و انسداد مرزهاي شرقي كشور  هيئت -32
 ( ماده واحده قانون مذكور1موضوع تبصره ) 28/2/3123مصوب 

 رتیمغا عدم دگاهید
نبودن  ، تذكر شورا در خصوص ناظراز صدر ماده« به عنوان عضو ناظر»نظر به حذف عبارت 

( اين ماده، مورد اصالح قرار گرفته و اين ماده با ايرادي 52)و  (3)، (5) يندهانمايندگان در ب
 باشد.مواجه نمي

  نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.(2)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

هايي كه طبق قانون داراي هيئتمجامع و  ،يك از شوراهاهر در صورتي كه  -4ماده 
اقدام به تشكيل كميته يا شوراي فرعي نمايند، موظفند مراتب را  ،باشندنماينده ناظر مي

عضو ناظر كميته يا  ،د. نماينده مذكورنبه نماينده ناظر و مجلس شوراي اسالمي اطالع ده
 .نمايدزوم در جلسات آن شركت ميلشوراي فرعي است و عندال

 رتیمغا دگاهید
دهي به نماينده ها و همچنين گزارشناظر بودن نمايندگان در برخي شوراها و هيئتهرچند 

ها به ها با ايرادي مواجه نيست، ولي الزام دستگاهناظر در هر يك از اين شورها و هيئت
دهي به مجلس شوراي اسالمي مغاير اصول نظارتي مجلس است كه شيوه نظارت مجلس گزارش

ها تواند دستگاهتواند اقدام به تحقيق و تفحص كند ولي نمياست. مثالً مجلس مي را مشخص كرده
رساني در خصوص هر اقدامي كند. بنابراين اين ماده در مقام دخالت و ايجاد را الزام به اطالع

( 13محدوديت مجلس در امور ساير قواست و بر اين اساس مغاير استقالل قواي مندرج در اصل )
 ي است.قانون اساس

 رتیمغا عدم دگاهید
 جايگاه خصوص در شورا ايراداز اين ماده، « معاونت نظارت»با توجه به حذف عبارت  الف(

 اين به رسانياطالع به هادستگاه الزام مغايرت و اساسي قانون در مجلس نظارت معاونت نداشتن
و اين ماده با ايرادي ( قانون اساسي بر طرف شده 13معاونت با استقالل قواي مندرج در اصل )

 مواجه نيست.
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نيز كسب اطالع هاست؛ مجلس براي اعمال نظارت خود ناچار به كسب اطالع از امور دستگاه ب(
نيست. در واقع در اين ماده، مجلس از آن  كردنديگر و محدود  ايدر قوه مجلسمستلزم دخالت 
هاي ها را در صورت تشكيل كميتهئتگذاري خود استفاده كرده و شوراها، مجامع و هيصالحيت قانون

 رساني به خود كرده است. بنابراين اين ماده با ايرادي مواجه نيست.فرعي، ملزم به صِرف اطالع

  نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.(8)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

ساله پنجم توسعه به شرح ( قانون برنامه پنج223) ماده ،يمتن قبل ي( به جا2در ماده )]
 [:ديگرد نيگزيجا ريز

وري و به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره -2ماده 
هاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسئوالن نظارتي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاه
استقالل هر يك از قوا در حدود مقرر در قانون  هر قوه با انتخاب رئيس قوه، با حفظ

 شود. اساسي تشكيل مي
گيري و نحوه پيگيري دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم

 گردد.تصميمات، ظرف شش ماه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين مي

 رتیمغا دگاهید
در مقام اصالح توسعه را  ساله پنجمقانون برنامه پنج( 225المي ماده )مجلس شوراي اس الف(

اين ماده، جايگزين آن كرده است. با توجه به اينكه اين قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
ي دائمي كردن مصوبه مجمع است كه ماهيتي نظام است، جايگزين كردن آن در اين ماده به منزله

بات مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس مصالح روز جامعه موقت دارد. از آنجا كه مصو
 (5)(552شوند، ماهيتي موقتي داشته كه موقتي بودن آن از نظريه تفسيري شورا از اصل )مي تصويب

نيز مستفاد است. بر اين اساس اصالح اين ماده كه در مقام دائمي كردن مصوبه مجمع تشخيص 
                                                           

و  رد و ابطال حق قانونگذاري از مراجع يك هيچ» شوراي نگهبان: 28/3/5932تاريخ  1950 شمارهي تفسيري . نظريه1
 به مربوط مصلحت مجمع مصوبه كه را ندارد اما در صورتي مصلحت نظام تشخيص مجمع مصوبه و فسخ نقض

 تغيير مصلحت كه معتدٌّبه زمان از گذشت پس بود مجلس اسالمي و مجلس شوراي نگهبان نظر شوراي اختالف
 معظم مقام از طرف معضل عنوان به موضوع كه مغاير را دارد. و در مواردي قانون و تصويب طرح باشد حق موجه

 طرح قابل موضوع له معظم مخالفت و عدم رهبري از مقام استعالم باشد در صورت شده ارسال مجمع به رهبري
  «باشد.مي اسالمي شوراي در مجلس
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 مصلحت نظام است، خالف اصل مزبور است.
ساي قوا ؤاي در قانون اساسي پيش بيني نشده است و هر چند رايجاد نهاد نظارتي بين قوه ب(

اين خصوص به وضع مقرره و  تواند درليكن مجلس نمي ،توانند در اين خصوص توافق نمايندمي
 نهادسازي به ؛ زيرا چنانكه در مرحله پيش نيز در اين خصوص اشاره شد،ايجاد الزام مبادرت نمايد

جمله خالف اصول مختلف قانون اساسي از  ،اي حتي با توافق سران سه قوهمنظور نظارت بين قوه
 (538)و  (539)، (505)، (510)اصل  (9)، بند (31)، (03)، (30)، (01)، (13)، (11)، (18)اصول 

ه همچنين منظور اين ماده صرف هماهنگي ميان قوا با توافق آنها نيست، بلك .استقانون اساسي 
 كند.آنها را الزام به حضور در اين شورا مي

 رتیمغا عدم دگاهید
و  بر اين اساساي است؛ خاص و ويژه نظارت مسئول ،هر قوهاين ماده آن است كه ض وفرم

افرادي توسط رؤساي قوا انتخاب به منظور برقراري هماهنگي بين كاركردهاي نظارتي هر قوه، 
داده و سپس تشكيل  اين نهاد نظارتي را ،د مقرر قانون اساسيدر حدو قوا،حفظ استقالل شده كه با 

يعني انتخاب با قيود مقرر در اين ماده بر اين اساس، . كنندميخود مبادرت  ميانبه هماهنگي 
 باشد.نميمفاد آن خالف قانون اساسي رؤساي قوا، حفظ استقالل قوا و توافق سران قوا، 

  نظر شورای نگهبان
اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي  ،رغم اصالح به عمل آمده(، علي3در ماده )

ساله ( قانون برنامه پنج225است؛ به عالوه با توجه به اينكه اين ماده به معناي دائمي نمودن ماده )
پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران است كه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب 

ز اين حيث، خالف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و با عنايت رسيده است، اين ماده ا
 .قانون اساسي شناخته شد (552)تفسيري شوراي نگهبان، مغاير اصل  هيبه نظر

******* 

 مصوبه اصراري -)مرحله سوم( 24/3/3131 مجلس شوراي اسالمي: تاريخ مصوبه

عالي، شوراها، مجامع و اياز تاريخ تصويب اين قانون عالوه بر ساير شوراه -3ماده 
ها عضويت هايي كه در برابر قانون مربوط نمايندگاني از مجلس شوراي اسالمي در آنهيئت

شده، نماينده مجلس با معرفي كميسيون دارند، در هر يك از شوراهاي زير به تعداد تعيين
 يابد:ربط و انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر عضويت ميتخصصي ذي

... 
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وري و به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاي بهره -2ماده 
هاي نظارتي متشكل از دو نفر از مسئوالن نظارتي تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاه

هر قوه با انتخاب رئيس قوه، با حفظ استقالل هر يك از قوا در حدود مقرر در قانون 
 . شوداساسي تشكيل مي

گيري و نحوه دستورالعمل اجرايي اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم
پيگيري تصميمات، ظرف شش ماه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين 

 گردد.مي
 ( اصرار ورزيد.[2]مجلس بر نظر خود در خصوص ماده )

 سرانجام مصوبه
اين  (،2) المي نسبت به مصوبه خويش در خصوص ماده* با توجه به اصرار مجلس شوراي اس

( قانون اساسي، براي رفع اختالف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال 332مصوبه طبق اصل )
مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت  31/2/3131ي مورخ اين ماده در جلسه (3)شد.
 (2)و اين نظر به مجلس شوراي اسالمي اعالم شد.« رفتنظر شوراي نگهبان، عيناً مورد تأييد قرار گ»و 

 يمتن مصوبهي فوق را از اين مصوبه حذف كرد و بر اين اساس، مجلس شوراي اسالمي نيز ماده
 .رئيس جمهور ارسال كردنزد  ،نهايي را براي ابالغ
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 معاهده استرداد مجرمين بين جمهوری اسالمي ایران و جمهوری خلق چين قانون

  69/2/1393صوب م

 ي قانون درباره
بنا به « معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق چين»اليحه 

هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي  5/3/5935ي مورخ پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه
توجيهي اين  يطي تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارسال شد. در مقدمه

هاي قضايي بين جمهوري اسالمي ايران و نظر به لزوم استقرار روشمند همكاري»اليحه آمده است: 
جمهوري خلق چين و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني 

و ارتقاي سطح سازي براي گسترش مناسبات دو كشور براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه
هاي دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين اليحه براي طي تشريفات قانوني تقديم همكاري

  «.شودمي
به كميسيون قضايي و  2/55/5935اين اليحه براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ 

ريخ حقوقي، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را در تا
با اصالحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين اليحه در  23/55/5935

در صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب رسيد و براي طي  52/0/5932تاريخ 
 58/0/5932مورخ  11380/255ي شماره قانون اساسي، طي نامه (38)روند قانوني مذكور در اصل 

و بررسي مفاد اين  21/0/5932نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در  به شوراي
مصوبه، مواد متعددي از آن را مغاير با موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را 

به مجلس اعالم كرد. مجلس شوراي اسالمي  21/0/5932مورخ  12228/91/32ي شماره طي نامه
وراي نگهبان، موضوع را به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع داد كه جهت رفع ايرادهاي ش

مطرح و به دليل ضرورت تصويب اين اليحه  53/5/5939ي مورخ كميسيون مزبور آن را در جلسه
ي قبلي، نظر خود را در اين زمينه به و عدم امكان اصالح مواد مورد ايراد، با اصرار بر مصوبه

كارشناسي كميسيون قضايي و حقوقي، بررسي اين مصوبه در دستور مجلس ارائه كرد. پس از نظر 
ي مورخ ي علني مجلس قرار گرفت. نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز در جلسهكار جلسه

ي سابق خويش، تصويب آن را موافق مصلحت نظام تشخيص با اصرار بر مصوبه 28/5/5939
 9510/255ي شماره قانون اساسي، طي نامه (552)دادند و آن را براي حل اختالف مطابق با اصل 

ي مورخ به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. اين مصوبه در جلسه 20/5/5939مورخ 
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مجمع مورد بررسي قرار گرفت كه مجمع، ضمن پذيرش نظر مجلس، نظر خود مبني  23/0/5939
به مجلس شوراي  1/3/5939مورخ  1515/02833ي شماره بر تأييد مصوبه مجلس را طي نامه

 اسالمي اعالم كرد.

******* 

 )مرحله نخست( 32/8/3132مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
  21/8/3132تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق چين،  -ماده واحده
 شود.آن داده مي به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد

( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 313رعايت اصل يكصد و سي و نهم ) -تبصره
( قانون اساسي جمهوري 22و اصل هفتاد و هفتم ) (3)( معاهده23در اجراي ماده )

  الزامي است. ،آن (2)(22اسالمي ايران براي هرگونه اصالح معاهده در اجراي ماده )
 حيمبسم اهلل الرحمن الر

 بين جمهوري اسالمي ايران  معاهده استرداد مجرمين

 و جمهوري خلق چين

 شوند؛ ناميده مي« طرفين»جمهوري خلق چين كه از اين پس جمهوري اسالمي ايران و 
 اند: اند و به شرح زير توافق نمودهبا ابراز تمايل ... تصميم به انعقاد اين معاهده گرفته

                                                           
 : استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق چين ( معاهده25. ماده )1

 حل و فصل اختالفات -25ماده »
وسيله مشورت از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل هرگونه اختالف ناشي از تفسير يا اجراي اين معاهده به

  «خواهد شد.

 : جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق چيناسترداد مجرمين بين  ( معاهده22ماده ) .2
 شدن، اصالح و خاتمهاالجراءالزم -22ماده »
االجراء امين روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب، الزماين معاهده منوط به تصويب است. اين معاهده در سي -5

 گردد.مي
 ود.اين معاهده ممكن است در هر زمان با توافق كتبي طرفين اصالح ش -2
وسيله يك اطالعيه كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك در هر زمان اين معاهده را تواند بههر يك از طرفين مي -9

پايان دهد. خاتمه معاهده در يكصد و هشتادمين روز پس از تاريخ ارائه اطالعيه نافذ خواهد شد. اختتام اين معاهده 
 يخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.تأثيري بر مراحل اجرايي استردادي كه قبل از تار

حتي اگر جرايم  ،شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شداالجراءاين معاهده در مورد هر درخواستي كه بعد از الزم -8
 «  .وقوع پيوسته باشندشدن اين معاهده بهاالجراءمربوط قبل از الزم
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 تعهد به استرداد -3ماده 
نمايد بر مبناي درخواست طرف ديگر، يك از طرفين طبق مفاد اين معاهده تعهد مي هر

افراد حاضر در قلمرو خود را كه به منظور انجام دادرسي كيفري يا اجراي حكم 
 محكوميت مورد درخواست طرف ديگر هستند، به يكديگر مسترد نمايند. 

 

 رتیمغا دگاهید
جمهوري خلق چين به منظور انجام دادرسي كيفري  به مورد درخواستد افرااسترداد  الف(
مجازاتي كه  ياجرا همچنين ي است.اسالمكشور غيرآن مستلزم تأييد جواز دادرسي  آنهانسبت به 

در چين كه يك كشور غيراسالمي  تأييد حكم صادرهبه معناي  ،بدان محكوم شده كشور چيندر 
مطابق شرع  كشور چينهاي دادگاهاحكام  از يك سو بر اين اساس، از آنجا كه. باشدمياست، 

 در حكم ي مزبور،تأييد معاهدهاز سوي ديگر،  و اشد و قضاوت آنان نيز مشروع نيستباسالم نمي
متن معاهده و از  لذا؛ است جمهوري اسالمي ايرانتوسط  تأييد جواز دادرسي كشور غيراسالمي

  .استشرع مغاير با موازين  ( آن5جمله اطالق ماده )
راه سلطه  گونهچيشارع مقدس ه (5)،«ليسبي نف» يمطابق با موازين شرعي از جمله قاعده ب(
. بر اين اساس، از دانديو بلكه آن را حرام م ندانسته زيمسلمانان را جا برو تفوق كفار  يو برتر

ي وي در چين، مصداق بارز تسلط و تفوق آنجا كه تحويل شخص مسلمان به كفار جهت محاكمه
خالف  ي فوق بوده و( معاهده مزبور از اين جهت نقض قاعده5ار بر مسلمانان است، ماده )كف

 شرع است. 

  نظر شورای نگهبان
نظر شده است اين اليحه از اين جهت كه اطالق  هاي مشابه اظهارگونه كه در موافقتنامههمان

(، اعمال مقررات 8اده )( م9( و )5) يبندها زي( و ن2(، )5برخي از مواد آن از جمله مواد )
مستلزم  ياالجراء دانسته و نيز مواد متعددغيرمنطبق با موازين شرعي دولتِ طرف متعاهد را الزم

به  ييقضا يارجاع كارها زيو ن نيكشور چ هيو صحت آيين دادرسي قوه قضائ نيصحت قوان دييتأ
امي است كه در آن كه خود موجب اثر دادن به احك باشديكشور طرف متعاهد م يهادادگاه

                                                           
است. خداوند در اين  «نساءال»مباركه سوره  (585)صريح دارد، آيه اي كه در قرآن كريم بر اين قاعده تترين آيهمهم. 1

در عالم تشريع، هيچ حكمى كه اين آيه،  مطابق «.وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيالً»فرمايد: آيه مي
، هرگونه حكمى مذكور يطبق آيه اينو سلطنت كافر بر مؤمنان و مسلمانان باشد، وجود ندارد. بنابر برتريموجب 

)موسوي بجنوردي،  نفي شده است. باشد انانموجبى براى علو و سلطنت كافر بر مسلم ،آن حكم يكه از ناحيه
 (539هـ.ق، ص 5853، 5ج سيد حسن آقا بزرگ، القواعد الفقهيه، قم، نشر الهادي، چاپ اول،
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 شرع شناخته شد. نيخالف مواز گردد،يصادر م يها ولو بر خالف ضوابط اسالمدادگاه

 ــــــــــــــــــــــــ

 جرايم قابل استرداد -2ماده 
استرداد انجام نخواهد شد مگر آنكه عمل ارتكابي كه به استناد آن درخواست استرداد  -3

 رم بوده و داراي يكي از شرايط زير باشد:شده است طبق قوانين هر دو طرف ج
در صورتي كه در خواست استرداد به منظور انجام دادرسي كيفري است، جرم  -الف

تري طبق قوانين هر دو طرف داراي مجازات حبس بيش از يك سال يا مجازات سنگين
 باشد؛ يا

كوميتي در صورتي كه درخواست استرداد به منظور اجراي حكم باشد، از مدت مح -ب
 كه فرد بايد تحمل كند، در زمان درخواست، حداقل شش ماه باقي مانده باشد.

( اين ماده به موجب قوانين دو طرف جرم محسوب 3عملي كه طبق بند ) در توصيف -2
گردد، الزم نيست كه قوانين دو طرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه يكسان مي

 اشند.بشناسند يا تعريفي يكسان از آن داشته ب
چنانچه استرداد براي ارتكاب دو يا چند عمل كه هر يك از آنها طبق قوانين دو  -1

ا داراي شرايط شود، درخواست شود و حداقل يكي از آنهطرف جرم محسوب مي
تواند براي تمام آن شونده مي( اين ماده باشد، طرف درخواست3بيني شده در بند )پيش

 اعمال استرداد را انجام دهد.

 رتیمغا دگاهید
در قضاوت و فرآيند دادرسي كيفري كشور چين، موازين اسالمي رعايت  از آنجا كه الف(

( 2ماده ) لذا ؛مستلزم تأييد جواز دادرسي كشور غيراسالمي است ي مزبور،تأييد معاهده شود ونمي
 .استشرع ي مزبور، مغاير با موازين معاهده
ي حكم از شئون حاكم و وليّ امر مسلمين است و در نظام حقوقي اسالم قضاوت و اجرا ب(

هاي كشور رو، چون قضات دادگاهلذا قضات بايد مأذون و منصوب از جانب وي باشند. از اين
از جمله عدالت،  و نيز فاقد شرايط شرعي الزم براي قضاوت اندامر نصب نشده از ناحيه وليّچين 

  .استشرع مغاير با موازين  ( آن2له ماده )از جم ي مزبورمعاهدهاسالم و ... هستند، متن 
ي مزبور به جرم بودن عمل ارتكابي از نظر قوانين دو كشور )ايران ( معاهده2اگرچه ماده ) ج(

نسبت به چين  كشور غيراسالمي و چين( تصريح كرده است، لكن اين تصريح باعث جواز قضاوت
جرم در آن كشور مطابق با موازين شرعي  اثباتهاي راهعالوه بر اينكه  نيست؛ زيرااين جرايم 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 321

شده براي هر جرم نيز لزوماً با نظام حقوقي اسالم يكسان نيست؛ هاي تعييننيست، مجازات
شرعي  كه طبق موازينعنوان مثال ممكن است در آن كشور مجازات جرمي اعدام باشد، در حاليبه

مال آن مجازات مستلزم ظلم در حق و قانوني ايران، آن عمل چنين مجازاتي نداشته باشد و اع
 .استشرع ي مزبور، بر خالف موازين ( معاهده2، ماده )مجرم باشد. بر اين اساس

 رتیمغا عدم دگاهید
مگر آنكه »عبارت طبق  و ايران يكسان نيست، ليكنچين كشور  عناوين مجرمانه دراگر چه 

 «قوانين هر دو طرف جرم بوده عمل ارتكابي كه به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق
شود كه عمل ارتكابي طبق قوانين هر دو طرف، استرداد مجرمين وقتي واقع مي ،(2در ماده )مذكور 

ي مزبور از اين جهت فاقد اشكال است؛ زيرا براي عمل بنابراين معاهدهجرم محسوب شود. 
خص، نسبت به عملي كه ارتكابي، در هر دو كشور مجازات تعيين شده است و امكان مجازات ش

 نظام اسالمي آن را جرم ندانسته، وجود ندارد. 

  نظر شورای نگهبان
نظر شده است اين اليحه از اين جهت كه اطالق  هاي مشابه اظهارگونه كه در موافقتنامههمان

(، اعمال مقررات 8( ماده )9( و )5) يبندها زي( و ن2(، )5برخي از مواد آن از جمله مواد )
مستلزم  ياالجراء دانسته و نيز مواد متعددطبق با موازين شرعي دولتِ طرف متعاهد را الزمغيرمن

به  ييقضا يارجاع كارها زيو ن نيكشور چ هيو صحت آيين دادرسي قوه قضائ نيصحت قوان دييتأ
كه خود موجب اثر دادن به احكامي است كه در آن  باشديكشور طرف متعاهد م يهادادگاه
 شرع شناخته شد. نيخالف مواز گردد،يصادر م يولو بر خالف ضوابط اسالمها دادگاه

 ــــــــــــــــــــــــ

 درخواست استرداد و اسناد الزم -4ماده 
 به همراه آنها باشد: ايبوده  ريو متضمن موارد ز يكتب ديدرخواست استرداد با -3

 كنندهنام مقام درخواست -الف
اقامت شخص  ايشغل و محل سكونت  ت،ياسناد هو ت،يتابع ت،ينام، سن، جنس -ب

كمك  يو يو مكان احتمال تيهو ييبه شناسا توانديكه م يگريمورد نظر و اطالعات د
ها و برگه شخص، عكس يراجع به مشخصات ظاهر حيكند و در صورت امكان توض

 يو ينگارانگشت
حاصل از  جينتا از عمل مجرمانه و يادر خصوص پرونده از جمله خالصه يشرح -پ
 آن



 323 معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق چين قانون

و  كنديم نييكه جرم را تع يفريك يدگيمرتبط با رس نين مفاد مربوط قوانتم -ت
 در مورد آن اعمال گردد؛ و توانديكه م دينمايم فيرا توص يمجازات

 اي بيتعق يبرا يزمان تيكننده هر نوع محدودنييكه تع ينيمتن مفاد مربوط به قوان -ث
 مجازات است. ياجرا

 ماده: ني( ا3وه بر مفاد بند )عال -2
منضم  ديشخص مورد نظر با هيعل يفريك يانجام دادرس يدرخواست استرداد برا -الف

كننده طرف درخواست تداريصادره توسط مقام صالح يرياز دستور دستگ يريبه تصو
 ايباشد؛ 

 يريمنضم به تصو ديشخص مورد نظر با هيحكم عل ياجرا يدرخواست استرداد برا -ب
شده  ءكه قبالً اجرا تيدر مورد مدت محكوم يشرح زيدادگاه و ن ياالجراحكم الزم از

 است باشد.
مهر شود و به همراه ترجمه به  ايامضاء  ديدرخواست استرداد و اسناد همراه آن با -1

 باشد. يسيبه زبان انگل ايشونده زبان طرف درخواست

 رتیمغا دگاهید
و  نيقوان حتص دييتأ موجب (8ماده ) (5)ت( و )ث( بند )هاي رديفبا توجه به اينكه  الف(

است و  مزبوركشور  يهابه دادگاه ييقضا امورارجاع تأييد  زيو ن نيصحت آيين دادرسي كشور چ
لذا  ،است يها ولو بر خالف ضوابط اسالمدر آن دادگاه صادره موجب اثر دادن به احكاماين امر 

 .است شرع نيموازمعاهده، مغاير  (8ماده )
عمال مقررات غيرمنطبق با ا، آن (9( و )5خصوص بندهاي )به (8) مادهاطالق از آنجا كه  ب(

  ي مزبور مغاير موازين شرع است.است، ماده دانسته ءاالجرارا الزم چينموازين شرعي دولت 
 خصوصاً در جرايم محتويات پروندهاطالع پيدا كردن از از نظر شرعي  با توجه به اينكه ج(

در خصوص پرونده از جمله  شرحي»عبارت ، اطالق نيست عفت براي غيرقاضي جايز منافي
( كه مستلزم 8( ماده )5مذكور در بند )پ( بند ) «حاصل از آن جيو نتا از عمل مجرمانه ياخالصه

 اطالع غيرقاضي و نيز انتشار اطالعات پرونده است، برخالف موازين شرع است.

  نظر شورای نگهبان
نظر شده است اين اليحه از اين جهت كه اطالق  هاي مشابه اظهارگونه كه در موافقتنامههمان

(، اعمال مقررات 8( ماده )9( و )5) يبندها زي( و ن2(، )5برخي از مواد آن از جمله مواد )
مستلزم  ياالجراء دانسته و نيز مواد متعددغيرمنطبق با موازين شرعي دولتِ طرف متعاهد را الزم
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به  ييقضا يارجاع كارها زيو ن نيكشور چ هيو صحت آيين دادرسي قوه قضائ نيصحت قوان دييتأ
كه خود موجب اثر دادن به احكامي است كه در آن  باشديكشور طرف متعاهد م يهادادگاه
 .شرع شناخته شد نيخالف مواز گردد،يصادر م يها ولو بر خالف ضوابط اسالمدادگاه

******* 

  مصوبه اصراري -)مرحله دوم( 24/3/3131 مجلس شوراي اسالمي: تاريخ مصوبه

معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري خلق چين،  -ماده واحده
 شود.به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي

ران ( قانون اساسي جمهوري اسالمي اي313رعايت اصل يكصد و سي و نهم ) -تبصره
( قانون اساسي جمهوري اسالمي 22( معاهده و اصل هفتاد و هفتم )23در اجراي ماده )

  الزامي است. ،( آن22ايران براي هرگونه اصالح معاهده در اجراي ماده )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 بين جمهوري اسالمي ايران  معاهده استرداد مجرمين

 و جمهوري خلق چين

... 
 تردادتعهد به اس -3ماده 

نمايد بر مبناي درخواست طرف ديگر، هر يك از طرفين طبق مفاد اين معاهده تعهد مي
افراد حاضر در قلمرو خود را كه به منظور انجام دادرسي كيفري يا اجراي حكم 

 محكوميت مورد درخواست طرف ديگر هستند، به يكديگر مسترد نمايند. 
 جرايم قابل استرداد -2ماده 

جام نخواهد شد مگر آنكه عمل ارتكابي كه به استناد آن درخواست استرداد استرداد ان -3
 شده است طبق قوانين هر دو طرف جرم بوده و داراي يكي از شرايط زير باشد:

در صورتي كه در خواست استرداد به منظور انجام دادرسي كيفري است، جرم  -الف
تري ال يا مجازات سنگينطبق قوانين هر دو طرف داراي مجازات حبس بيش از يك س

 باشد؛ يا
در صورتي كه درخواست استرداد به منظور اجراي حكم باشد، از مدت محكوميتي  -ب

 كه فرد بايد تحمل كند، در زمان درخواست، حداقل شش ماه باقي مانده باشد.
( اين ماده به موجب قوانين دو طرف جرم محسوب 3عملي كه طبق بند ) در توصيف -2

زم نيست كه قوانين دو طرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه يكسان گردد، المي
 بشناسند يا تعريفي يكسان از آن داشته باشند.
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چنانچه استرداد براي ارتكاب دو يا چند عمل كه هر يك از آنها طبق قوانين دو  -1
ا داراي شرايط شود، درخواست شود و حداقل يكي از آنهطرف جرم محسوب مي

تواند براي تمام آن شونده مي( اين ماده باشد، طرف درخواست3در بند ) بيني شدهپيش
 اعمال استرداد را انجام دهد.

... 
 درخواست استرداد و اسناد الزم -4ماده 

 به همراه آنها باشد: ايبوده  ريو متضمن موارد ز يكتب ديدرخواست استرداد با -3
 كنندهنام مقام درخواست -الف
اقامت شخص  ايشغل و محل سكونت  ت،ياسناد هو ت،يتابع ت،ينام، سن، جنس -ب

كمك  يو يو مكان احتمال تيهو ييبه شناسا توانديكه م يگريمورد نظر و اطالعات د
ها و برگه شخص، عكس يراجع به مشخصات ظاهر حيكند و در صورت امكان توض

 يو ينگارانگشت
 حاصل از آن جيجرمانه و نتااز عمل م يادر خصوص پرونده از جمله خالصه يشرح -پ
و  كنديم نييكه جرم را تع يفريك يدگيمرتبط با رس نين مفاد مربوط قوانتم -ت

 در مورد آن اعمال گردد؛ و توانديكه م دينمايم فيرا توص يمجازات
 اي بيتعق يبرا يزمان تيكننده هر نوع محدودنييكه تع ينيمتن مفاد مربوط به قوان -ث

 .مجازات است ياجرا
 ماده: ني( ا3عالوه بر مفاد بند ) -2

منضم  ديشخص مورد نظر با هيعل يفريك يانجام دادرس يدرخواست استرداد برا -الف
كننده طرف درخواست تداريصادره توسط مقام صالح يرياز دستور دستگ يريبه تصو
 ايباشد؛ 

 يريصومنضم به ت ديشخص مورد نظر با هيحكم عل ياجرا يدرخواست استرداد برا -ب
شده  ءكه قبالً اجرا تيدر مورد مدت محكوم يشرح زيدادگاه و ن ياالجرااز حكم الزم

 است باشد.
مهر شود و به همراه ترجمه به  ايامضاء  ديدرخواست استرداد و اسناد همراه آن با -1

 باشد. يسيبه زبان انگل ايشونده زبان طرف درخواست
... 

 سرانجام مصوبه
ي خويش در خصوص مجلس شوراي اسالمي نسبت به مصوبه* با توجه به اصرار 
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براي رفع  22/3/3131( قانون اساسي در تاريخ 332ي فوق، اين مصوبه طبق اصل )موافقتنامه
ي مورخ اين موافقتنامه در جلسه (3)اختالف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.

ي مجلس عيناً مصوبه»و  مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت 23/2/3131
و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس « مورد تأييد قرار گرفت

 (2)شوراي اسالمي ابالغ شد.
 

 

                                                           
رئيس مجمع ، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسالمي 20/5/5939مورخ  9510/255ي شماره مندرج در نامه. 1

  .تشخيص مصلحت نظام

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس  1/3/5939مورخ  1515/02833ي شماره . مندرج در نامه2
  مجلس شوراي اسالمي.
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 8/1/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
تعدادي از نمايندگان  را« الكترونيكي رسيداد و مسلح نيروهاي جرائم دادرسي آيين»طرح 

آيين »و « آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح»هاي حذف بخش پس از مجلس شوراي اسالمي
قانون آيين دادرسي از « ها و دادرسي الكترونيكياي و تشكيالت، زيرساختدادرسي جرائم رايانه

روز و رت وجود قوانين بهبه مجلس شوراي اسالمي تقديم كردند. ضرو 5932كيفري مصوب 
كارآمد در خصوص آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي و ايراد شوراي 

سبب شد تا اين طرح به  (5)هاي مزبور در قانون آيين دادرسي كيفرينگهبان نسبت به بخش
 يارائهي توجيهي اين طرح، ضرورت در مقدمهتقديم مجلس شوراي اسالمي شود.  صورت مجزا

 وجود و مسلح نيروهاي جرائم خاص ماهيت به توجه با»تبيين شده است:  دين نحوآن ب
 به و جرائم اين با متناسب دادرسي آيين وجود جرائم، اين به رسيدگي براي اختصاصي ساختارهاي

 از يكي دادرسي اطاله اينكه به توجه با طرفي از .دارد ضرورت مربوط تخصصي ساختار اقتضاء
 كيفري هايدادرسي انجام در فناوري از گيريبهره ضرورت و است قضائيه قوه در مطرح تمشكال
 كيفري دادرسي فرآيند در الزم دقت از قضايي دستگاه منديبهره و دادرسي اطاله رفع جهت

 اطالعات فناوري از گيريبهره طريق از دادرسي امور انجام براي خاص مقررات كه دارد ضرورت
 «.شودمي ارائه زير طرح اهداف اين تأمين براي. گيرد صورت آن به وطمرب ابزار و

 ( قانون اساسي01طبق اصل )در مجلس اعالم وصول شده بود،  0/51/5935كه در تاريخ اين طرح 
، به عنوان كميسيون اصلي ارسال قضايي و حقوقيبراي رسيدگي به كميسيون  21/51/5935در تاريخ 

به  23/55/5932 آن را در تاريخ با اصالحاتيجلسات متعدد، آن در بررسي  باشد كه كميسيون مزبور، 

                                                           
حه آيين دادرسي كيفري خود نسبت به الي 29/3/5935مورخ  80920/91/35 شماره نظر( 53بند ). شوراي نگهبان در 1

عالوه بر ايرادات و  -53» :كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي، اظهار داشت 2/9/5931مصوب 
و « آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح»هاي ششم و هشتم اين مصوبه با عناوين ابهامات متعددي كه در بخش

وجود دارد، از آنجا كه اين « ا و دادرسي الكترونيكيهاي و تشكيالت، زيرساختآيين دادرسي جرائم رايانه»
باشند و پيشنهاد و اصالحات مذكور در قانون اساسي نيز نمي (38)ها جزء اليحه نبوده و طرح موضوع اصل بخش
شوند، مغاير اصول كند و يا اصالح عرفي مواد مذكور در اليحه محسوب نمينيز در آنها صدق نمي( 31)اصل 
ها ارتباط دارند، بايد با توجه به اخته شدند. همچنين مواد ديگر كه به دو موضوع مربوط به اين بخشالذكر شنفوق

  «اين ايراد اصالح گردند.
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را به  ي كميسيونبا پيشنهاد اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال، مصوبهتصويب رساند و 
مصوبه در اين پس از در دستور قرار گرفتن بررسي مدت اجراي آزمايشي مجلس ارائه كرد. 

با اجراي آزمايشي آن به مدت سه  20/2/5939ر تاريخ صحن علني مجلس، نمايندگان مجلس د
قانون اساسي،  (38)براي طي روند قانوني مذكور در اصل مفاد مصوبه را و سال موافقت كردند 

با وصول اين . كردندبه شوراي نگهبان ارسال  95/2/5939مورخ  59588/215ي شماره طي نامه
 20و  25، 21هاي در تاريخ جلسات متعدد تشكيل با نگهبان، اعضاي شورا مصوبه به شوراي

و در  ابهام داراي را آن مصوبه، برخي از مواد  مفاد اين ، ضمن بررسي5939تير  8خرداد و 
(، 13(، )22(، )51برخي موارد مغاير با موازين شرع و اصول قانون اساسي از جمله اصول )

 ( تشخيص دادند و532( و )501)(، 508(، )501(، )513(، )510(، )510(، )551(، )01(، )31)
 ينامه طي خصوص، اين در نگهبان شوراي نظر. بازگرداندند مجلس به اصالح براي را آن

قضايي و حقوقي مجلس  كميسيون. شد اعالم مجلس به 3/8/5939 مورخ 5238/512/39 شماره
 شكال و ابهام،ا واجد مواد در را اصالحاتي نگهبان، شوراي ايرادهاي رفع براي مجدّد بررسي در

 طي مجلس اصالحي يمصوبه. رساند تصويب به را آنها 53/1/5939 تاريخ در كرد و اعمال
 پس. شد ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار براي 52/0/5939 مورخ 93331/215 شماره ينامه

 ،53/0/5939 تاريخ در جلسه تشكيل با شورا اين نگهبان، شوراي به اصالحي يمصوبه وصول از
 باقي اساسي را در اين مصوبه موازين شرع و قانون با همچنان در چند مورد ايراد مغايرت

 آن را ،29/0/5939 مورخ 2198/512/39 شماره ينامه طي خويش نظر اعالم ضمن و دانست
 اين بار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس .داد برگشت مجلس به ماندهايرادهاي باقي رفع براي

 0/3/5939ي مورخ شوراي نگهبان، در جلسهي ماندهباقي ايرادهاين براي برطرف كرد
ي اصالحي طي مصوبهكرد. در اين مرحله )مرحله سوم(، اعمال در مصوبه اصالحات الزم را 

ي جلسه. شدبراي بررسي به شوراي نگهبان ارسال  20/3/5939مورخ  11503/215ي شماره نامه
در تاريخ اصالحي كميسيون قضايي و حقوقي، ي براي بررسي مصوبهشوراي نگهبان 

شده در اين مصوبه، اصالحات انجام يشد كه اعضاي شورا پس از مالحظهشكيل ت 91/3/5939
شرع و  نيدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازضمن اعالم عو  ندسابق را منتفي دانست ايرادهاي

به مجلس  91/3/5939مورخ  2950/512/39ي شماره را طي نامه ، نظر خودقانون اساسي
 .ندشوراي اسالمي اعالم كرد

******* 
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 (3))مرحله نخست( 23/33/2313 مجلس شوراي اسالمي: تاريخ مصوبه
 4/4/3131و  28/1/3131، 23/1/3131، 21/1/3131 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان:

قضايي  رئيس سازمان قضايي از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت -2ماده 
 شود.داشته باشند، توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي

هاي رئيس سازمان قضايي عالوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان -1ماده 
بر عهده  زياستان تهران را ن ينظر نظام ديشعبه اول دادگاه تجد استيها، راستان ييقضا

 زم معاون داشته باشد.مقام و به تعداد النفر قائم كي توانديدارد و م
و انتصاب قضات سازمان و  ييسازمان قضا در يو ادار ييقضا التيتشك جاديا -تبصره

 است. هيقوه قضائ سيرئ صيمحل خدمت آنان به تشخ ايت مَسِ رييتغ

 رتیمغا دگاهید
و عزل و نصب  ستهياستخدام قضات عادل و شا ي،قانون اساس( 510)اصل  (9)بند طبق  الف(

ي رئيس قوه قضائيه است. هر چند ن بر عهدهآنا عيمشاغل و ترف نييو تع تيمأمور محل رييغآنها و ت
شود ولي ي قضائيه منصوب مي( اين مصوبه، رئيس سازمان قضايي از سوي رئيس قوه2طبق ماده )

رياست شعبه اول دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران، مستقيماً و بدون  ،آن( 9) بر اساس ماده
واگذار شده است. از اين رو، با توجه به اينكه  ييسازمان قضا سيبه رئي قضائيه ب رئيس قوهنص

ي اول دادگاه تجديد نظر نظامي رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سِمَتي مجزا از رياست شعبه
ي ي قضائيه به معنااست و انتصاب فردي به رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح توسط رئيس قوه

ي اول دادگاه تجديد نظر نظامي نيست و در اين خصوص ممكن است انتصاب او به رياست شعبه
ي اول دادگاه تجديد نظر استان تهران منصوب ي قضائيه، فرد ديگري را به رياست شعبهرئيس قوه

 ي اول دادگاه تجديد نظر( اين مصوبه از حيث عدم تصريح به نصب رياست شعبه9) كند، لذا ماده
 ( قانون اساسي است.510( اصل )9ي قضائيه، مغاير با بند )نظامي توسط رئيس قوه

قانون اساسي، ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري به تناسب ( 510)( اصل 5بر اساس بند ) ب(
از  .استمعرفي شده  ي قضائيهقوهاز جمله وظايف رئيس  ،اصل مذكورمقرر در هاي مسئوليت

مقام و به تعداد تواند يك نفر قائممي يي( مقرر داشته است رئيس سازمان قضا9آنجا كه ذيل ماده )
شود، نحوي ايجاد تشكيالت محسوب مياين امور بهبا عنايت به اينكه و  باشد داشتهالزم معاون 

                                                           
( قانون اساسي در تاريخ 01. طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي، مطابق اصل )1

ي علني مورخ جلس شوراي اسالمي رسيده است و در جلسهبه تصويب كميسيون قضايي و حقوقي م 23/55/5932
 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت شده است.  20/2/5939
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و به بيان ديگر از  داده شده است ييبه رئيس سازمان قضا توسط مجلسدر واقع  صالحيتاين 
( اين مصوبه از حيث سلب صالحيت از 9سلب شده است. بنابراين ماده ) ئيهي قضاقوهرئيس 
 اساسي است.  انونق( 510)( اصل 5مغاير بند )، ي قضائيهقوهرئيس 
 ييمحل خدمت قضات سازمان قضا ايت مَسِ رييتغكه  (9) ماده ياطالق حكم تبصره ج(

قانون  (508)اصل  ريمغا ،رده استمحول ك «هيقوه قضائ سيرئ صيبه تشخ»تنها  را مسلح يروهاين
مصلحت  يبه اقتضا» ديبا يت قاضمَسِ ايمحل خدمت  رييتغ ،اصل اين طبق زيرااست؛  ياساس

 ارياخت بنابراين .رديصورت گ« كشور و دادستان كل يعال وانيد سيپس از مشورت با رئ»و « جامعه
 يفاتيتشر تيو رعا طيرفتن شراگ و محدود به در نظر ستيامر مطلق ن نيدر ا هيقضائ يقوه سيرئ

عدم تصريح به توجه به  خصوص با ني( در ا9ماده ) يتبصرهمقرر در حكم  لذاخاص است. 
حكم مصرّح در توان نمي ضمناً اصل است. نيبا ا ري، مغايقانون اساس (508)اصل رعايت قيود 

اين با ساس آن را مغاير و بر اين ا فرض كرد( قانون اساسي 508را مقيد به قيود اصل ) اين تبصره
اصل محسوب نكرد؛ زيرا اگر چنين برداشت شود، در ساير مواردي كه قوانين عادي داراي اطالق 

توان چنين استدالل كرد كه اين هستند و قيود اصول قانون اساسي را رعايت نكرده باشند، مي
شورا، چنانچه قيود  يدر حالي كه طبق رويه ،قوانين منوط به رعايت قيود قانون اساسي هستند

قانون اساسي در قوانين عادي رعايت نشده باشند، اطالق آنها مغاير با اصول قانون اساسي دانسته 
 شود.مي

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير  ،(510( اصل )9طبق بند ) د(
توسط رئيس « طبق قانون»اداري، محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور 

( اين مصوبه بدون اشاره به رعايت قيود اصل 9حال چنانچه ماده ) ؛پذيردصورت مي ي قضائيهقوه
( 9تبديل شود، با توجه به تصريح بند )« قانون»تصويب شود و با تأييد شوراي نگهبان به  (508)

 ،وجود آيد كه طبق اين قانون ممكن است اين برداشت به« طبق قانون»( به عبارت 510اصل )
ت يا محل خدمت مَ( اقدام به تغيير س508ِتواند بدون رعايت قيود اصل )مي ي قضائيهقوهرئيس 

( 508ي مزبور بايد رعايت قيود اصل )قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح كند. بنابراين در ماده
 .فروض تلقي كردرا مماده اين ( در خصوص 508توان قيود اصل )قيد شود و نمي

( 508)كه در اصل « محل خدمت آنان ايت مَسِ رييتغ»( به عبارت 9ي ماده )تصريح تبصره (ـه
ي قوهكند كه طبق اين تبصره، رئيس ميمتبادر به ذهن اين موضوع را شده است،  عيناً ذكرنيز 

ي به رعايت ت يا محل خدمت قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح، نيازمَبراي تغيير سِ قضائيه
 «كشور و دادستان كل يعال وانيد سيپس از مشورت با رئ»و « مصلحت جامعه يبه اقتضا» قيودِ

در خصوص اين قيود در مقام بيان نيست و  (9ي ماده )كه تبصره پذيرفتتوان ندارد. بنابراين، نمي
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ي ماده لذا تبصره است. ي قضائيهقوهيعني رئيس  اين كاردار مسئول صالحيت تعيين مقامصرفاً در 
 (، مغاير با اين اصل است.508( از حيث عدم درج قيود اصل )9)

 عدم مغایرت دیدگاه
توسط رئيس  نصب آنها و استخدام قضات و عزل( قانون اساسي، 510( اصل )9بند ) الف(

بايد قضائيه براي انجام امور فوق  يدانسته است. بنابراين رئيس قوه« قانون»را طبق  قضائيه يقوه
اول  ي( اين مصوبه نيز رئيس شعبه9مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي عمل كند. ماده )

دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران را همان رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح دانسته است 
بيان پذيرد. به صورت مي ي قضائيهقوهزمان هر دو توسط رئيس ( آن، انتصاب هم2كه طبق ماده )
دهد و در اول را بر اساس اين قانون انجام مي ي، انتصاب رياست شعبهي قضائيهقوهديگر، رئيس 

 خدمت قضايي يپانزده سال سابقهاين خصوص صاحب اختيار است كه هر فردي را كه بيش از 
ن توان از حيث ناديده قلمداد كرد( را نمي9ت منصوب كند. بنابراين ماده )مَدارد، به اين سِ

( قانون 510( اصل )9در خصوص نصب قضات، مغاير با بند ) ي قضائيهقوهصالحيت رئيس 
، آن محكمهعالي كشور نيز رئيس  اساسي دانست. همچنين در ساير محاكم قضايي همچون ديوان

 اول آن را بر عهده دارد. يرياست شعبه
ي مقام يا معاون به واژهم( اين مصوبه در خصوص داشتن قائ9با توجه به اينكه در ماده ) ب(

مقام يا معاون اشاره شده است، اين اجازه به رئيس سازمان قضايي داده شده است قائم« تواندمي»
مقام يا هر تعداد معاون معين انتخاب كند، نه اينكه طبق اين مصوبه، در تشكيالت اين قوه، لزوماً قائم

ي ار خود را بايد در چارچوب تشكيالت قوهشده باشد. بنابراين رئيس سازمان قضايي اين اختي
ي قضائيه بايد اين اختيار خود را عملي كند. قضائيه اعمال كند و به بيان ديگر، با موافقت رئيس قوه

ي اين ماده نيز تأكيد شده است كه ايجاد تشكيالت قضايي و اداري در سازمان قضايي به در تبصره
توان اين ماده را سالب صالحيت تشكيالتي رئيس ين نميي قضائيه است. بنابراتشخيص رئيس قوه

 ست.ناداساسي  انونق( 510)( اصل 5)ي قضائيه قلمداد كرد و آن را مغاير با بند قوه
هاي قضايي ي سازمان( اين مصوبه كه رياست اداري و نظارت بر كليه9با توجه به ماده ) ج(

ي اين ماده به دليل نفي اين ه است، در تبصرهها را در صالحيت رئيس سازمان قضايي دانستاستان
تغيير سِمَت  موضوع كه تغيير سِمَت يا محل خدمت قضات اين سازمان هم با رئيس اين سازمان است،

ي اين ماده ي قضائيه دانسته است. بر اين اساس، تبصرهيا محل خدمت آنان را به تشخيص رئيس قوه
قضايي است، نه اينكه در مقام بيان اين امر باشد كه رئيس  درصدد سلب اين صالحيت از رئيس سازمان

(، مبادرت به انجام اين امور كند. لذا اين تبصره از حيث 508ي قضائيه بدون رعايت قيود اصل )قوه
( همراه 508(، اطالق نداشته و تشخيص مذكور در آن با رعايت قيود اصل )508عدم ذكر قيود اصل )
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 ( قانون اساسي دانست. 508توان مغاير با اصل )ي اين ماده را نميرهخواهد بود. بنابراين تبص

 ابهام دیدگاه
ي قضائيه در خصوص تغيير سِمَت يا با توجه به اينكه مشخص نيست تشخيص رئيس قوه

( قانون 508محل خدمت قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح منوط به رعايت قيود اصل )
ه تغاير آن با اين اصل در صورت عدم رعايت اين قيود، ابتدا اين اساسي است يا خير و با عنايت ب

 ابهام بايد برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
ت يا محل خدمت قضات مَ، از اين حيث كه مشخص نيست آيا تغيير سِ(9)تبصره ماده 

 ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،رد يا خيرپذيقانون اساسي انجام مي( 508)سازمان با رعايت اصل 
 اظهار نظر خواهد شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

رئيس قوه قضائيه، عضو توانند با ابالغ مي ييمعاونان و مديران كل سازمان قضا -4ماده 
 تهران نيز باشند.نظر نظامي  نظامي يك و يا تجديد يهادادگاه
 قضات نظامي قابلو يا  ييباره دارندگان پايه قضامقررات اين ماده فقط در -تبصره

 است. ءاجرا

 رتیمغا دگاهید
و  رانيجمهور، وز سيجمهور، معاونان رئ سيرئ( قانون اساسي، 585مطابق اصل ) الف(

در  گريداشته باشند و داشتن هر نوع شغل د يشغل دولت كياز  شيتوانند بيكارمندان دولت نم
آنان  ياست برا يمؤسسات عموم ايآن متعلق به دولت  يهيسرما از يقسمت ايكه تمام  يمؤسسات

واجد پست سازماني نيروهاي مسلح ي يي سازمان قضامعاونت و مدير كلّ از آنجا كه ممنوع است.
 هاي نظامي يك و تجديد نظر نظامي تهران نيز هردادگاه اوت درو قض استو جايگاه مشخصي 
شغل توسط  بيش از يك( از حيث تصدي 8) ، مادهشوندميمحسوب  مستقلي كدام پست سازماني

 ( قانون اساسي است. 585مغاير با اصل ) ،افراد مزبور
تواند كسي نمي و بيان شده كهتصريح شده « شغل دولتي»( قانون اساسي به 585در اصل ) ب(

اشاره نشده « حقوق و مزايا»به  . به بيان ديگر، در اين اصلداشته باشد دولتي بيش از يك شغل
ت او را مَ، يك حقوق دريافت كند، تصدي دو سِدولتي است كه چنانچه فردي در قبال دو شغل

يك شغل محسوب كرد. لذا افراد مزبور حتي اگر يك حقوق نيز دريافت كنند، همچنان بتوان 
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( است. همچنين در خصوص 585متصدي دو شغل دولتي خواهند بود كه اين امر مغاير با اصل )
تجديد نظر استان مربوطه هستند، دادگاه اول  يدار رياست شعبهها كه عهدهي كل دادگستريرؤسا

كنند و صرفاً به دليل اينكه بايد شأن قضايي داشته مستمر، قضاوت نميبه طور  در واقع اين افراد
ح كه شوند. لذا معاونان و مديران كل سازمان قضايي نيروهاي مسلت منصوب ميمَباشند، به اين سِ

به صورت مستمر به  تهراننظر نظامي  نظامي يك و يا تجديد يهادادگاه يت درعضودر صورت 
 ها مقايسه كرد. بر اين اساس،توان با رؤساي كل دادگستري استانورزند را نمياين امر اشتغال مي

 ( قانون اساسي است.585( مستلزم تصدي دو شغل است و مغاير با اصل )8مفاد ماده )

 مغایرت عدم دگاهدی
دو پست »داشتن منع شده است نه « دو شغل»( قانون اساسي تنها داشتن 585در اصل ) الف(
براي تهران استان  نظر نظامي نظامي يك و يا تجديد يهادادگاه يت درعضوبنابراين «. سازماني

( اين 8ماده )شود تا محسوب نمي« دوم»معاونان يا مديران كل سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شغل 
( قانون اساسي باشد، بلكه افراد مزبور تنها با ابالغ رئيس قوه قضائيه داراي 585مصوبه مغاير با اصل )

ي قضائيه هستند كه در قبال اين دو سِمَت، صرفاً يك حقوق پست سازماني ديگري هم در قوه
 ( قانون اساسي دانست. 585توان مغاير اصل )( را نمي8ماده ) كنند. بر اين اساس،دريافت مي

شوراي نگهبان در خصوص تصويب مقررات مربوط به رؤساي كل دادگستري  يرويه (ب
ت رياست كل دادگستري استان و مَزمان دو سِها بدين ترتيب بوده است كه تصدي هماستان

كرده است. در اين خصوص، اول تجديد نظر آن استان را دو شغل محسوب نمي يرياست شعبه
قضا و بخشي را به امور اداري و مديريتي امر ي كل دادگستري، بخشي از وقت خود را به رؤسا

دهند كه معاونان و مديران كل سازمان قضايي نيز همانند آنها هستند. به بيان ديگر، اختصاص مي
ت را مَتصدي اين دو سِ كهدهند اين افراد دو فعاليت مختلف را در يك شغل دولتي انجام مي

ان دو شغل محسوب كرد. همچنين اين امر در خصوص رئيس سازمان قضايي نيروهاي تونمي
 ديدادگاه تجد( اين مصوبه، عالوه بر رياست سازمان، رياست 9مسلح نيز وجود دارد كه طبق ماده )

ت مَموجود، تصدي دو سِ يبنابراين با توجه به رويه نيز بر عهده دارد.را  استان تهران ينظر نظام
ممنوعيت تصدي »آن را از حيث  تواننمي توان دو شغل محسوب كرد وراد مزبور را نميتوسط اف

 ( قانون اساسي دانست.585مغاير با اصل )« دو شغل دولتي

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.8) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ 
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شود، يگان رم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد در اثر وقوع جهرگاه  -1ماده 
 و نيز تا قبلمربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند 

مطالبه ضرر و دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند.  ختم از اعالم
است اما نيازي به مدني  يدادرس نييزيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آ

 پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
يگان به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ -3تبصره 
 له دعواي اصلي اقامه شود.محكومٌ
اعتراض و  يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، -2تبصره 

 مسموع نيست.را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور تجديدنظرخواهي 

 رتیمغا دگاهید
به ( قانون اساسي، محاكم نظامي صالحيت رسيدگي به جرائم مربوط 532طبق اصل ) الف(

وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقالب 
محكمه قضايي  به عنوانن اساس، سازمان قضايي نيروهاي مسلح را دارا هستند. بر اي اسالمي

تواند به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي رسيدگي كند و از صالحيت صرفاً مي
ي مزبور، هرگاه جرمي رسيدگي به ساير دعاوي برخوردار نيست. اين در حالي است كه طبق ماده

ارتكاب يابد، رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از آن كه  يبه وظايف خاص نظامي يا انتظاممربوط 
حال  ،گيردبه نيروهاي مسلح وارد شده است در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار مي

هاي عمومي قرار دارد. بنابراين، كه اين موضوع، امري حقوقي است كه در صالحيت دادگاهآن
( قانون اساسي 532اين سازمان، مغاير با اصل ) رسيدگي ي صالحيتتوسعهي مزبور از حيث ماده

توان با هاي كيفري را نميبرخي امور حقوقي در دادگاه به عيبَهمچنين رسيدگي تَ است.
هاي كيفري و هاي محاكم نظامي قياس كرد؛ زيرا در قانون اساسي نسبت به تشكيل دادگاهرسيدگي

است و اين تفكيك توسط قانون عادي  اي تصويب نشدهحقوقي و صالحيت رسيدگي آنها مقرره
تواند در امور مزبور، گاه صالحيت يك دادگاه خود قانون عادي مي انجام شده است. بر اين اساس،

تواند با توجه به مثال قانون عادي مي به عنواند. دهد و صالحيت ديگري را تضييق كنرا توسعه 
اشي از يك جرم را در صالحيت دادگاه برخي داليل و مصالح، رسيدگي به ضرر و زيان نوجود 

( به صالحيت 532در حالي كه تصريح اصل ) ،كيفري قرار دهد كه آن جرم را تحت رسيدگي دارد
ي صالحيت اين محاكم نظامي كه رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي است، امكان توسعه

 آورد.محاكم كيفري را توسط قانون عادي فراهم نمي
كه  يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس  ب(
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 شيافزا اي يدرآمد عموم ليبه تقل ، چنانچهكننديعنوان م يقانون حيخصوص لوا در ندگانينما
جبران كاهش  قيقابل طرح در مجلس است كه در آن طر يانجامد، در صورتبي يعموم يهانهيهز

نيروهاي مسلح از  ،(1) موجب ذيل ماده به. باشد شدهمعلوم  ديجد ينهيهز نيمأت ايدرآمد 
. با توجه به اينكه انددادرسي مربوط به دادخواست ضرر و زيان خود معاف شده يپرداخت هزينه

 ينيروهاي مسلح طبق قوانين سابق صرفاً در محاكم نظامي از اين امر معاف بودند، نه در كليه
دادرسي و  يباعث كاهش درآمدهاي ناشي از پرداخت هزينه (1حكم مقرر در ذيل ماده ) محاكم،

به  «طرح»از آنجا كه اين مصوبه در قالب  بر اين اساس .شوددر نتيجه كاهش درآمدهاي عمومي مي
با اين  شود ومنجر به كاهش درآمدهاي عمومي مياز آن، و اين ماده است ارائه شده مجلس 
( 1ماده ) (5)مشخص نشده است، ر در اين مصوبهدرآمدهاي مذكوجبران كاهش  قيطر وجود،

 ( قانون اساسي است.31مغاير با اصل )
عمومي دولت پرداخت  منابعهاي دادرسي نيروهاي مسلح از همچنين اين استدالل كه هزينه

شود و در مجموع معافيت آنها شود و در صورت پرداخت، مجدداً به همين درآمدها اضافه ميمي
( 31تواند موجب عدم مغايرت اين ماده با اصل )شود، نميعمومي دولت نميموجب كاهش درآمد 
ها هاي دادرسي اين دستگاهي معيني دارد و هزينهريزي، هر دستگاهي بودجهشود؛ زيرا در بودجه

هايي كه در برخي ها نيز براي فعاليتبايد به خزانه واريز شود. درآمدهاي ناشي از واريز اين هزينه
ه صورت چندساله است اختصاص داده شده است كه اگر اين واريز صورت نگيرد، موارد، ب

سال جاري يعني  يشود. اين امر در خصوص بودجهها دچار اختالل ميبرخي از دستگاه يبودجه
ها كه قبالً شود درآمد برخي رديفاهميت بيشتري دارد؛ زيرا اين معافيت سبب مي 5939سال 

جاي آن، اين بودجه در نيروهاي مسلح باقي مانده و صرف نشود و بهتصويب شده است، تأمين 
 اقدامات ديگري شود.

هاي دادرسي كه توسط نيروهاي مسلح پرداخت هزينهكه بتوان پذيرفت شايد اگرچه  ج(
گردد و لذا اين عمومي دولت بر مي يعمومي است و در نهايت به بودجه يشود از بودجهمي

دهد كه اهش درآمد عمومي دولت است، ولي توجه به يك نكته نشان ميتعادل حاكي از عدم ك

                                                           
 آيين قانون در مقرر شرح به دادرسي هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم جهت

 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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تواند موجب كاهش درآمد دولت شود. چنانچه حكم دادگاه به سود نيروهاي اين امر در عمل مي
در حالي كه اگر نيروهاي مسلح از  ،دادرسي را از طرف مقابل اخذ كرد يمسلح باشد، بايد هزينه

اي تواند ادعا كند كه نيروهاي مسلح هزينهباشند، طرف مقابل ميها معاف پرداخت اين هزينه
پرداخت آن باشد. بنابراين، حكم معافيت نيروهاي جبران و كه او مجبور به  نداهپرداخت نكرد

شود و هاي دادرسي از اين لحاظ نيز سبب كاهش درآمد عمومي دولت ميمسلح از پرداخت هزينه
هاي قانوني را در صورت كاهش ( قانون اساسي است كه طرح31)مغاير با اصل  ،لذا اين ماده

 داند.مي جبراندرآمد عمومي، نيازمند تعيين محل 

 مغایرت عدم دیدگاه
صورت  رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم، از لوازم رسيدگي به جرم است كه به الف(

ديگر، از آنجا كه ضرر و زيان  پذيرد. به بيانجرم صورت مي به كنندهعي در دادگاه رسيدگيبَتَ
مذكور ناشي از وقوع جرم بوده است، تسريع در رسيدگي و جلوگيري از تورم دعاوي در 

د كنايجاب مي ،دادگستري و همچنين جلوگيري از امحاي داليل و مدارك اثبات اين ضرر و زيان
آن نيز رسيدگي كند و كند، به ضرر و زيان ناشي از كه دادگاه كيفري كه به اصل جرم رسيدگي مي

تكليف آن را مشخص سازد. اين امر در جرائم نيروهاي مسلح نيز وجود دارد و تعيين تكليف 
ضرر و زيان ناشي از جرم همچون استرداد يك اسلحه مسروقه نيز بايد در همان دادگاه انجام شود، 

لذا با توجه به اين اي ديگر باشد. دادخواست در محكمه ينه اينكه رسيدگي آن نيازمند ارائه
حكم عي و عدم تفكيك عرفي ميان رسيدگي به اصل جرم و ضرر و زيان ناشي از آن، بَرسيدگي تَ

( قانون 532توان مغاير با اصل )را نميبه ضرر و زيان ناشي از جرم در محاكم نظامي رسيدگي به 
ستند و از لحاظ اساسي دانست. اين موارد در واقع مشمول عنوان رسيدگي به جرائم نظامي ه

ع آن، قائل به بَيافته بود تا به تَتوان قائل به وجود تفكيك ميان آنها و جرم ارتكابعرفي نمي
 آنها بود. يرسيدگي جداگانه

شود كه ضرر و زيان ناشي از جرم در واقع بخشي از حيثيت خصوصي جرم محسوب مي ب(
هاي كيفري، اين موضوع نيز دادگاهبا توجه به لزوم رسيدگي حيثيت عمومي و خصوصي جرم در 

ي مزبور از اين حيث كه هاي كيفري قرار خواهد داشت. بر اين اساس، مادهدر صالحيت دادگاه
نظامي را در صالحيت محاكم نظامي قرار داده است در  رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرائم

ا در صالحيت اين محاكم قرار كه رسيدگي به جرائم نظامي و انتظامي ر است( 532راستاي اصل )
 توان مغاير با اصل مزبور دانست.داده است. لذا اين ماده را نمي

شوند و محاكم اختصاصي محسوب مي ييكي از داليل تشكيل محاكم نظامي كه از جمله ج(
هاي نظامي است كه معموالً تشكيل آن به تصريح قانون اساسي است، حفظ محرمانگي پرونده
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ها در سازمان قضايي نيروهاي مسلح د كه اين پروندهكنبندي هستند. اين امر ايجاب ميداراي طبقه
هاي رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرائم نظامي توسط دادگاه با اين وصف،رسيدگي شوند. 

عي بَعمومي، خالف مصلحتي است كه قانون اساسي مدّ نظر داشته است. بر اين اساس، رسيدگي تَ
توان مغاير با صالحيت مذكور در اصل را نميدر محاكم نظامي ان ناشي از اين جرائم به ضرر و زي

 يعني صالحيت رسيدگي به جرائم خاص نظامي و انتظامي توسط محاكم نظامي دانست.( 532)
دادرسي توسط نيروهاي مسلح از محل  يپرداخت هزينه( 1در ماده )با توجه به اينكه  د(

اي كه ميان اين پرداخت و موازنه ،گرددايت نيز به خزانه باز مياست و در نهوجوه عمومي 
. شوددر مجموع باعث كاهش درآمدهاي عمومي نميدهد كه اين امر واريز وجود دارد، نشان مي

شود تا از اين حيث مغاير با اصل بنابراين اين ماده منجر به كاهش درآمد عمومي دولت نمي
هاي هاي قانوني، در صورت افزايش هزينهق اين اصل طرح( قانون اساسي باشد؛ چون طب31)

نظر ي مقابل بهعمومي يا كاهش درآمد عمومي، نيازمند تعيين محل جبران آنها است. در نقطه
رسد در صورتي كه نيروهاي مسلح از اين معافيت برخوردار نباشند، ممكن است اين امر مي

ناشي از جرم  ضرر و زيان يمطالبه ماده،موجب كاهش درآمد دولت شود؛ زيرا موضوع اين 
هاي دادرسي ناتوان باشند و نتوانند در اين است و چنانچه نيروهاي مسلح از پرداخت هزينه

 شود. در اين خصوصالمال ميي دعوا كنند، اين امر موجب تضييع حقوق بيتخصوص اقامه
ر مرور زمان و از بين رفتن ادله، ممكن است يا به طور كلّي اقامه دعوا صورت نپذيرد يا در اث

 هاي آتي نتواند كارگشا باشد.ي دعوا در سالاقامه
نيز در مواردي كه اين معافيت سبب  5939همچنين در خصوص وضعيت اين امر در بودجه 

نشود، باز هم اين بودجه به  مصرفهاي دادرسي نيروهاي مسلح، مربوط به هزينه يشود تا بودجه
هاي دادرسي خرج كنند توانند آن را در محل هزينهد؛ زيرا نيروهاي مسلح صرفاً ميگردخزانه بر مي

ها چنين حقي را دارا نيستند. بنابراين اين بودجه به درآمد عمومي دولت اضافه و در ساير محل
 ( باشد.31شود و لذا موجب كاهش درآمد عمومي دولت نيست تا مغاير با اصل )مي

دادرسي، بدين معنا نيست كه در صورتي كه  يلح از پرداخت هزينهمعافيت نيروهاي مس هـ(
حكم به سود آنها باشد، طرف مقابل بتواند ادعا كند با توجه به معافيت نيروهاي مسلح، او هم 

زيرا اين معافيت صرفاً براي نيروهاي  ؛دادرسي نيروهاي مسلح نيست يمجبور به پرداخت هزينه
عنوان حال طبق عمومات آيين دادرسي بايد اين هزينه را به مسلح است و طرف مقابل در هر

به  توان معافيت نيروهاي مسلح راخسارت پرداخت كند. بر اين اساس، در اين فرض نيز نمي
اين ماده را از حيث عدم تعيين محل  از اين جهت،كاهش درآمد عمومي دولت دانست و معناي 

 قانون اساسي محسوب كرد. (31، مغاير با اصل )درآمد جبران اين كاهش
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 نظر شورای نگهبان
 نشد. قانون اساسي شناختهبا موازين شرع و مغاير (، 1ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به تَبَع امر كيفري  -2ماده  
ت تشريفات آيين شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايهاي نظامي مطرح ميدر دادگاه

 دادرسي مدني است.

 رتیمغا دگاهید
( قانون اساسي 532هاي نظامي مغاير با اصل )صالحيت دادگاه ياز حيث توسعه (0) مادهمفاد 

صالحيت رسيدگي به جرائم خاص نظامي و  صرفاً بق اين اصل، محاكم نظامياطمزيرا  ؛است
ع امر كيفري بَسيدگي به دعواي خصوصي كه به تَ، راين مادهدر حالي كه  ،انتظامي را بر عهده دارند
دانسته است. هر چند در خصوص نظامي در صالحيت دادگاه نيز شود را در اين محاكم مطرح مي

( اين مصوبه به دليل الزم و ملزوم بودن 1رسيدگي به ضرر و زيان ناشي از جرم مذكور در ماده )
ين رسيدگي نيز در دادگاه كيفري انجام شود، ولي جرم و ضرر و زيان ناشي از آن، پذيرفته شد كه ا

شود، موارد هاي نظامي مطرح ميع امر كيفري در دادگاهبَرسيدگي به دعواي خصوصي كه به تَ
هاي نظامي شود كه اموري تخصصي بوده و خارج از صالحيت دادگاهمرتبط بسياري را شامل مي

م نظامي، به دليل نامعلوم بودن يك امر مثال ممكن است در رسيدگي به يك جر به عنواناست. 
حقوقي مرتبط كه رسيدگي به آن جرم منوط به مشخص شدن آن باشد، نياز به رسيدگي يك مرجع 
تخصصي باشد كه در اين حالت دادگاه نظامي بايد قرار اناطه صادر كند. مثالً در بحث ورود غير 

شود. در اينجا دادگاه عمومي است كه  لك مربوطهمجاز به يك مركز نظامي، فردي مدعي مالكيت مِ
توان در صالحيت مالكيت را مشخص كند و رسيدگي به اين دعوا را نميادعاي بايد تكليف اين 

هاي نظامي، مغاير با صالحيت دادگاه يي مزبور از حيث توسعهدادگاه نظامي دانست. بنابراين، ماده
 ( قانون اساسي است.532اصل )

دانست و قائل  «ناشي از جرم»توان همچون عبارت امر كيفري را نمي« عبَتَ به»همچنين عبارت 
تر از ع كيفري بسيار وسيعبَع آن شد. به بيان ديگر، امور به تَبَبه الزم و ملزوم بودن جرم و امور به تَ

ضرر و زيان ناشي از جرم هستند و لذا اطالق آن كه موارد غير الزم و ملزوم با جرم را نيز شامل 
( قانون 532با اصل )در تغاير هاي نظامي، صالحيت دادگاه يشود، اين ماده را از حيث توسعهيم

 .قرار خواهد داداساسي 
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 مغایرت عدم دیدگاه
دعواي خصوصي موضوع اين  زيرا ؛قانون اساسي ندارد (532)اين ماده مغايرتي با اصل  الف(
و با توجه به اينكه طرح شده است  ،بودهنظامي هاي ع امر كيفري كه در صالحيت دادگاهبَماده به تَ

كه است طرح آن در اثر آن موضوع كيفري بوده است، همچون ضرر و زيان ناشي از جرم 
به بيان ديگر  گرفت.در صالحيت دادگاه نظامي قرار  ( اين مصوبه،1مطابق ماده ) آن به رسيدگي

به هم پيوسته و غير قابل  (532)اين دعاوي با جرائم خاص نظامي و انتظامي مذكور در اصل 
محاكم نظامي  ي صالحيتتوسعه يتوان به منزلهتفكيك هستند و لذا رسيدگي به آنها را نمي

هاي نظامي طبق قانون هاي تشكيل دادگاهدانست. اين امر همچنين در راستاي يكي از فلسفه
مثال ممكن است در اثر  عنوان بهاساسي است كه اسرار نظامي و مسائل امنيتي مربوطه افشا نشوند. 
آن پادگان نيز وارد آمده شده  يارتكاب يك جرم نظامي درون يك پادگان، خسارتي به همسايه

ع اين جرم نظامي محقق بَباشد كه رسيدگي به اين دعواي خصوصيِ شخص حقيقي از آنجا كه به تَ
م نظامي، تصرفي غاصبانه در يا اينكه در اثر يك جر ؛پذيردشده است، در دادگاه نظامي صورت مي

لك يك شخص رخ داده است كه دادگاه نظامي به غير از صدور حكم مجازات فرد و رفع مِ
بر اين اساس، د و دااالجاره ايام غصب نيز خواهد او، حكم به پرداخت مال يتصرف غاصبانه

 نخواهد بود.در محاكم عمومي نيازي به رسيدگي جداگانه به اين موارد 
ع امر بَكه به تَ ي مزبور در جهت بيان لزوم رعايت تشريفات دادرسي دعاوي استماده ب(

. در واقع، تكيه و تأكيد اين ماده بر لزوم رعايت تشريفات شوديمطرح م ينظام يهادر دادگاه يفريك
هاي نظامي دادرسي است، نه اينكه درصدد بيان اين موضوع باشد كه هرگونه امر تَبَعي در دادگاه

هاي نظامي نيست، بلكه دگي شود. به بيان ديگر، اين ماده در مقام بيان موارد قابل طرح در دادگاهرسي
شوند، ها طرح ميتَبَع امر كيفري در اين دادگاهدر مقام بيان اين موضوع است كه در دعاوي كه به 

قام بيان امكان ي مزبور در مرعايت تشريفات آيين دادرسي مدني بايد انجام شود. بنابراين ماده
رسيدگي به هرگونه امر تَبَعي نسبت به امور كيفري در محاكم نظامي نيست و صرفاً مواردي را مدّ 

هاي نظامي وجود داشته باشد. اين موارد نيز همان ضرر نظر دارد كه امكان رسيدگي به آنها در دادگاه
توجه به الزم و ملزوم بودن آن با  ي قبل به آن اشاره شد و باو زيان ناشي از جرم است كه در ماده

( 0ي صالحيت دادگاه نظامي نيست. بر اين اساس، ماده )ي توسعهاصل جرم، رسيدگي به آن به منزله
 ( قانون اساسي باشد.532ي صالحيت دادگاه نظامي نيست تا مغاير با اصل )مستلزم توسعه

 ابهام دیدگاه
 ؛است ، واجد ابهام«شوندع امر كيفري مطرح ميدعاوي خصوصي كه به تَبَ»در اين ماده، عبارت 

زيرا مشخص نيست كه منظور از آن صرفاً ضرر و زيان ناشي از جرم است يا اينكه هر امر مربوط 
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به ، «عبَتَ امور به»شود. از آنجا كه اگر اين همچون دعواي مالكيت و بحث اناطه را نيز شامل مي
ت مغايرو در نتيجه، دادگاه نظامي  ي صالحيتتوسعهبه  ، منجرقرار گيرندگسترده مدّ نظر صورت 

برطرف شود تا بتوان  مصوبهاين ابهام بايد ، ابتدا شودمي( قانون اساسي 532با اصل ) اين مصوبه
 در خصوص آن اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(0ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

( اين 13ماده )( 1( و تبصره )43(، )41(، )42(، )1تخلف از مقررات مواد ) -2ماده 
سال  كيشغل از سه ماه تا حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از قانون، به 

 شود.ميماه  يا محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش

 ابهام دیدگاه
 ،منظور از آن ستيمشخص ن نكهيماده، از جهت ا نيدر ا «يت دولتاز خدما تيمحروم»عبارت 

اينكه هرگونه خدمات دولتي كه به افراد ارائه  اياست  «ياز اشتغال به خدمات دولت تيمحروم»
را نيز مدّ نظر دارد، داراي ابهام است؛ چه آنكه سلب كلّي خدمات دولتي از افراد به جهت  شودمي

امور حياتي زندگي، مغاير با موازين شرع و اصول متعددي از قانون اشتمال آن بر بسياري از 
محروميت از حقوق »اساسي است. به طور معمول براي چنين تخلفات و جرائمي، از مجازات 

 ، موارد آن ذكر شده است.5932( قانون مجازات اسالمي 20شود كه در ماده )استفاده مي« اجتماعي

 مغایرت و ابهام عدم دیدگاه
اشاره كرده است، « محروميت از خدمات دولتي»و سپس به « انفصال از شغل»ر ماده كه به ظاه

جز حاكي از آن است كه منظور از محروميت از خدمات دولتي، محروميت از ساير مشاغل دولتي به
توان را نمي« محروميت از خدمات دولتي»باشد. بنابراين عبارت شغل فعلي افراد مزبور نيز مي

 ابهام دانست.داراي 

 نظر شورای نگهبان
اظهار نظر  ،(، منظور از محروميت از خدمات دولتي روشن نيست؛ پس از رفع ابهام3ماده ) در

 خواهد شد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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 ييسازمان قضا ييدادستان و ديگر مقامات قضا س،ياختيارات و وظايف رئ -33ماده 
است كه حسب مورد براي ن اختيارات و وظايفي استان با رعايت مقررات اين بخش، هما

 ييانقالب و ساير مقامات قضاهاي عمومي و دادستان ها،يرؤساي كل دادگستر
  دادگستري مقرر شده است.

كه  همان است ييقضات شاغل در سازمان قضا يايگروه شغلي، حقوق و مزا -تبصره
قضات  تيتوجه به معافبا  كنيو لشده است  ينيبشيراز آنان در دادگستري پتهم يبرا

 .باشديم اتيكسر مالرازي آنان با محاسبه تهم ات،ياز پرداخت مالنظامي 

 رتیمغا دگاهید
كه از نيروهاي مسلح براي قضاوت در سازمان قضايي نيروهاي مسلح انتخاب  انينظامي الف(

شود، ولي با توجه به اينكه يبراي آنان ابالغ صادر م ي قضائيهقوهشوند، هر چند توسط رئيس مي
از نظر معلومات، تخصص، سوابق و بسياري از جهات ديگر نسبت به قضات دادگستري داراي 

تراز با حقوق و مزاياي قضات دادگستري توان حقوق و مزاياي آنها را همتفاوت هستند، نمي
همچون كارمندان شوند كه دانست. در واقع اين افراد از كارمندان نيروهاي مسلح محسوب مي

نسبت قضات هستند، بايد حقوق كمتري  نسبت بهكه داراي حقوق و مزاياي كمتري  ي قضائيهقوه
ترازي قضات نظامي با قضات دادگستري طبق قضات دادگستري دريافت كنند. بنابراين هم به

( اصل 3د )بنحكم مغاير با  از اين جهت،ست و ا تبعيض ناروا مستلزم نوعيي اين ماده، بهتبصره
 .است رفع تبعيضات ناروالزوم ( قانون اساسي در خصوص 9)

 ندگانيكه نما يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح» ،يقانون اساس( 31)مطابق اصل  ب(
 يعموم يهانهيهز شيافزا اي يدرآمد عموم ليو به تقل كننديعنوان م يقانون حيدر خصوص لوا

 نيتأم ايجبران كاهش درآمد  قيح در مجلس است كه در آن طرقابل طر يدر صورت انجامد،يم
تراز كردن حقوق و اين ماده هم يتبصره در از آنجا كه« معلوم شده باشد. زين ديجدي نهيهز

مزاياي قضات نظامي با قضاتي كه در دادگستري مشغول به خدمت هستند، مستلزم افزايش 
و با  (5)ها نيز مشخص نشده استن اين هزينههاي دولت در اين بخش است و محل تأميهزينه

                                                           
 آيين قانون در مقرر شرح به دادرسي هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) لاص با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم جهت

 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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اصل  با ريمغا تبصرهبه مجلس ارائه شده است، اين  «طرح»عنايت به اينكه اين مصوبه در قالب 
 است. يقانون اساس (31)

 ابهام دیدگاه
داراي ابهام « باشديم اتيكسر مالرازي آنان با محاسبه تهم»عبارت  ،(55ماده ) يذيل تبصره

ترازي قضات نظامي با قضات دادگستري بدون در ا مشخص نيست كه منظور از آن، همزير ؛است
گيرد. ترازي آنان، كسر ماليات نيز مدّ نظر قرار مينظر گرفتن معافيت مالياتي است يا اينكه در هم

ترازي، معافيت مالياتي قضات نظامي مدّ نظر قرار نگيرد، حقوقي كه به آنان چنانچه در اين هم
شود كه اين شود، در عمل بيش از قضات دادگستري است كه از آنان ماليات كسر مياخت ميپرد

امر موجب تبعيض ناروا خواهد بود. بنابراين با توجه به اين ابهام و مغايرت فرض عدم لحاظ 
رفع لزوم ( قانون اساسي در خصوص 9اصل ) (3ترازي آنها با بند )معافيت مالياتي در هم

 برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد. مصوبه ا، ابتدا بايد اين ابهامتبعيضات نارو

 مغایرت عدم دیدگاه
نيروهاي مسلح هستند، ولي داراي مدارك تحصيلي كاركنان قضات نظامي هر چند از  الف(

ي قوهقضا هستند كه پس از قبولي در آزمون مربوطه، توسط رئيس تصدي منصب الزم براي 
شود. بنابراين هر چند از لحاظ معلومات و تخصص با راي آنان ابالغ قضايي صادر ميب قضائيه

قضات دادگستري متفاوت باشند ولي با توجه به شغل آنها كه تصدي منصب قضايي است، نبايد 
ميان آنها و قضات دادگستري از حيث حقوق و مزاياي دريافتي تفاوتي وجود داشته باشد. اگر قرار 

اي براي تصدي مان حقوق و مزاياي نيروهاي مسلح به آنها باشد، اين افراد انگيزهبر پرداخت ه
منصب قضا كه جايگاه بسيار خطير و دشواري است نخواهند داشت و به همان امور حقوقي 

ترازي حقوق و مزاياي قضات نظامي با قضات سازمان خود خواهند پرداخت. بنابراين هم
( 3( اصل )9توان آن را مغاير با بند )شود و نميناروا محسوب نمي وجه تبعيض هيچ دادگستري به

 قانون اساسي دانست. 
درصدد رفع هرگونه تبعيض ناروا ميان قضات نظامي و قضات  (55)ي ماده يذيل تبصره ب(

ترازي قضات نظامي، معافيت مالياتي آنان نيز بايد معناست كه در همدادگستري است و بدين 
تراز و دريافتي آنان بايد با لحاظ دريافتي قضات دادگستري پس از كسر ماليات هم محاسبه شود

درآمد ي، اسالم يمجلس شورا 9/52/5900مصوب  ميمستق يهااتيقانون مال( 35)ماده شود. طبق 
مشمول پرداخت نظامي و انتظامي از حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم 

ي قوهين اساس قضات نظامي كه از نيروهاي مسلح انتخاب شده و توسط رئيس ماليات نيست. بر ا
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شود، چون بخشي از حقوق خود را از سوي نيروهاي مسلح براي آنان ابالغ صادر مي قضائيه
كنند، از پرداخت ماليات آن معاف هستند. حال چنانچه در پرداخت بخش ديگر از دريافت مي

شود، معافيت مالياتي آنان مدّ نظر قرار پرداخت مي ي قضائيهقوه حقوق و مزاياي آنان كه از سوي
شود. لذا ذيل نگيرد، در عمل حقوق و مزاياي آنان از حقوق و مزاياي قضات دادگستري بيشتر مي

ترازي را با لحاظ كسر مالياتي دانسته است اين ماده در جهت رفع اين تبعيض، پرداخت ميزان هم
توان داراي ابهام دانست شود. بر اين اساس، ذيل اين ماده را نمينجام ميكه از قضات دادگستري ا

( قانون اساسي در خصوص رفع تبعيضات ناروا تصويب 9( اصل )3و در واقع در راستاي بند )
 شده است.

هاي تراز با قضات دادگاهدر حال حاضر حقوق و مزاياي قضات نيروهاي مسلح هم ج(
اشتغال در نيروهاي مسلح را دريافت  نحو كه حقوق و مزايايبدينشود؛ دادگستري پرداخت مي

كنند. قضائيه دريافت مي يالتفات حقوقشان نسبت به قضات دادگستري را از قوهكنند و مابهمي
شود و لذا هاي عمومي نميموجب افزايش هزينه ،اين ماده يتبصره ترازي مذكور دربنابراين هم

 يهانهيهز شيرا در صورت افزا يقانون يهاطرحقانون اساسي كه ( 31با اصل ) تبصره،اين 
  .تي نداردمغاير، دانديآن م نيمحل تأم نييتع ازمندين ،يعموم

 نظر شورای نگهبان
بيني شده در ماده انجامند و طريق پيش(، ... كه به افزايش هزينه عمومي مي55تبصره ماده )

 باشند.( قانون اساسي مي31مايد، مغاير اصل )نهاي مذكور را تأمين نمي(، هزينه593)

 ــــــــــــــــــــــــ

 ند از:عبارتشوند، ين قانون تشكيل مياكه به موجب نظامي  يهادادگاه -32ماده 
 دادگاه نظامي دو -الف
 يكدادگاه نظامي  -ب
 دادگاه تجديد نظر نظامي -پ
 دو زمان جنگ يدادگاه نظام -ت
 زمان جنگ كيامي دادگاه نظ -ث
 زمان جنگنظر نظامي  دادگاه تجديد -ج

 رتیمغا دگاهید
از  يالزم در دادگستر التيتشك جاديا ،قانون اساسي (510)اصل بند نخست  مطابق الف(
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( اين 52هاي تجديد نظر مذكور در ماده ). از آنجا كه دادگاهاست هيقضائ يقوه سيرئ فيوظا
د كه در حال حاضر وجود ندارند، طبق اصل مزبور، تشكيل آنها هاي جديدي هستنمصوبه، دادگاه

ي قضائيه صورت پذيرد؛ اين در حالي است كه اين مصوبه در قالب بايد با موافقت رئيس قوه
ي قضائيه در اين خصوص از سوي نمايندگان مجلس ارائه شده است و موافقت رئيس قوه« طرح»

ي قضائيه ي ايجاد تشكيالت در قوهز اين حيث كه وظيفهي مزبور اجلب نشده است. بنابراين ماده
ي قضائيه سلب كرده است، مغاير بند هاي تجديد نظر نظامي از رئيس قوهرا در مورد دادگاه

 ( قانون اساسي است.510نخست اصل )
درآمد  ليبه تقل ، چنانچهندگانينما يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس  ب(

قابل طرح در مجلس است كه در آن  ينجامد، در صورتبيا يعموم يهانهيهز شيافزا اي يعموم
بر اساس بند )پ( اين ماده،  .باشد شدهمعلوم  ديجدي هنيهز نيمأت ايجبران كاهش درآمد  قيطر

هاي تجديد نظر به تشكيالت سازمان قضايي نيروهاي مسلح اضافه شده است. به بيان ديگر، دادگاه
عالي كشور بود كه طبق  دادگاه نظامي يك و ديوان تجديد نظر آراي سازمان قضايي،قبالً مرجع 

اين ماده، از اين پس دادگاه تجديد نظر، مرجع تجديد نظر برخي از اين آراء خواهد بود. با توجه 
كارگيري قضات جديد، استفاده از مكان مستقل و تشكيالت به اينكه تشكيل اين مرجع نيازمند به

« طرح»از آنجا كه اين مصوبه در قالب جديد است، تأسيس اين مرجع داراي بار مالي است.  اداري
عمومي  هايافزايش هزينهارائه شده است و اين ماده منجر به  از سوي نمايندگان به مجلس

( 52ماده ) (5)مشخص نشده است،در اين مصوبه  هاتأمين اين هزينه قيطربا اين وجود،  شود ومي
 ( قانون اساسي است.31ا اصل )مغاير ب

 مغایرت عدم دیدگاه
در عموم مسائل در حدود مقرر  ياسالم يمجلس شورا قانون اساسي،( 35)مطابق اصل  الف(

( قانون اساسي، تشكيل 513همچنين طبق اصل ) تواند قانون وضع كند.يم يدر قانون اساس
، تشكيل «طرح»توانند در قالب ميها بر اساس قانون است. بنابراين نمايندگان مجلس دادگاه
هايي را به تصويب برسانند و اين امر با ايرادي همراه نيست. در واقع اين اقدام نمايندگان دادگاه

                                                           
 آيين قانون در مقرر شرح به دادرسي هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير د،شومي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم جهت

 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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تواند اقدام به ي قضائيه مي( قانون اساسي ندارد؛ زيرا رئيس قوه510منافاتي با بند نخست اصل )
توانند گاه رئيس قوه، نمايندگان مجلس هم مي ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري كند و در عرض

بيني كنند. به بيان ديگر، نمايندگان هايي را پيشهاي مصوب مجلس، تأسيس دادگاهدر قالب طرح
هاي قانوني ندارند و ممنوعيتي كه در اين خصوص وجود ي طرحمجلس ممنوعيتي براي ارائه

(، اين لوايح صرفاً بايد از 510( اصل )2ند )ي لوايح قضايي است كه طبق بدارد، ممنوعيت ارائه
تواند اين لوايح را ارائه كند. بنابراين ي قضائيه ارائه شوند و دولت خود رأساً نميسوي رئيس قوه

( قانون 510ي مزبور از حيث ايجاد تشكيالت در دادگستري، مغايرتي با بند نخست اصل )ماده
 اساسي ندارد.

عالي  آراي سازمان قضايي از طريق دادگاه نظامي يك و ديوان در حال حاضر، تجديد نظر ب(
شود و اضافه شدن دادگاه تجديد نظر در بند )پ( اين ماده، تغييري در اين روند كشور انجام مي

شود. به عبارت ديگر كند و صرفاً از لحاظ ساختاري يك واحد به اين مجموعه اضافه ميايجاد نمي
دهند، رسيدگي به برخي ها انجام مياقدام جديدي كه اين دادگاهبا تصويب اين ماده، تنها 

هايي است كه در حال حاضر، ديوان عالي مرجع تجديد نظر آنها است. بر اين اساس، پرونده
تواند ي جديدي نيست و اين قوه ميي قضائيه، مستلزم صرف هزينهها براي قوهتشكيل اين دادگاه

ها منجر به افزايش به اين امر كند. با اين وصف، تشكيل اين دادگاهي فعلي خود مبادرت با بودجه
هاي آن در اين شود تا از حيث عدم تعيين محل براي تأمين هزينهي عمومي كشور نميهزينه

 ( قانون اساسي مغاير باشد. 31مصوبه، اين ماده با اصل )

 نظر شورای نگهبان
بيني شده در انجامند و طريق پيشزينه عمومي مي(، ... كه به افزايش ه52... بند )پ( ماده )

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، مغاير اصل )هاي مذكور را تأمين نمي( هزينه593ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

تواند تقاضاي ميهرگاه دادگاه نظامي دو، اخذ نظر مشاور را ضروري بداند  -31ماده 
استان مربوط و در  ييقضا، حسب مورد رئيس سازمان مشاور نمايد. در اين صورت

ها نسبت به تعيين و اعزام قضات دادگاهمكلف است از ميان  ييمركز، رئيس سازمان قضا
دقيق مطالعه و بررسي كند و به طور  پرونده رااست  مكلفمشاور اقدام نمايد. مشاور 

كتبي به طور  تدل خود راختم رسيدگي، نظر مشروح و مسحداكثر ظرف پنج روز پس از 
 تا درجه سه است.كوميت انتظامي مشاور از اين امر موجب محاعالم نمايد. تخلف 

تسليم نكند، چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتي خود را به دادگاه  -تبصره
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در هر صورت دادگاه مكلف و  كندقاضي دادگاه خود تصميم مقتضي را اتخاذ مي
يا وصول نظر مشاور، مبادرت به رف يك هفته از پايان مدت مقرر است حداكثر ظ

 رأي نمايد. يانشا

 دیدگاه مغایرت
خود ظرف مدت  يمشاور در فرض تخلف از اعالم نظر كتب يظامانت تياطالق محكوم الف(

به بيان و  يستممكن ن براي او و اعالم نظر در مدت پنج روز يدگيكه رس ينسبت به موارد ،مقرر
 داشته باشد، واجد ايراد شرعي است. عذرمشاور در اين مدت، ديگر 

قانون اساسي، استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب  (510)( اصل 9مطابق بند ) ب(
قضائيه است. از آنجا كه بر اساس ماده  يتغيير محل مأموريت قضات از وظايف رئيس قوه آنها و

به رئيس سازمان قضايي ها قضات دادگاهاز ميان مشاور  ( اين مصوبه، صالحيت تعيين و اعزام51)
قانون اساسي خواهد بود. به بيان ديگر، تغيير  (510)( اصل 9محول شده است، اين ماده مغاير بند )

است و اعطاي اين صالحيت به رئيس  ي قضائيهقوهرئيس  يمحل مأموريت قضات بر عهده
و مغاير با اصل مزبور خواهد  ي قضائيهقوهز رئيس سلب اين صالحيت ابه معناي  سازمان قضايي

ست كه رئيس ا در اين ماده بدين معنا« هاقضات دادگاهاز ميان »همچنين، اطالق عبارت  بود.
تواند از قضات خارج از سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي

هاي مر مغاير با اصول اداري و مديريتي و صالحيتمشاور تعيين كند كه اين ا به عنوانافرادي را 
 در اين خصوص نيز خواهد بود. ي قضائيهقوهرئيس 
هنگام صدور حكم  ي قضائيهقوهدانست كه رئيس  معنابدين توان تصويب اين ماده را نمي ج(

 وانبه عني پذيرفته است كه اين افراد بتوانند كلّ، به طور قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح
( در 510( اصل )9مشاور نيز تعيين شوند. تغيير محل خدمت و مأموريت قضات كه طبق بند )

بايد  ي قضائيهقوهست كه رئيس معنابدين گذاشته شده است،  ي قضائيهقوهصالحيت رئيس 
صورت موردي و براي هر فرد، ابالغي مجزا با محل خدمت مشخص تعيين كند و اين امر به

ي مزبور از حيث سلب صالحيت تعيين محل ي صورت پذيرد. بنابراين مادهكلّور به ط تواندنمي
( 9و اعطاي آن به رئيس سازمان قضايي، مغاير با بند ) ي قضائيهقوهمأموريت قضات از رئيس 

توان يك مأموريت عادي نمينيز مذكور در اين ماده را  ي( است. همچنين حكم مشاوره510اصل )
تغيير محل مأموريت محسوب نكرد؛ زيرا ممكن است بررسي  به عنوان محسوب كرد و آن را

اي، مدت زمان بسياري از وقت يك قاضي مشاور را بگيرد و او نتواند در محل خدمت خود پرونده
شود و اين اقدام در واقع تغيير محل مأموريت قضات محسوب مي ايفاي وظيفه كند. بر اين اساس،

 است. ي قضائيهقوهحيت رئيس لذا طبق اصل مزبور در صال
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و كارمندان  رانيجمهور، وز سيجمهور، معاونان رئ سيرئقانون اساسي  (585)مطابق اصل  (د
ممنوع است.  گريداشته باشند و داشتن هر نوع شغل د يشغل دولت كياز  شيتوانند ب يدولت نم

شود كه تصدي آن يتعيين حكم مشاوره در اين ماده براي قضات، در واقع شغلي جديد محسوب م
مغاير با اصل  ،اين ماده از اين حيثاز اين رو، تصدي شغل دوم است و  يمنزلهاز سوي قضات به

 ( قانون اساسي است.585)
در هر صورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از پايان مدت مقرر »اطالق عبارت  هـ(

مغاير با موازين شرع است؛ زيرا ممكن است ، «رأي نمايد ييا وصول نظر مشاور، مبادرت به انشا
قاضي براي كشف حقيقت نياز به صرف زمان بيشتري داشته باشد و از لحاظ صدور حكم به قطعيت 

ي اين ماده، نرسيده باشد. بر اين اساس، الزام قاضي به انشاي رأي ظرف مدت يك هفته در تبصره
معنا است كه قاضي در اور در اين ماده بدين مغاير با موازين شرع است. همچنين لزوم اخذ نظر مش

خصوص موضوع يك پرونده، داراي ابهام بوده است و ممكن است رفع اين ابهام منوط به تحقيقات 
ي تحقيقات باشد. بنابراين قرار دادن مهلت يك هفته براي اين قاضي به بيشتر و يا تصحيح شيوه

 كاف كرده است، مغاير با موازين شرع است.ي نظر استنخصوص در مواردي كه مشاور از ارائه

 عدم مغایرت دیدگاه
در اين ماده، الزام مشاور به اعالم نظر مشروح و مستدل خود حداكثر ظرف پنج روز  الف(

منوط به ختم رسيدگي شده است. بر اين اساس، اگر مشاور عذري در اين خصوص داشته باشد، 
نظر خود باشد. همچنين اگر پس از ختم  يارائه دارد تا ملزم بهختم رسيدگي را اعالم نمي

رسيدگي، عذر موجهي براي عدم اعالم نظر مشاور وجود داشته باشد، همچون ساير موارد سلب 
مسئوليت كيفري، مشاور نيز به محكوميت مذكور در اين ماده محكوم نخواهد شد. بنابراين در اين 

 .داردن يبا موازين شرع تيمشاور، مغايرنظر  يماده قرار دادن مدت پنج روز براي ارائه
 ي قضائيهقوهبا توجه به اينكه ابالغ قضات سازمان قضايي نيروهاي مسلح توسط رئيس  ب(

پذيرفته است كه در  ي قضائيهقوهخواهد بود كه رئيس  معنابدين شود، تصويب اين ماده صادر مي
ها در موارد لزوم را نيز پذيرفته و در ي آناهحين صدور ابالغ قضايي آنها، حكم مأموريت مشاور

ي قوهي توسط رئيس كلّبه طور  واقع صادر كرده است. به بيان ديگر حكم مأموريت اين افراد
رئيس سازمان قضايي  يموردي بر عهدهبه طور  صادر شده است و تعيين قضات مربوطه قضائيه

ي قوهخدمت قضات از رئيس  ي مزبور در خصوص تعيين محلاست. بنابراين مادهشده گذاشته 
( قانون اساسي 510( اصل )9با بند ) تيمغايراز اين جهت، سلب صالحيت نكرده است و  قضائيه

بدين معنا نيست كه رئيس سازمان « هاقضات دادگاهميان از »ن اهمچنين تعيين اين مشاور .داردن
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ز سازمان قضايي نيز استفاده هاي خارج ااز جمله دادگاه ،تواند از قضات هر دادگاهيقضايي مي
هاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح هاي مذكور در اين ماده، منصرف به دادگاهدادگاه ، بلكهكند

و  ي قضائيهقوه. بنابراين اين ماده از اين حيث نيز مغاير با اصول اداري و مديريتي است
 نيست.  ي قضائيهقوههاي رئيس صالحيت

تغيير محل مأموريت قضات نيست، بلكه قضات ، به معناي ادهتعيين مشاور طبق اين م ج(
مذكور، در عين داشتن ابالغ قضايي، شأني مشورتي نيز دارا هستند كه در موارد لزوم از مشورت 

صرفاً ارجاعي قضايي  ،آنها استفاده خواهد شد. به بيان ديگر، مأموريت مشورتي مذكور در اين ماده
اي تغيير محل مأموريت قضات دانست تا بتوان آن را از حيث سلب توان آن را به معناست و نمي

( قانون اساسي مغاير با 510( اصل )9، مندرج در بند )ي قضائيهقوههاي رئيس يكي از صالحيت
 اين اصل دانست.

مأموريت و فعاليتي قضايي است كه در برخي موارد به  ،مذكور در اين ماده يمشاوره د(
برخي از اقدامات  شود. به بيان ديگر طبق اين ماده،يروهاي مسلح سپرده ميقضات سازمان قضايي ن

مذكور در اين  يبنابراين مشاورهشود. قضايي قضات در قالب مشاوره به ساير قضات انجام مي
 ،شغل بيش از يكشود تا بتوان آن را از حيث ممنوعيت تصدي شغلي جديد محسوب نمي ،ماده

 نون اساسي دانست.( قا585مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان
ها از سوي رئيس سازمان قضايي، (، تعيين و اعزام مشاور از ميان قضات دادگاه51در ماده )

همچنين تبصره  .( قانون اساسي شناخته شد510( اصل )9بدون ابالغ رئيس قوه قضائيه، مغاير بند )
پذير نباشد، قاضي، صدور رأي امكاناين ماده نسبت به موردي كه بدون اخذ نظر مشاور، براي 

 خالف موازين شرع شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

نظر نظامي به  نظامي يك يا دادگاه تجديدتعداد اعضاي دادگاه  كه يصورت در -32ماده 
با تفويض اختيار از سوي رئيس قوه  قضاييرئيس سازمان  د،نصاب الزم نرس حد

نظامي يك و يا  هايدادگاهمزبور را از ميان قضات  هايادگاهدتواند قضات قضائيه، مي
 .نمايد ينها تأمموقت از ساير استان يتنظر همان استان و يا با ابالغ مأمور تجديد

و  قضاييدر صورت نياز، قضات موضوع اين ماده با پيشنهاد رئيس سازمان  -تبصره
نظر استان  ري يك يا تجديدكيف يهادادگاهيه از ميان قضات ئتصويب رئيس قوه قضا

 .شودمي ينمربوط تأم
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 دیدگاه مغایرت
( قانون اساسي در صالحيت رئيس 510( اصل )9تغيير محل مأموريت قضات طبق بند ) الف(

ي قضائيه است. با عنايت به اينكه قضاوت از مناصب پيامبران و جانشينان آنان است كه در زمان قوه
الشرايط، مديريت آن را به شخص رئيس لفداء(، ولي فقيه جامعغيبت حضرت ولي عصر)اروحنا له ا

تواند نسبت به استخدام قضات ي قضائيه صرفاً خود ميي قضائيه تفويض كرده است، رئيس قوهقوه
تواند آن را به شخص ديگري تفويض و عزل و نصب آنها و تغيير محل خدمت آنها اقدام كند و نمي

ي قضائيه قائم به شخص است و قابل تفويض نيست. از ي رئيس قوههكند. به بيان ديگر، اين وظيف
ي مزبور كه تأمين قضات مذكور را قابل تفويض به رئيس سازمان قضايي نيروهاي اين رو، ماده

( 9ي قضائيه مندرج در بند )مسلح دانسته است، از حيث غير قابل تفويض بودن صالحيت رئيس قوه
( قانون اساسي كه 501ل است. همچنين از حكم مقرر در ذيل اصل )(، مغاير با اين اص510اصل )

تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير ي قضائيه ميرئيس قوه»دارد: بيان مي
ي شود كه رئيس قوه، اين مفهوم مخالف برداشت مي«قضات را به وزير دادگستري تفويض كند

تواند صالحيت خود را تفويض كند و در استخدام غير قضات، ميقضائيه صرفاً در خصوص 
 خصوص امور استخدامي و شغلي قضات چنين اختياري را دارا نيست.

اساسي تغيير محل خدمت يا مأموريت قضات توسط رئيس قانون  (508)اصل مطابق  ب(
كشور و  يعال وانيد سيپس از مشورت با رئ» و «مصلحت جامعه ياقتضا»بايد به  ي قضائيهقوه

ي مزبور كه در تغيير محل مأموريت قضات، رعايت انجام شود. بر اين اساس، ماده« دادستان كل
مطلق صاحب صالحيت به طور  را ي قضائيهقوه( را الزم ندانسته است و رئيس 508قيود اصل )

حد نصاب  ها در صورت بههمچنين تأمين قضات اين دادگاه دانسته است، مغاير با اين اصل است.
موقت بودن مأموريت آنها نيست و حتي در مواردي كه ابالغ به معناي  نرسيدن اعضاي آن

اي باشد )مثالً شش ماه( كه شود نيز ممكن است اين مأموريت به اندازهمأموريت موقت صادر مي
ر در توان تأمين قضات مذكوتغيير محل مأموريت باشد. بر اين اساس، نميبه معناي  از لحاظ عرفي

عنوان مدت قلمداد كرد و آن را خارج از شمول صدور ابالغ مأموريت كوتاهبه معناي  اين ماده را
 ( دانست.508مذكور در اصل ) «تغيير محل مأموريت»

قانون اساسي، تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل قضات در  (510)( اصل 9طبق بند ) ج(
يت، مقيد به پيشنهاد شخص ديگري نشده است. است و اين صالح ي قضائيهقوهصالحيت رئيس 
در اين  ي قضائيهقوهقانون اساسي، رئيس  (508)اصل مصرّح در جز قيود به بيان ديگر، به

ي اين ماده، تأمين توان آن را مقيد به امور ديگري كرد. در تبصرهخصوص اختيار تام دارد و نمي
 ،شده است« پيشنهاد رئيس سازمان قضايي»به منوط  ي قضائيهقوهقضات مورد نياز از سوي رئيس 
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تواند نسبت به اين امر مبادرت ( رأساً مي510( اصل )9طبق بند ) ي قضائيهقوهدر حالي كه رئيس 
مغاير  ي قضائيه،قوهاين ماده از حيث محدود كردن صالحيت رئيس  يورزد. بر اين اساس، تبصره

 ( قانون اساسي است.510( اصل )9با بند )

 عدم مغایرت گاهدید
در  ي قضائيهقوه( قانون اساسي، صالحيت رئيس 510( اصل )9بر اساس ذيل بند ) الف(

است. بر اين اساس، « قانون»آنها مقيد به « تغيير محل مأموريت»خصوص عزل و نصب قضات و 
تواند اين صالحيت را در مواردي به شخص مي ي قضائيهقوهاگر قانون مشخص كند كه رئيس 

 ي قضائيهقوه، رئيس «طبق قانون»تصريح ذيل اين بند به عبارت  با عنايت بهي تفويض كند، ديگر
بيني امكان پيشتوان از حيث ي مزبور را نميمانعي براي اين امر نخواهد داشت. بنابراين، ماده

به ي قضائيه در اين ماده از سوي رئيس قوهتفويض صالحيت تغيير محل مأموريت قضات مذكور 
 ( دانست.510( اصل )9مغاير با بند ) ،يس سازمان قضاييرئ

صرفاً در مواردي است كه جلسات دادگاه از لحاظ اعضا  ،تأمين قضات مذكور در اين ماده ب(
تواند با صادر كردن ابالغ مأموريت مي ي قضائيهقوهبه حد نصاب نرسد كه در اين حالت رئيس 

ن جلسات شود. بنابراين تأمين قضات در اين ماده موقت براي برخي قضات موجب برگزار شدن اي
تغيير محل مأموريت به معناي  پذيرد كه در واقعمدت صورت ميهاي كوتاهاز طريق مأموريت

 ياقتضابه »يعني  قانون اساسي، (508اصل )مصرّح در قضات نيست تا نيازمند رعايت قيود 
 باشد.« ور و دادستان كلكش يعال وانيد سيپس از مشورت با رئ» و «مصلحت جامعه

 ابهام دیدگاه
صرفاً ، «ابالغ مأموريت موقت»و « تأمين قضات»در اين ماده مشخص نيست منظور از 

ممكن  ا اينكه اين مأموريت ولو موقت،مدت و براي برخي جلسات است يهاي كوتاهمأموريت
محسوب شود. چنانچه  تغيير محل مأموريتبه معناي  اي طوالني باشد كه در عرفاندازه بهاست 

تغيير محل مأموريت قضات باشد، اين ماده از حيث عدم لزوم رعايت قيود به معناي  اين عبارات
شود تا بتوان در  مصوبه برطرف(، مغاير با اين اصل خواهد بود. لذا ابتدا بايد اين ابهام 508اصل )

 خصوص آن اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
( قانون اساسي 510اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه، مغاير اصل )(، تفويض 53ماده ) در

( 508ها، مغاير اصل )شناخته شد. همچنين اطالق صدور ابالغ مأموريت موقت از ساير استان
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باشد. به عالوه در تبصره اين ماده، منوط نمودن تأمين قضات مورد نياز از ميان قانون اساسي مي
ديد نظر استان مربوط به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير بند قضات دادگاه كيفري يك يا تج

 ( قانون اساسي شناخته شد.510اصل ) (9)

 ــــــــــــــــــــــــ

باشد و يا تشكيل  يبالتصد ايهرگاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده  -38ماده 
هايي پروندهرجاع، به شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ا

صورت دادگاه  نينمايد. در اكه در صالحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي
 شود.مي تشكيلمزبور با تصدي يكي از اعضاء 

تشكيل نشده يا هرگاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديد نظر نظامي  -تبصره
ان رسيدگي در استان فراهم نبوده و بالتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امك

هاي مربوط، حسب مورد در اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پرونده
 آيد.عمل ميترين حوزه قضايي بهنزديك

 دیدگاه مغایرت
و كارمندان  رانيجمهور، وز سيجمهور، معاونان رئ سيرئ يقانون اساس (585)مطابق اصل 

مصرّح در اصل  جمع مشاغل تيممنوع. داشته باشند يشغل دولت كياز  شيتوانند بيدولت نم
دادگاه به قضاوت اشتغال دارند، در  دادگاه نظامي يكقضاتي كه در  كه كنديم جابيا (،585)

بيني دو شغل براي يك نفر، مغاير با ( از حيث پيش50قضاوت نكنند. بنابراين ماده ) نظامي دو
  است. يقانون اساس (585اصل )

 عدم مغایرت دیدگاه
، تنها در صورتي است كه دادگاه نظامي يكهاي دادگاه نظامي دو توسط قضات رسيدگي به پرونده

( حسب ارجاع و به 50ي است و بنا به تصريح ماده )بالتصد ايدادگاه نظامي دو تشكيل نشده  يمحلدر 
هاي نظامي يك، نوعي صالحيت شكل موردي خواهد بود. در واقع، اين نوع اختيار براي قضات دادگاه

شود، نه اينكه وي دو شغل و دو پست سازماني را تصدي كرده باشد. بر اين اضافي محسوب مي
 ( قانون اساسي ندارد.585اساس، اين ماده از حيث ممنوعيت جمع مشاغل دولتي مغايرتي با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 شناخته نشد. (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي50)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ
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در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صالحيت  -21ماده 
سازمان قضايي است، بنا به پيشنهاد فرمانده كل ارتش يا سپاه يا فرمانده نيروي انتظامي و 

محل استقرار در نظامي  يموافقت رئيس سازمان قضايي، شعبه يا شعبي از دادسرا
ها در ساير نيروها براي مدت معين تراز آنهم هو باالتر و يا ردهاي مستقل رزمي تيپ

 .عهده همان يگان استشود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز بهتشكيل مي

 دیدگاه مغایرت 
ي وظايف ( قانون اساسي، ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري، از جمله510( اصل )5مطابق بند )

( اين مصوبه، تشكيل شعب 21ي قضائيه است. اين در حالي است كه در ماده )و اختيارات رئيس قوه
آنها در ساير  ترازهمي هاي مستقل رزمي و باالتر و يا ردهدادسرا و دادگاه در محل استقرار تيپ

اين اساس، اين ماده  نيروها براي مدت معين را منوط به موافقت رئيس سازمان قضايي كرده است. بر
( قانون اساسي است. 510( اصل )5ي قضائيه، مغاير با بند )از حيث سلب صالحيت از رئيس قوه

هاي مزبور به معناي همچنين تصريح اين ماده به تشكيل شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي در محل
 ه باشد.ايجاد شعب جديد است، نه اينكه صرف انتقال شعب موجود را مدّ نظر داشت

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي اين ماده صرفاً در خصوص استقرار برخي از شعب موجود دادسراي نظامي در محل

مذكور است، نه اينكه شعب جديدي با موافقت رئيس سازمان قضايي تشكيل شوند. به بيان ديگر، 
شعب به بر اساس اين ماده در صورت موافقت رئيس سازمان قضايي، صرفاً مكان تشكيل اين 

شود. بر اين اساس، يابد و تشكيالت جديدي در دادگستري ايجاد نميهاي مذكور انتقال ميمحل
( 5ي قضائيه نيست و از اين جهت، با بند )ي مزبور در راستاي سلب صالحيت از رئيس قوهماده

 ي قضائيه در ايجاد تشكيالت الزم در( قانون اساسي ناظر بر صالحيت رئيس قوه510اصل )
 دادگستري مغايرتي ندارد.

  نظر شورای نگهبان
 يي،سازمان قضا يسفرماندهان مرقوم و موافقت رئ يشنهادبه پ امر ، منوط نمودن(21)در ماده 

 باشد. مي يقانون اساس( 510)اصل  يرمغا

 ــــــــــــــــــــــــ

ازمان قضايي و زمان جنگ با پيشنهاد رئيس سهاي نظامي در زمان جنگ، دادگاه -23ماده 
يه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ، ئتصويب رئيس قوه قضا
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 شود.ها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل ميهاي عملياتي، مراكز استاندر محل قرارگاه
( اين قانون كه 22رسيدگي به جرائم مذكور در بندهاي )ب( و )پ( ماده ) -3تبصره 
نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگي ارتكاب يابد و جرائم ارتكابي ساكنان  غير توسط

آيد عليه مي در كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران ييهاسرزمين
مناطق يادشده نيز در  كناننيروهاي مسلح خودي و جرائم نظاميان خودي عليه سا

 .هاي نظامي زمان جنگ استصالحيت دادگاه
هاي نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي، حوزه قضايي دادگاه -2ره تبص

 .شوديه تعيين ميئبا پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضا
 باشد.يمتشخيص زمان جنگ بر عهده شوراي عالي امنيت ملي  -1تبصره 
تشكيل تا هنگام نظر نظامي  نظامي دو، نظامي يك و تجديد يهادادگاه -4تبصره 
جنگ، به جرائم نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان  يهادادگاه

 كنند.مربوط به جنگ رسيدگي مي

 دیدگاه مغایرت
قانون اساسي، ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري از جمله  (510)( اصل 5مطابق بند ) الف(

، زمان جنگهاي نظامي دادگاه( تشكيل 25در ماده ) است. ي قضائيهقوهوظايف و اختيارات رئيس 
شده است  ي قضائيهقوهو تصويب رئيس  نيروهاي مسلح پيشنهاد رئيس سازمان قضاييمنوط به 

از اين تواند اقدام به اين امر كند. ابتدائاً نمي ي قضائيهقوهست كه رئيس معنابدين كه اين امر 
به پيشنهاد رئيس سازمان  ي قضائيهقوهحيت رئيس اين ماده از حيث منحصر كردن صال جهت،

هاي قضايي مذكور را به ( اين ماده كه تعيين حوزه2( است. تبصره )510قضايي، مغاير با اصل )
 ي قضائيهقوهپيشنهاد رئيس سازمان قضايي دانسته است نيز به دليل محدود كردن اختيار رئيس 

 مغاير با اصل مزبور است.
مربوط به  جرائمبه  يدگيرسمحاكم نظامي براي  قانون اساسي، (532)مطابق اصل  ب(

و سپاه پاسداران انقالب  يشهربان ي،ارتش، ژاندارمر ياعضا «يانتظام يا يخاص نظام يفوظا»
هاي نظامي دادگاه» ،اين ماده (5)بر اساس حكم تبصره شوند. يم يلمطابق قانون تشك ي،اسالم

جرائم عليه امنيت داخلي و »ن موارد را خواهند داشت: صالحيت رسيدگي به اي« زمان جنگ
عملياتي، گرچه محل وقوع آن خارج از جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات »و « خارجي

جرائم » يكليهابد، يكه توسط غيرنظاميان در مناطق جنگي ارتكاب مي« مناطق عملياتي باشد
آيد عليه مي جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در هايي كه در زمانارتكابي ساكنان سرزمين

است  در حالياين «. خودي عليه ساكنان مناطق يادشده جرائم نظاميان» يو كليه« نيروهاي خودي
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قانون اساسي، محاكم نظامي صرفاً صالحيت رسيدگي به جرائم نظاميان را  (532)كه مطابق اصل 
نظاميان را در صالحيت دادگاه  رسيدگي به جرائم غيركه  دو مورد نخستدارا هستند. بنابراين 

ه سوم آن نيز كمورد اطالق قانون اساسي است. ( 532)اصل  مغاير بانظامي قرار داده است، 
جرائم نظاميان را در صالحيت دادگاه نظامي قرار داده است، به دليل اينكه  يرسيدگي به كليه

شود، مغاير با اصل مزبور است. به بيان ديگر، جرائم ميجرائم غير نظامي افراد نظامي را نيز شامل 
هاي ي محاكم نظامي نيست و بايد در ساير دادگاهغير نظامي اين افراد طبق اين اصل در حيطه

 صالح به آنها رسيدگي شود.ذي
عالي امنيت  شوراي» يعهده را بر« تشخيص زمان جنگ»كه  (25) ماده (9)حكم تبصره  ج(

را از « اعالن جنگ و صلح»كه ( قانون اساسي 551( اصل )1)است، با توجه بند گذاشته « ملي
 است. قانون اساسي (551)مغاير اين بند از اصل  ،دانسته است يرهبر مقام وظايف و اختيارات

شد و صرفاً اعالن نوع « غير رسمي»و « جنگ رسمي»توان قائل به تفكيك جنگ به همچنين نمي
مقام رهبري دانست؛ زيرا اگر جنگي وجود داشته باشد مشمول اطالق  رسمي آن را در صالحيت

ها ( خواهد بود و نيز هر اقدام مسلحانه همچون آشوب551( اصل )1مندرج در بند )« اعالن جنگ»
 توان جنگ محسوب كرد.را ولو به طور گسترده نمي

 عدم مغایرت دیدگاه
صورت پذيرد )مثالً جنگ با منافقين « جنگ داخلي»از آنجا كه ممكن است در بخشي از كشور 

هاي رسمي دانست كه مقام رهبري اعالن جنگ كنند، ي جنگدر كردستان( و نتوان آن را از زمره
توان مغاير تشخيص زمان جنگ بودن اين موارد غير رسمي توسط شوراي عالي امنيت ملي را نمي

صالحيت اعالن جنگ مذكور در اين  ( قانون اساسي دانست. به بيان ديگر،551( اصل )1با بند )
هاي هاي رسمي عليه ايران است و تشخيص زمان جنگبند براي مقام رهبري مربوط به جنگ

( اين ماده را 9توان صرفاً در صالحيت مقام رهبري دانست. بر اين اساس، تبصره )داخلي را نمي
 قانون اساسي دانست. (551( اصل )1توان مغاير با بند )هاي غير رسمي نميدر خصوص جنگ

  نظر شورای نگهبان
هاي مذكور به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير ، منوط كردن تشكيل دادگاه(25)در ماده 

اين ماده، رسيدگي به جرائم  يكقانون اساسي شناخته شد. همچنين در تبصره  (510)اصل  يك بند
طق جنگي، جرائم ارتكابي ساكنان نظاميان در زمان جنگ در منا يافته از سوي غيرارتكاب
و اطالق جرائم  يدآميهايي كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در سرزمين

در  به عالوه .باشدميقانون اساسي  (532)نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق يادشده، مغاير اصل 
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نهاد رئيس سازمان قضايي، مغاير ( اين ماده، منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه به پيش2تبصره )
( 1نيز مغاير بند ) (25)( ماده 9قانون اساسي شناخته شد. مضافاً اينكه تبصره ) (510)اصل  يكبند 

 .باشدميقانون اساسي  (551)اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

دادگاه زمان يابد و در جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي جرائم مربوط به -22ماده 
 ند از:عبارت شود،يگ رسيدگي مجن

 در مناطق عملياتي يكليه جرائم ارتكاب -الف
 جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي  -ب
وقوع آن خارج جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گرچه محل  -پ

 .از مناطق عملياتي باشد

 دیدگاه مغایرت
مربوط به  جرائمبه  يدگيرسحاكم نظامي براي م قانون اساسي، (532)مطابق اصل  الف(

و سپاه پاسداران انقالب  يشهربان ي،ارتش، ژاندارمر ياعضا «يانتظام يا يخاص نظام يفوظا»
به  يدگيرس( 22) ماده( و )ب( الف) هايبندشوند. با اين وجود، يم يلمطابق قانون تشك ي،اسالم

 انيكه توسط نظام «عليه امنيت داخلي و خارجي مجرائ»و  «ياتيدر مناطق عمل يجرائم ارتكاب هيكل»
. با اين وصف، از آنجا كه اين قرار داده است« دادگاه زمان جنگ» تيرا در صالح ابدييارتكاب م

بندها، صالحيت دادگاه نظامي را به جرائم غير مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي توسعه 
 داده است، مغاير با اصل مزبور است.

شود. به بيان (، شامل موارد غير مربوط به وظايف خاص نظامي نيز مي22د )پ( ماده )بن ب(
ديگر ممكن است فرد نظامي در جريان اقدامات عملياتي مربوط به امور جنگي مرتكب يك رفتار 
غير مربوط به وظايف خاص نظامي خود مثل سرقت شود. در اين حالت با توجه به اينكه جرم او 

 جرائم( صرفاً صالح به رسيدگي به 532ي نظامي كه طبق اصل )نيست، محكمه جرم خاص نظامي
است، صالحيت رسيدگي به جرم مذكور را ندارد. « يانتظام يا يخاص نظام يفوظا»مربوط به 

( 532بنابراين اطالق اين ماده در خصوص موارد غير مربوط به وظايف نظامي، مغاير با اصل )
 قانون اساسي است.

 دم مغایرتع دیدگاه
هر چند بندهاي )الف( و )ب( اين ماده، صالحيت محاكم نظامي را در خصوص جرائم غير مربوط 
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( قانون اساسي 532به وظايف خاص نظامي و انتظامي توسعه داده است و از اين جهت، مغاير با اصل )
را ذكر كرده « ياتيجرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عمل»است، ولي بند )پ( اين ماده كه 

شود و لذا بند اخير را ي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي محسوب مياست، در واقع از جمله
 ( دانست.532ي صالحيت محاكم نظامي مغاير با اصل )توان از حيث توسعهنمي

  نظر شورای نگهبان
 خته شد.( قانون اساسي شنا532(، مغاير اصل )22عموم بندهاي )الف( و )ب( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

ي مربوط هازمان جنگ، پروندهنظامي  هايپس از انحالل دادسرا و دادگاه -22 ماده
برابر مقررات دادرسي زمان صلح  ،صالحنظامي  هايرا و دادگاهحسب مورد در دادس

 شود.رسيدگي مي
ي و تصويب رئيس يقضا زمان جنگ، با پيشنهاد رئيس سازماننظامي  هايدادگاه -تبصره

 شوند.قوه قضائيه منحل مي

 دیدگاه مغایرت
ي ( قانون اساسي، ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري، از جمله510( اصل )5مطابق بند )

 هايدادگاه( انحالل 20ي ماده )ي قضائيه است. با اين وجود، تبصرههاي رئيس قوهصالحيت
سازمان قضايي منوط كرده است كه اين امر موجب ايجاد  زمان جنگ را به پيشنهاد رئيسنظامي 

ها بدون پيشنهاد رئيس سازمان قضايي ي قضائيه در انحالل اين دادگاهمحدوديت براي رئيس قوه
ي قضائيه در اين است. بر اين اساس، اين تبصره به دليل محدود كردن صالحيت رئيس قوه

نوعي دخل و « انحالل»ساسي است. بديهي است كه ( قانون ا510( اصل )5زمينه، مغاير با بند )
ايجاد »را جداي از « انحالل تشكيالت»توان است و نمي« ايجاد تشكيالت قضايي»تصرف در 

ها نيز به موجب قانون اساسي در صالحيت رئيس دانست. از اين رو، انحالل دادگاه« تشكيالت
 ي قضائيه است.قوه

 عدم مغایرت دیدگاه
از جمله  را الزم در دادگستري «ايجاد تشكيالت»قانون اساسي،  510( اصل 5بند )
صرفاً به  (20ي ماده )ي قضائيه دانسته است. با عنايت به اينكه تبصرهقوهرئيس  هايصالحيت

ي ايجاد تشكيالت توسط رئيس قوه ناظر بهكرده است، اين تبصره  اشاره دادگاه نظامي «انحالل»
 قانون اساسي ندارد. (510)اصل  (5)با بند  مغايرتيقضائيه نيست و لذا 
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  نظر شورای نگهبان
(، منوط كردن تصويب رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي، 20در تبصره ماده )

 ( قانون اساسي شناخته شد.510مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

 است: ييصالحيت سازمان قضارسيدگي به جرائم زير در  -28ماده 
جز نيروهاي مسلح، به يو انتظامي اعضاجرائم مربوط به وظايف خاص نظامي  -الف

 يمقام ضابط دادگستر جرائم در
جز مسلح، به ينيروها يدر محل خدمت اعضا ايو  فهيانجام وظ نيح جرائم در -ب

  يجرائم در مقام ضابط دادگستر
رجي كشور در زمان خدمت نيروهاي مسلح عليه امنيت داخلي و خا يجرائم اعضا -پ

 سال پس از خاتمه خدمتو نيز تا پنج 
نيروهاي  يتوسط اعضا يها، ارتكابكليه جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان -ت

 مسلح
كه با وظايف خاص آنان يا اطالعات  يجرائم كاركنان وزارت اطالعات در صورت -ث

 ايران مرتبط باشد.شده جمهوري اسالميبنديطبقه
 يايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت و همچنين جرائم اسرا يجرائم اسرا -ج

 بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران
 يهاحفاظت سازمان يهاگانيكاركنان  يانتظام فيجرائم خاص مرتبط با وظا -چ

 يمصوب فرمانده يكشور يهاحفاظت دستگاه يهاگاني ليمشمول دستورالعمل تشك
 كل قوا

ضد  جرائم بر ينوزده به باال به استثنا گاهيمسلح با جا يروهايجرائم كاركنان ن هيكل -ح
 خانواده فيحقوق و تكال

، جرائمي است كه و انتظامي منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي -3 تبصره
هايي وليتئبا وظايف و مس مينيروهاي مسلح به سبب خدمت يا در ارتباط مستق ياعضا
 بق قانون و مقررات بر عهده آنان است مرتكب شوند. كه ط

رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي  -2 تبصره
 شود. نمي

 فيانجام وظا نيحاست كه ضابطان در  يجرم ،يجرم در مقام ضابط دادگستر -1 تبصره
ي يدستور مقام قضا يجراا يدر راستا ايخود در ارتباط با جرائم مشهود و  يقانون

 .شونديمرتكب م يدادگستر
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 دیدگاه مغایرت
 ( قانون اساسي محاكم نظامي تنها صالح به رسيدگي به جرائم532) اصلبر اساس  الف(

و سپاه پاسداران  يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا «يانتظام اي يخاص نظام فيوظا»مربوط به 
ئم عمومي اين افراد در صالحيت محاكم عمومي است. ي هستند و رسيدگي به جراانقالب اسالم

و لذا  است يدادگستر ،اتيمات و شكاتظلّ يمرجع رسمقانون اساسي  (513)همچنين مطابق اصل 
( صالحيت رسيدگي دارند و 532محاكم نظامي صرفاً در خصوص جرائم مذكور در اصل )

جرائم » از آنجا كه عبارتن اساس، بر ايساير موارد بايد در دادگستري صورت پذيرد. رسيدگي به 
در بند )ب( اين ماده، شامل « مسلح ينيروها يدر محل خدمت اعضا ايو  فهيانجام وظ نيدر ح

، عموم بند مذكور عالوه شودنيز ميمحاكم نظامي  يوسيلهرسيدگي به جرائم عمومي اين افراد به
 قانون اساسي نيز است. (513)( قانون اساسي، مغاير با اصل 532بر مغايرت با اصل )

نيروهاي مسلح عليه امنيت داخلي و خارجي كشور  يجرائم اعضا»بند )پ( اين ماده كه  ب(
را در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي « سال پس از خاتمه خدمتدر زمان خدمت و نيز تا پنج 

 ير اين بند كليهزيرا صد ؛قانون اساسي است( 513)و  (532)مغاير با اصل  مسلح قرار داده است،
پيوندد را در صالحيت وقوع مي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كه توسط نيروهاي مسلح به

شود و عموم اين بند شامل جرائم عمومي اين افراد نيز ميدر حالي كه  ،اين سازمان دانسته است
سازمان  ي صالحيتوسعهتاز حيث  اين ماده، لذا اين بند با توجه به داليل مذكور در ذيل بند )ب(

قانون اساسي است. ( 513)و  (532)مغاير با اصول  ،قضايي و تضييق صالحيت دادگستري
در صالحيت نيز خدمت اين افراد را  يهمچنين ذيل اين بند كه جرائم تا پنج سال پس از خاتمه

 يد و وظيفهشونمحاكم نظامي قرار داده است از اين حيث كه اين افراد ديگر نظامي محسوب نمي
 دهند، مغاير با اصول مزبور است.خاص نظامي و انتظامي انجام نمي

بوط به مواد مخدر و جرائم مر يكليه به يدگيرساين ماده،  (تاز آنجا كه بر اساس بند ) ج(
 يمحاكم نظام تيدر صالحيافته است را  نيروهاي مسلح ارتكاب يتوسط اعضاكه  هاروانگردان

ارتكاب اين جرائم، به هيچ وجه مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اين و  قرار گرفته است
ي توسعهاز حيث  اين ماده، شود، اين بند با توجه به داليل مذكور در ذيل بند )ب(افراد نمي
قانون ( 513)و  (532)سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري مغاير با اصول  صالحيت

در اين بند، منظور از جرائم مربوط به مواد مخدر و ست كه روشن اهمچنين  اساسي است.
مثالً خريد و فروش مواد  ؛يابندها، جرائمي است كه توسط نيروهاي مسلح ارتكاب ميروانگردان

، نه اينكه اين افراد در ارتباط با اين جرائم، مرتكب يك جرم مخدر و روانگردان توسط اين افراد
يت و در اثناي درگيري با قاچاقچيان مواد مخدر( شوند. بنابراين عمومگناه )مثالً شليك به فرد بي
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نه اينكه  ،ها داراي ايراد استجرائم مواد مخدر و روانگردان ياين بند در خصوص كليه شمول
 صرفاً در خصوص موارد غير خاص نظامي و انتظامي داراي ايراد باشد.

مربوط به  به جرائم يدگينها صالح به رست يمحاكم نظام ي،قانون اساس (532)مطابق اصل  (د
و سپاه پاسداران انقالب  يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا «يانتظام اي يخاص نظام فيوظا»

نيز در جرائم كاركنان وزارت اطالعات (، رسيدگي به ثاز آنجا كه در بند ) . بنابراينهستند ياسالم
اين  توجه به داليل مذكور در ذيل بند )ب( صالحيت محاكم نظامي قرار گرفته است، اين بند با

مغاير با اصول  ،سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري ي صالحيتتوسعهاز حيث  ماده
 قانون اساسي است.( 513)و  (532)

جرائم اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در »رسيدگي به  اطالق اين ماده، در بند )ج( (هـ
ايي كه جرائم غير مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي آنها توسط سازمان قض «مدت اسارت

ي توسعهاز حيث  اين ماده، شود، با توجه به داليل مذكور در ذيل بند )ب(را نيز شامل مي
( قانون 513( و )532سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري مغاير با اصول ) صالحيت

جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارت آنان در »ي به اساسي است. همچنين ذيل اين بند كه رسيدگ
را در صالحيت سازمان قضايي قرار داده است نيز مغاير با اصول مزبور است؛ زيرا طبق « ايران
، محاكم نظامي تنها صالح به رسيدگي به جرائم نيروهاي مسلح ايراني هستند و جرائم (532)اصل 

 در عموم صالحيت دادگستري است. -نظامي باشند اگرچه –ساير افراد از جمله اسراي بيگانه 
ايراني عضو  يجرائم اسرا»چند صالحيت سازمان قضايي نسبت به رسيدگي به  هر و(

بر « بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران ينيروهاي مسلح در مدت اسارت و همچنين جرائم اسرا
مجمع  5939مصوب  كشور هاي نظاميقانون تعيين حدود صالحيت دادسراها و دادگاهاساس 

قانون  (552)( مغاير با اصل 20ولي ذكر آن در بند )ج( ماده ) (5)تشخيص مصلحت نظام است،
 يدر خصوص اين اصل است. بر اساس اين نظريه (2)تفسيري شوراي نگهبان ياساسي و نظريه

                                                           
يگانه در مدت نيز جرائم اسراي ب اند وشده بجرائمي كه اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت مرتك -2ماده » .1

و  كصديبند هشتم اصل  يمصوبه در اجرا نيا« شود.اسارتشان در كشور در سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي مي
 به تصويب رسيده است. مصلحت نظام صيمجمع تشخ 0/1/5939در جلسه روز پنجشنبه مورخ  يدهم قانون اساس

و  رد و ابطال حق گذاريقانون از مراجع يكهيچ»نگهبان:  يشورا 28/3/5932مورخ  1950شماره  يريتفس ييهنظر. 2
 به مربوط مصلحت مجمع مصوبه كه اما در صورتي ؛را ندارد مصلحت نظام تشخيص مجمع مصوبه و فسخ نقض

 يير مصلحتتغ كه معتدٌّبه زمان از گذشت پس بود مجلس اسالمي و مجلس شوراي نگهبان نظر شوراي اختالف
 معظم مقام از طرف معضل عنوان به موضوع كه مغاير را دارد و در مواردي قانون و تصويب طرح باشد حق موجه

در  طرح قابل موضوع لهمعظمٌ مخالفت و عدم رهبري از مقام استعالم باشد در صورت شده ارسال مجمع به رهبري
 «باشد.مي اسالمي شوراي مجلس
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 تشخيص مجمع يمصوبه و فسخ نقض ،ابطال ،رد حق يگذارقانون از مراجع يكهيچتفسيري، 
سخ نمجمع  يتصويب اين بند، در واقع مصوبه با كه است يحال در . ايندنرا ندار مصلحت نظام

شود. به بيان ديگر، ممكن است مجمع بخواهد از اين حكم عدول كند كه با تصويب اين بند، مي
ن قضايي شود و عدول مجمع، تأثيري در حذف اين صالحيت سازمامي ءاالجرامفاد آن الزم

 نخواهد داشت.
از متعددي  هاياندر نهادها و سازممذكور در بند )چ( اين ماده،  يحفاظت يهاگانيكاركنان  ز(

گمرك، راه آهن جمهوري اسالمي ايران، سازمان ميراث  ها،جنگل قبيل منابع طبيعي، سازمان
رالعمل تشكيل دستو (8-2)كه طبق بند  كنندفعاليت ميوزارت نفت  و فرهنگي و گردشگري

رسيده معظم رهبري  امبه تصويب مقكه  1/8/5933هاي كشوري مصوب هاي حفاظت دستگاهيگان
مقررات  ،ها )به غير از كاركنان نيروهاي مسلح(مقررات اداري و استخدامي كاركنان يگان»است، 

ي مسلح نيستند و ها لزوماً كاركنان نيروهابر اين اساس، كاركنان اين يگان.« باشدجاري دستگاه مي
ها كه غير نظامي و غير لذا اطالق صالحيت رسيدگي سازمان قضايي به جرائم افرادي از اين يگان

 ي صالحيتتوسعهاز حيث  اين ماده، انتظامي هستند، با توجه به داليل مذكور در ذيل بند )ب(
ون اساسي است. ( قان513( و )532سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري مغاير با اصول )

دانست كه اين افراد، نيروي  معنابدين توان را نمي هستنداين افراد مسلح اينكه صرف همچنين به
به برخي به لحاظ اصطالحي نيروهاي مسلح  ؛ چه آنكهمحسوب شوندبه معناي مصطلح مسلح 

 شود. نهادهاي نظامي اطالق مي
عضو نيروهاي مسلح باشند نيز با توجه به اينكه  ها،افزون بر آن، در مواردي كه افراد اين يگان

در « جرائم مرتبط با وظايف انتظامي»شود، عموم عبارت تمامي اقدامات آنها نظامي محسوب نمي
شود و لذا اين بند اين بند، شامل موارد غير مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي آنها نيز مي

 .از اين حيث نيز مغاير با اصول مزبور است
نوزده  گاهيمسلح با جا يروهايجرائم كاركنان ن هيكلاين ماده،  (حاز آنجا كه بر اساس بند ) ح(

قرار گرفته  يمحاكم نظام تيدر صالح، خانواده فيجرائم بر ضد حقوق و تكال يبه باال به استثنا
ي اين ، عموم اين بند كه شامل بسياري از جرائم غير مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظاماست

سازمان  ي صالحيتتوسعهشود، با توجه به داليل مذكور در ذيل بند )ب( از حيث افراد مي
 ( قانون اساسي است.513( و )532مغاير با اصول ) ،قضايي و تضييق صالحيت دادگستري

صالحيت سازمان قضايي در  طور كه در بررسي بندهاي مختلف اين ماده بيان شد،همان ط(
سازمان  ي صالحيتتوسعهاز حيث  ، در موارد بسياري(20)م مذكور در ماده رسيدگي به جرائ

( قانون اساسي است. هر چند 513( و )532مغاير با اصول ) ،قضايي و تضييق صالحيت دادگستري
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اند و بر اساس اين اين موارد توسط امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري مجاز دانسته شده
، رسيدگي سازمان اندبوده( 13)يارات واليت مطلقه فقيه مذكور در اصل كه خود طبق اختها اجازه

زيرا اين  ؛قضايي داراي ايراد نيست، ولي تصويب آنها در قالب قانون داراي ايراد خواهد بود
در اين زمينه گذاري ها براي صالحيت اين سازمان صادر شده است و به مجلس براي قانوناجازه
ممكن است مقام رهبري قصد عدول از اين مؤيد اين امر آن است كه ت. اي اعطا نشده اساجازه
تواند ها را داشته باشند و لذا مجلس شوراي اسالمي بدون كسب اجازه از مقام رهبري نمياجازه

سازمان قضايي در  گذاري كند. بر اين اساس، ضمن پذيرش صالحيتدر اين خصوص قانون
( قانون 513( و )532در قالب قانون همچنان مغاير با اصول ) رسيدگي به اين موارد، تصويب آنها

 اساسي است.
، «يانتظام اي يخاص نظام فيمربوط به وظا جرائم»قانون اساسي از  (532)منظور اصل  ي(

د، لغو دستور توانند مرتكب شوند؛ مانند فرار از خدمت، تمرّجرائمي است كه صرفاً افراد نظامي مي
توانند مرتكب نظامي نيز مي به بيان ديگر، جرائمي را كه ساير افراد غيرو گزارش خالف واقع. 

 يتوان آن را در زمرههستند كه اگر يك فرد نظامي مرتكب آنها شد، نمي «جرائم عمومي»شوند، 
قانون اساسي دانست. به عنوان مثال، در صورتي كه يك فرد نظامي  (532)نظر اصل  موارد مدّ

توجه به اينكه ارتكاب قتل منحصر به افراد نظامي نيست، جرم او جرم عمومي مرتكب قتل شود، با 
هاي عمومي به آنها رسيدگي بايد در دادگاه( 513و ) (532)ل واصمفاد شود كه طبق محسوب مي

و  ( كه جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي20( ماده )5كرد. با توجه به مباحث مزبور، تبصره )
يابند، با ارتكاب مي« به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف»داند كه ي ميرا جرائم انتظامي

و همچنين اصل  (532)شود، مغاير با اصل توجه به اينكه جرائم عمومي نظاميان را نيز شامل مي
در ارتباط »و « به سبب»زيرا عبارات  ؛در خصوص تضييق صالحيت دادگستري است (513)

ست كه اگر فردي نظامي در راستاي خدمت خود مرتكب يك جرم عمومي ا نامفيد اين مع« مستقيم
خود، مرتكب قتل  يمثالً اگر يك نظامي در جهت انجام وظيفه ؛شود، جرم او نظامي محسوب شود

در اين موارد چند  فردي شود يا اينكه در حين مأموريت بر اثر گرسنگي اقدام به سرقت كند، هر
گيرد ولي با توجه به عبارات مزبور، سازمان قضايي م عمومي قرار ميجرائ يجرائم او در زمره

كه « در ارتباط مستقيم»و « به سبب»جرائم است. بر اين اساس، عبارات اين صالح به رسيدگي به 
شود، مغاير با اصول سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري مي ي صالحيتتوسعهسبب 

 .( قانون اساسي است513( و )532)
 يدر محاكم عمومافراد نظامي بايد  يبه جرائم عمومقانون اساسي  (532)مطابق ذيل اصل  ك(

مستثني كردن جرائم عمومي از رسيدگي محاكم نظامي در اين اصل به اين علت  شود. يدگيرس
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بوده است كه صدر ماده يعني جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، محدود به مواردي 
رفاً توسط افراد نظامي قابل ارتكاب است. به بيان ديگر، چنانچه اين استثنا در ذيل اصل شود كه ص

تري از جرائم خاص نظامي و انتظامي وجود داشت و هر آنچه شد، امكان برداشت وسيعبيان نمي
توانستيم نظامي محسوب كنيم. بر اين اساس، داد را ميدر راستاي انجام مأموريت نظامي رخ مي

همچون نظاميان ( اين ماده كه جرائم عمومي 5در تبصره )« در ارتباط»و « به سبب»عبارات ذكر 
 ي صالحيتتوسعهشود، از جهت نظامي را نيز شامل مي يقتل و سرقت در راستاي انجام وظيفه

 ( قانون اساسي است.513( و )532سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري، مغاير با اصول )
، شغل طبقه، جنسافراد سواي از  يكند كه همهه ايجاب ميافراد در برابر دادگا ابريبراصل  (ل

قانون اساسي، مرجع رسمي  (513)و غيره در يك نوع دادگاه محاكمه شوند. بر اين اساس اصل 
قانون اساسي كه براي رسيدگي به جرائم  (532)خواهي را دادگستري دانسته است. اصل متظلّ

بيني كرده است يك استثنا است دادگاه نظامي را كه دادگاهي اختصاصي است، پيشخاص نظاميان، 
و در موارد استثنا بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد. بنابراين چنانچه در خصوص نظامي يا عمومي 
بودن يك جرم شك شود، بايد به اصل آن كه رسيدگي در محاكم عمومي است رجوع كرد. بر اين 

 يجرائمي كه صرفاً توسط نظاميان قابل ارتكاب نيستند بايد آنها را در زمرهاساس، در خصوص 
( ماده 5مذكور در تبصره )« در ارتباط»و « به سبب»جرائم عمومي محسوب كرد و لذا عبارات 

سازمان قضايي و  ي صالحيتتوسعهشود، از حيث ( كه جرائم عمومي نظاميان را نيز شامل مي20)
در تأييد اين  ( قانون اساسي است.513( و )532تري، مغاير با اصول )تضييق صالحيت دادگس

مات قانون اساسي كه مرجع رسمي تظلّ (513)يكي از داليل وضع اصل توان گفت كه استدالل مي
به رسيدگي به جرائم عمومي نظاميان در ( 532)داند و همچنين تصريح ذيل اصل را دادگستري مي

ناعادالنه افراد غير نظامي در  يبيش از حد رژيم گذشته در محاكمهاستفاده  محاكم عمومي، سوء
ست كه در تفسير جرائم مربوط به ا محاكم نظامي بوده است كه توجه به اين داليل مفيد اين معنا

 وظايف خاص نظام و انتظامي، بايد برداشت محدود وجود داشته باشد.

 عدم مغایرت دیدگاه
جرائم مربوط به مواد مخدر و  يكليهعموم عبارت  ماده،اين  هر چند در بند )ت( الف(
محاكم نظامي  ي صالحيتتوسعهيابند، از حيث كه توسط نيروهاي مسلح ارتكاب مي هاروانگردان

اساسي است ولي ارتكاب ( قانون 513( و )532اصول )و تضييق صالحيت دادگستري مغاير با 
مزبور دانست؛ زيرا در برخي موارد ممكن است  توان مغاير با اصولتمامي اين جرائم را نمي

ها، مرتكب يك جرم خاص نيروهاي مسلح در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان
نظامي شوند؛ مثالً در جريان كشف اين مواد، اهمال و سستي از خود نشان دهند يا اينكه از دستور 
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قضايي به برخي از جرائم مذكور در اين بند را مافوق خود سرپيچي كنند. لذا رسيدگي سازمان 
 اساسي دانست.( قانون 513( و )532اصول )توان مغاير با نمي

ذيل بند كه در « جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران»اگرچه اطالق عبارت  ب(
مربوط به  از حيث شمول آن بر جرائم افراد غير نظامي و جرائم غير آمده است، )ج( اين ماده

محاكم نظامي و تضييق  ي صالحيتتوسعه مستلزم ،وظايف خاص نظامي و انتظامي اين افراد
اساسي است ولي ارتكاب تمامي اين ( قانون 513( و )532اصول )مغاير با و صالحيت دادگستري 

توان مغاير با اصول مزبور دانست؛ زيرا ممكن است يك جرم خاص نظامي توسط جرائم را نمي
قانون اساسي در صالحيت  (532)نظامي رخ دهد كه رسيدگي به آن طبق اصل  ياي بيگانهاسر

 محاكم قضايي است.
قانون  (552)از اصل  نگهبان يشورا 28/3/5932مورخ  1950شماره تفسيري  يطبق نظريه ج(
 تشخيص مجمع مصوبه و فسخ و نقض رد و ابطال حق گذاريقانون از مراجع يك هيچ» اساسي،

ي مزبور همان حكم مندرج در قانون با عنايت به اينكه بند )ج( ماده. ...« را ندارد مصلحت نظام
مجمع تشخيص  5939هاي نظامي كشور مصوب تعيين حدود صالحيت دادسراها و دادگاه

ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت و  يجرائم اسرا»مصلحت نظام را در خصوص 
توان مقرر كرده است، بند )ج( را نمي« بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران ياسرا همچنين جرائم

توان مجمع دانست. بر اين اساس، بند مزبور را نمي يابطال يا نقض يا فسخ مصوبه يمنزله به
 اصل دانست. در خصوص اينتفسيري شوراي نگهبان  يو نظريه( 552)مغاير با اصل 

داراي سالح هستند، از لحاظ  همگي مسلّح وهاي حفاظت، كاركنان يگان با عنايت به اينكه د(
جرائم شوند و لذا رسيدگي سازمان قضايي به نيروهاي مسلح محسوب مي ينوع فعاليت، از جمله
قانون اساسي است. بر اين اساس، بند  (532)ي آنها مطابق با اصل انتظام فيخاص مرتبط با وظا

محاكم نظامي و تضييق صالحيت  ي صالحيتتوسعهتوان از حيث ي مزبور را نمي)چ( ماده
 اساسي دانست.( قانون 513( و )532اصول )مغاير با  ،دادگستري

مربوط به  ، محاكم نظامي را تنها صالح به رسيدگي به جرائم(532)رغم اينكه اصل علي هـ(
ي كه يهابه برخي اجازه ي نيروهاي مسلح دانسته است ولي با توجهانتظام اي يخاص نظام فيوظا

اند، اين صالحيت ، صادر كرده(13)مقام رهبري طبق اختيارات واليت مطلقه فقيه مذكور در اصل 
مذكور در بندهاي اين ماده بر اساس اين  ي صالحيتتوسعهتوسعه يافته است. از آنجا كه موارد 

 اساسي دانست.( قانون 513( و )532اصول )توان مغاير با ها بوده است، لذا اين بندها را نمياجازه
جرمي است كه يك فرد نظامي در راستاي مأموريت و جهت انجام  جرم نظامي و انتظامي، و(
شود، نه اينكه لزوماً فقط يك فرد نظامي بتواند مرتكب يك جرم نظامي خود، مرتكب مي يوظيفه
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گناه شود، ار، مرتكب قتل يك فرد بيعنوان مثال، اگر فردي نظامي در راستاي مبارزه با اشر شود. به
نظامي او رخ داده است، جرم او جرمي نظامي  ياز آنجا كه اين قتل در جهت انجام وظيفه

قانون اساسي، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، صالحيت  (532)شود و طبق اصل محسوب مي
« يانتظام اي يص نظامخا فيمربوط به وظا جرائم»نيز به  (532)رسيدگي به آن را دارد. در اصل 

( 5اكتفا شده باشد. بنابراين تبصره )« جرائم خاص نظامي يا انتظامي»تصريح شده است، نه اينكه به 
 (532)مطابق با اصل  «در ارتباط مستقيم»و « به سبب خدمت»از حيث ذكر عبارات  (20)ماده 

تباط با مأموريت و با قانون اساسي است و جرائم عمومي نظاميان )مانند ارتكاب قتل بدون ار
 اسلحه سازماني( را مدّ نظر ندارد.

در اين بند بدين معنا نيست كه هر امري كه به سبب مأموريت رخ « به سبب»همچنين عبارت 
دهد، مثالً سرقت در اثر گرسنگي در حين مأموريت، موجب نظامي محسوب شدن جرم شود، بلكه 

ين معنا كه عرف تشخيص دهد جرمي كه به وقوع منظور از سبب در اين بند، سبب عرفي است؛ بد
او بوده  ينحوي در ارتباط با وضعيت خاص نظامي فرد و در راستاي ايفاي وظيفهپيوسته است به

افزون بر آن، تعيين مصاديق جرم نظامي كه به سبب يا در ارتباط مستقيم با وظايف نظامي  است.
معين شود و اگر در آنجا نسبت به مصاديق، ايرادي دهند بايد در قانون مجازات اين نيروها رخ مي

شود. در اين مصوبه كه مربوط به دادرسي نيروهاي وجود داشته باشد، ايرادات مربوطه بيان مي
همچنين بايد توجه  توان آن را داراي ايراد دانست.ي بيان شده است كه نميمسلح است، معياري كلّ

مصوب  رانيا ياسالم يمسلح جمهور يروهاين يرسقانون داد( 5( ماده )5تبصره )داشت كه 
منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و »مصوب مجلس شوراي اسالمي نيز  22/2/5908

 هاياعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت»داند كه را جرائمي مي« انتظامي
اين ماده كه به « .است مرتكب گردند و مقررات به عهده آنان نظامي و انتظامي كه طبق قانون

 تصريح كرده است نيز سابقاً به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.« ارتباط با وظايف»عبارت 
 اي يخاص نظام فيمربوط به وظا جرائم»قانون اساسي از  (532)چنانچه منظور اصل  ز(
خالف واقع باشد كه صرفاً لغو دستور و گزارش  د،، جرائمي همچون فرار از خدمت، تمرّ«يانتظام

توسط يك فرد نظامي قابل تحقق است، تشكيل يك سازمان براي رسيدگي به اين جرائم آن هم 
و برخي از  استاين جرائم بسيار محدود  يطبق قانون اساسي، فاقد دليل خواهد بود؛ زيرا گستره

كنند. بنابراين يدگي ميهاي انضباطي به آنها رسشوند كه هيئتنيز تخلف محسوب مي اين رفتارها
محدود است صرفاً توسط افراد نظامي قابل ارتكاب  ي كهتوان به جرائممنظور قانون اساسي را نمي

ظايف خاص نظامي يا انتظامي، هر جرمي است كه در وبلكه منظور از جرائم مربوط به  ،دانست
در ارتباط »و « ه سببب»دهد. لذا ذكر عبارات نظامي رخ مي يراستا و در جهت انجام وظيفه
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محاكم نظامي و تضييق  ي صالحيتتوسعهتوان سبب ( اين ماده را نمي5در تبصره )« مستقيم
اساسي دانست. همچنين برخي ( قانون 513( و )532اصول )صالحيت دادگستري و مغاير با 

وسط نظاميان توان صرفاً قابل ارتكاب تشوند را نيز نميرفتارهاي مجرمانه كه خاص نظامي بيان مي
د ممكن است از سوي يك كارمند غير نظامي نيز رخ دهد. مثالً گزارش خالف واقع يا تمرّ ؛دانست

، مالك «جرمي نظامي است كه صرفاً توسط نظاميان قابل ارتكاب است»بنابراين اين معيار كه 
 مناسبي براي ترسيم چارچوب اين مفهوم نيست.

به رسيدگي به جرائم عمومي نظاميان در محاكم  قانون اساسي (532)تصريح ذيل اصل  ح(
معناي برداشت مضيق از عبارت جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و  توان بهعمومي را نمي

مذكور در تبصره « در ارتباط»و « به سبب»ع آن مغايرت عبارات بَانتظامي مذكور در اين اصل و به تَ
كه جرائمي كه در راستاي انجام وظايف نظامي نيستند،  دانست. از آنجا با اصل مزبور ( اين ماده5)

گذار اساسي درصدد استثنا كردن اين موارد بوده است و اين شوند، قانونموارد بسياري را شامل مي
نيست. مثالً ممكن است فرد نظامي مرتكب جرائم  (532اصل )به معناي برداشت مضيق از صدر 

 ياري و جرائمي ديگر شود كه در راستاي انجام وظيفهخيانت در امانت، كالهبرد قتل، سرقت،
دادگاه عمومي صالح به رسيدگي به اين جرائم است. بنابراين در اين صورت، نظامي او نباشد كه 

ذكر شده است،  اين اصلصرفاً بدين معناست كه غير از آنچه در صدر  (532اصل )استثناي ذيل 
 ي است.ساير موارد در صالحيت رسيدگي محاكم عموم

 نظر شورای نگهبان
)پ(، قسمت اخير بند )پ(، بند )ت(، بند )ث(،  (، عموم بند )ب(، عموم صدر بند20در ماده )

( قانون اساسي و ذيل بند )ج(، مغاير 532عموم صدر بند )ج( نسبت به غير موارد مذكور در اصل )
 باشد.( قانون اساسي مي513( و )532اصول )

اده، چون شامل كليه افراد ولو افراد غير نظامي و غير انتظامي نيز عالوه بند )چ( اين مبه
همچنين چون عموم جرائم مرتبط شامل جرائم غير موارد مربوط به وظايف  .گردد اشكال داردمي

 شود، اشكال دارد.خاص نظامي يا انتظامي هم مي
خدمت مقامات مذكور  مضافاً بر اين اطالق صدر بند )ح( اين ماده، نسبت به مواردي كه الزمه

 .باشديم يقانون اساس (513)و  (532)اصول  ريمغاگردد، نيست نيز مي
همچنين در تبصره يك اين ماده، اطالق آن به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم شامل جرائم 

 شود، اشكال دارد.غير مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي هم مي
... 

محاكم سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در مواردي كه امام بديهي است در خصوص صالحيت 
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العالي اجازه فرمودند، مادامي كه از آن عدول نشده، كماكان هظلّالرحمه و مقام معظم رهبري مدّعليه
 به قوت خود باقي است.

 ــــــــــــــــــــــــ

ميت ايران، ايراني در داخل و يا خارج از قلمرو حاك چنانچه نظاميان غير -11 ماده
يا امنيت داخلي و خارجي،  م عليه نظام جمهوري اسالمي ايرانمرتكب جرائم اقدا

هاي ايران صالحيت موجب قانون، دادگاهتماميت ارضي و يا استقالل كشور گردند و به 
دگاه نظامي تهران رسيدگي به آن جرائم را داشته باشند، به اتهام آنان در دادسرا و دا

 شود.رسيدگي مي

 دیدگاه مغایرت
مربوط به  محاكم نظامي تنها صالح به رسيدگي به جرائم ،( قانون اساسي532) اصلبر اساس 

و سپاه پاسداران انقالب  يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا يانتظام اي يخاص نظام فيوظا
 ي هستند و رسيدگي به جرائم عمومي اين افراد در صالحيت محاكم عمومي است. همچنيناسالم

و لذا محاكم  است يدادگستر ،اتيمات و شكاتظلّ يمرجع رسمقانون اساسي ( 513)مطابق اصل 
( صالحيت رسيدگي دارند و ساير موارد 532نظامي صرفاً در خصوص جرائم مذكور در اصل )

( از دو جهت مغاير با اصول مزبور است: نخست اينكه 91ماده ). رسيدگي شودبايد در دادگستري 
و سپاه پاسداران  يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا»( با توجه به تصريح آن بر 532مفاد اصل )

( كه در خصوص نظاميان غير 91صرفاً در خصوص نظاميان ايراني است و ماده )« يانقالب اسالم
( به جرائمي 91توان مشمول حكم اين اصل دانست. از سوي ديگر در ماده )ايراني است را نمي
( قانون 532ي وظايف خاص نظامي يا انتظامي مندرج در اصل )ه لزوماً از جملهاشاره شده است ك

شوند. با توجه به اين دو جهت، جرائم نظاميان غير ايراني مشمول حكم اصل اساسي محسوب نمي
( در محاكم 513( قانون اساسي نيست و رسيدگي به جرايم اين افراد بايد طبق عموم اصل )532)

( قانون 532( و )513جام شود. بر اين اساس، حكم اين ماده، مغاير با اصول )عمومي دادگستري ان
 اساسي است.

 نظر شورای نگهبان
قانون اساسي شناخته ( 513) و (532)( در خصوص نظاميان غير ايراني، مغاير اصول 91ماده )

 شد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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 عبارتند از:  نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران ياعضا -13ماده 
 ايرانكاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي -الف
 ايرانكاركنان ارتش جمهوري اسالمي -ب
بسيج سپاه پاسداران انقالب  يكاركنان سپاه پاسداران انقالب اسالمي و اعضا -پ

 اسالمي
 كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح -ت
 ايرانجمهوري اسالميكاركنان نيروي انتظامي  -ث
هاي حفاظت اطالعات، عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه كاركنان سازمان -ج

 نيروهاي مسلح
 مسلح يروهايوابسته به ن يهاكاركنان سازمان -چ
 كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن -ح
و انتظامي نظامي نيروهاي مسلح، مراكز آموزش محصالن موضوع قوانين استخدامي  -خ

 در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ايران هستند و موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي به طور  كهكساني -د

نيروهاي مسلح محسوب  ينيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاطبق قوانين استخدامي 
 شوند.مي

كاركنان مذكور كه در و انتظامي جرائم در ارتباط با وظايف خاص نظامي  -3 هتبصر
 شود.رسيدگي ميهاي نظامي كنند در دادگاههاي ديگر خدمت ميسازمان
در اين ماده، آن دسته بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي  يمقصود از اعضا -2 تبصره

به انجام  اه پاسداران انقالب اسالميباشند كه با حكم رسمي سپبسيج مي ياز اعضا
 .شونديمرتكب جرم م تيانجام مأمور نيپردازند و حمأموريت مي

 دیدگاه مغایرت
خاص  فيمربوط به وظا مئبه جرا يدگيرس يبرا»ي قانون اساس( 532)اصل مطابق  الف(

محاكم  ،يمو سپاه پاسداران انقالب اسال يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا يانتظام اي ينظام
از آنجا كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جزء .« گردديم ليمطابق قانون تشك ينظام

اطالق رسيدگي به جرائم آنها در ( قانون اساسي نيست، 532نيروهاي نظامي مصرح در اصل )
دفاع،  به بيان ديگر، از آنجا كه تمامي اعضاي وزارت است.مذكور اصل  ريهاي نظامي، مغادادگاه

نيروهاي نظامي ارتش و سپاه نيستند، اطالق رسيدگي به جرائم آنها طبق بند )ت( اين ماده كه افراد 
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همچنين صرف  ( قانون اساسي است.532مغاير با اصل ) (5)شود،غير نظامي را نيز شامل مي
نظامي  توان موجبپشتيباني و تأمين قطعات مورد نياز نيروهاي مسلح توسط وزارت دفاع را نمي

هاي ديگري نيز وجود دارند كه به شكل محسوب كردن وزارت دفاع دانست؛ كما اينكه سازمان
رساني به نيروهاي مسلح هستند. به بيان ديگر، وزارت دفاع مستقيم يا غير مستقيم در حال خدمت

 داراي شخصيت حقوقي مستقلي از نيروهاي مسلح است و پشتيباني اين وزارت از نيروهاي مسلح
 نظامي بودن آن دانست.به معناي  توانرا نمي

هاي هاي وابسته بسياري از جمله سازماناز آنجا كه نيروهاي مسلح داراي سازمان ب(
آنها انجام اموري غير نظامي است، كاركنان اين  ياقتصادي، كشاورزي و... هستند كه وظيفه

مثال كاركنان تاالرهاي پذيرايي يا  به عنوانتوان افراد نظامي محسوب كرد. ها را نميسازمان
توان دهند را حتي عرفاً نمياي كه به كاركنان نيروهاي مسلح خدمت ارائه ميهاي زنجيرهفروشگاه

وابسته به  يهاكاركنان سازمان»ي مزبور كه افراد نظامي محسوب كرد. بر اين اساس، بند )چ( ماده
به بيان داشته كه ع آن بَتَ ح دانسته است و بهرا از جمله اعضاي نيروهاي مسل« مسلح يروهاين

( 532شود، مغاير با اصل )(، در محاكم نظامي رسيدگي مي20جرائم اين افراد طبق بند )الف( ماده )
 ياعضاخاص نظامي يا انتظامي قانون اساسي است. طبق اين اصل، محاكم نظامي صرفاً به جرائم 

 كنند.ي رسيدگي ميران انقالب اسالمو سپاه پاسدا يشهربان ،يارتش، ژاندارمر
كارگيري افرادي در اين نيروها انجام برخي امور در نيروهاي مسلح ممكن است نيازمند به ج(
وجه نيروي مسلح توان به هيچاين افراد را نمي .موقت اين امور را انجام دهندبه طور  شود كه

مربوط به نيروهاي هاي از ساختمانمثال ممكن است براي تعميرات يكي  به عنوانمحسوب كرد. 
ه كه دكوتاه به خدمت گرفته شوند. بر اين اساس، بند )د( اين ما يمدت مسلح، افرادي براي

اعضاي  ياز جملهنيز را ايران در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  موقتِ مستخدمان
رائم آنها را در صالحيت جرسيدگي به (، 20نيروهاي مسلح محسوب كرده و طبق بند )الف( ماده )

طبق اين . ( قانون اساسي است532سازمان قضايي نيروهاي مسلح دانسته است، مغاير با اصل )
و  يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا خاص نظامي يا انتظامياصل، محاكم نظامي صرفاً به جرائم 

 كنند.ي رسيدگي ميسپاه پاسداران انقالب اسالم
 يفوظا»مربوط به  جرائمبه  يدگيرسنون اساسي، محاكم نظامي براي ( قا532مطابق اصل ) (د

 ي،و سپاه پاسداران انقالب اسالم يشهربان ي،ارتش، ژاندارمر ياعضا «يانتظام يا يخاص نظام
انجام  نيح( اين ماده كه رسيدگي به ارتكاب جرائم 2شوند. اطالق تبصره )يم يلمطابق قانون تشك

                                                           
نيروهاي  يو انتظامي اعضاجرائم مربوط به وظايف خاص نظامي ( اين مصوبه، رسيدگي به 20طبق بند )الف( ماده ) .1

 ( به احصاي اين اعضا پرداخته است.95در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است كه ماده ) مسلح



 232 آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي قانون

پاسداران را در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح دانسته است، اعضاي بسيج سپاه  تيمأمور
زيرا اطالق آن، جرائم غير مربوط به وظايف خاص نظامي  ؛( قانون اساسي است532مغاير با اصل )

محاكم  ديگرمحاكم عمومي يا صالحيت شود كه رسيدگي به آنها در اين افراد را نيز شامل مي
 .استصالح 

 دیدگاه ابهام
را از جمله  عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه نيروهاي مسلحكاركنان  (،95) )ج( مادهبند 

(، رسيدگي به جرائم آنها در صالحيت سازمان 20نيروهاي مسلح دانسته است كه طبق ماده )
قضايي نيروهاي مسلح است. با توجه به اينكه طبق حكم حكومتي مقام رهبري، رسيدگي به جرائم 

روحانيت است و برخي از كاركنان سازمان عقيدتي سياسي  يصالحيت دادگاه ويژه روحانيون، در
و نمايندگي ولي فقيه نيروهاي مسلح، روحاني هستند، مشخص نيست كه رسيدگي به جرائم آنها 

 يدر صالحيت كدام مرجع خواهد بود. اگر منظور اين بند، سلب صالحيت از دادگاه ويژه
( قانون 13ن بر اساس حكم حكومتي است، اين بند مغاير با اصل )روحانيت باشد كه صالحيت آ

واليت مطلقه فقيه است. بنابراين ابتدا بايد ابهام اين بند اختيارات ناشي از اساسي در خصوص 
 شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد. برطرف

 عدم مغایرت دیدگاه
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي »ارت ( قانون اساسي به عب532رغم اينكه در اصل )به الف(

پشتيباني از نيروهاي مسلح را  يتصريح نشده است ولي به دليل اينكه اين وزارتخانه وظيفه« مسلح
دهند، اين بر عهده دارد و اغلب كاركنان آن را نيز افراد نيروهاي مسلح )ارتش و سپاه( تشكيل مي

شود و لذا رسيدگي به جرائم كاركنان محسوب مي نيروهاي مسلح يوزارتخانه نيز عرفاً از جمله
( قانون اساسي دانست. 532توان مغاير با اصل )هاي نظامي را نمياين وزارتخانه در دادگاه

به  توانمجريه را نمي يهمچنين، با توجه به داليل مزبور، صرف قرار گرفتن اين وزارتخانه در قوه
نظر وزارت كشور  مچون نيروي انتظامي كه تحته ، بلكهغير نظامي بودن آن دانستمعناي 

اي نظامي است كه تحت نظر دولت اقدام به فعاليت كند، اين وزارتخانه نيز وزارتخانهفعاليت مي
عمل ( به532چنانچه تفسيري كه از نيروهاي مذكور در اصل )ضمناً بايد توجه داشت كه كند. مي
توان نظامي محسوب كرد. عضاي بسيج را نيز نميآيد، تفسيري لفظي باشد، افرادي همچون امي

 باشدناظر به تمامي افرادي  كه از نيروهاي مذكور در اين اصل بايد برداشتي صورت پذيرد بنابراين
 شوند.نوعي از نيروهاي مسلح محسوب ميكه به

ارتش، « اعضاي»( قانون اساسي، محاكم نظامي صالحيت رسيدگي به جرائم 532طبق اصل ) ب(
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ي را بر عهده دارند. به بيان ديگر در اين اصل به اعضا و سپاه پاسداران انقالب اسالم روي انتظاميني
هاي تابعه نيروهاي اشاره شده است، نه اينكه لزوماً اعضاي آن نظامي باشند. بنابراين اعضاي سازمان
وند و لذا رسيدگي شمسلح )مندرج در بند )چ( اين ماده( نيز از جمله اعضاي آن سازمان محسوب مي

تَبَع ي مزبور كه به به جرائم آنها در صالحيت محاكم نظامي خواهد بود. بر اين اساس، بند )چ( ماده
هاي وابسته به نيروهاي مسلح را در (، رسيدگي به جرائم كاركنان سازمان20بند )الف( ماده )

 ( قانون اساسي نيست.532صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح قرار داده است، مغاير اصل )
موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري به طور  كهكساني »منظور بند )د( اين ماده از  ج(

نيروهاي مسلح در مدت مزبور از طبق قوانين استخدامي »، با توجه به عبارت «ايران هستنداسالمي 
اي مسلح در آمده افرادي است كه به استخدام نيروه« شوندنيروهاي مسلح محسوب مي ياعضا

پيماني به استخدام به طور  سالكه به مدت يك اشاره كرد افرادي توان بهمي مثال به عنوانباشند. 
شرايط الزم، تبديل وضعيت شوند. بر اين  احرازآيند تا در ادامه در صورت اين نيروها در مي

ندارد و افرادي همچون  در نيروهاي مسلح را مدّ نظرنيرو كارگيري اساس، اين بند، هرگونه به
كنند را اين نيروها مي وتاه، اقدام به انجام برخي امورك يمدتدر ن ساختماني كه اكارگرها و مهندس

اي با نيروهاي پروژهبه طور  توان منظور اين ماده دانست. اين افراد در واقع افرادي هستند كهنمي
اند. بر اين ت اين نيروها در نيامدهكنند و طبق قوانين استخدامي به عضويمسلح همكاري مي

را نيز رسيدگي به جرائم آنها  ، عبَتَ توان شامل اين افراد دانست و بهاساس، بند )د( اين ماده را نمي
توان مغاير با بند )د( را نميدانست. بر اين اساس، در سازمان قضايي نيروهاي مسلح  تواننمي

 ( قانون اساسي دانست. 532اصل )
را از  عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه نيروهاي مسلحكه كاركنان  (95) )ج( ماده بند د(
 در صالحيت( 20طبق ماده )را جرائم آنها صالحيت رسيدگي به  ونيروهاي مسلح دانسته  يجمله

 ، بلكهروحانيت نيست ي، در مقام نفي صالحيت از دادگاه ويژهدانسته استسازمان قضايي 
ح رسيدگي به جرائم اين افراد در مقام عمل بر اساس قواعد تعارض مراجع تشخيص مرجع صال

روحانيت صالح به اين امر باشد، رسيدگي به جرائم  يپذيرد كه اگر دادگاه ويژهصالح صورت مي
هاي نيروهاي مسلح، كه ممكن است در ساير جايگاهآنها در اين دادگاه محقق خواهد شد. همچنان

ت باشند كه اشاره ساير بندهاي اين ماده به رسيدگي به جرائم نيروهاي مَسِ افراد روحاني داراي
اين معنا نخواهد بود كه تحت هر شرايطي رسيدگي به جرائم تمامي  مسلح در سازمان قضايي به

شود. لذا بند )ج( اين ماده كه در اين سازمان انجام مي -حتي اشخاص روحاني -اعضاي آن 
را در صالحيت  عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه نيروهاي مسلحان رسيدگي به جرائم كاركن

روحانيت، مغاير با  يتوان از حيث نفي صالحيت دادگاه ويژهسازمان قضايي دانسته است نمي
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 ( قانون اساسي دانست.13و واليت مطلقه فقيه مندرج در اصل ) (5)حكم حكومتي مقام رهبري

 نظر شورای نگهبان
( 532هاي مذكور در اصل )(، چون اشخاصي غير از اعضاي دستگاه95ماده ) اطالق بند )چ(

باشد. همچنين در تبصره ( قانون اساسي مي532شود، مغاير اصل )قانون اساسي را نيز شامل مي
 ( قانون اساسي اشكال دارد.532( اين ماده، اطالق اين جرم نسبت به غير موارد مشمول اصل )2)

 ــــــــــــــــــــــــ

باشد لكن با توجه به  يدر صالحيت دادگاه نظام يهرگاه رسيدگي به اتهام فرد -11ماده 
اوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب، در عمل با رسيدگي به جرم ديگرِ همان متهم كه در 

است مالزمه داشته باشد، به آن جرم نيز در دادگاه نظامي  ييصالحيت ساير مراجع قضا
 شود.ميرسيدگي 

 دگاه مغایرتدی
مربوط به ( قانون اساسي، محاكم نظامي تنها صالح به رسيدگي به جرائم 532) اصلبر اساس 

ي و سپاه پاسداران انقالب اسالم يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا يانتظام اي يخاص نظام فيوظا
طابق هستند و رسيدگي به جرائم عمومي اين افراد در صالحيت محاكم عمومي است. همچنين م

و لذا محاكم نظامي  است يدادگستر ،اتيمات و شكاتظلّ يمرجع رسم( قانون اساسي 513اصل )
( صالحيت رسيدگي دارند و ساير موارد بايد در 532صرفاً در خصوص جرائم مذكور در اصل )

( صراحتاً ساير جرائم اعضاي نيروهاي 99محاكم عمومي دادگستري رسيدگي شود. از آنجا كه ماده )
ي صالحيت سازمان ح را نيز در صالحيت اين سازمان قرار داده است، اين ماده از حيث توسعهمسل

 ( قانون اساسي است.513( و )532قضايي و تضييق صالحيت دادگستري، مغاير با اصول )

 نظر شورای نگهبان
 باشند.( قانون اساسي مي513( و )532(، مغاير اصول )91( و )98(، )99مواد )

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 ينيو دادستان آن توسط امام خم تيروحان ژهيع دادگاه وبا صدور حكم انتصاب حاكم شر 5900دادگاه در سال  نيا .1

دادگاه،  نيبا صدور حكم انتصاب دادستان ا 5900در سال  زين يشد و مقام معظم رهبر سيتأس يطور رسمبه )ره(،
 زين 5908كه در سال  دهيرس شانيا بيبه تصو 5903آن در سال  نامهنييآ نيوجود آن را الزم دانسته و همچن

(، دادسرا 5909محمد زمان، ) ديس ،ياباريدرجهت مشاهده اطالعات بيشتر ر.ك:  بر آن اعمال شده است. ياصالحات
 .يتهران: انتشارات مركز اسناد انقالب اسالم ت،يروحان ژهيو دادگاه و
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كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر در جرائمي از قبيل رشاء و ارتشاء  -14ماده 
باشد، كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صالحيت دادگاه نظامي  است، در صورتي

 شود.رسيدگي ميبه اتهام كليه متهمان در دادگاه نظامي 

 دیدگاه مغایرت
مربوط به ( قانون اساسي محاكم نظامي تنها صالح به رسيدگي به جرائم 532) اصلبر اساس 

و سپاه پاسداران انقالب  يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا يانتظام اي يخاص نظام فيوظا
ي هستند و رسيدگي به جرائم عمومي اين افراد در صالحيت محاكم عمومي است. اسالم

و  است يدادگستر ،اتيمات و شكاتظلّ يجع رسممر( قانون اساسي 513همچنين مطابق اصل )
( صالحيت رسيدگي دارند و 532لذا محاكم نظامي صرفاً در خصوص جرائم مذكور در اصل )

( رسيدگي به جرائم افراد غير 98ساير موارد بايد در دادگستري رسيدگي شود. از آنجا كه ماده )
در صالحيت سازمان قضايي داخل كرده  اند را نيزنظامي كه در جرم رشاء و ارتشاء شركت داشته

ي صالحيت سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري، مغاير است، اين ماده از حيث توسعه
( قانون اساسي است. به عالوه، در اغلب موارد، وقوع جرائم رشاء و 513( و )532با اصول )

هاي مسلح نيست تا در ارتشاء توسط نظاميان، مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي نيرو
محاكم نظامي قابل رسيدگي باشد، بلكه به اين جرايم نيز ولو از سوي نظاميان ارتكاب يافته 
باشد، بايد در محاكم عمومي رسيدگي شود. از اين لحاظ نيز اين ماده، مغاير با اصول مزبور 

 خواهد بود.

 نظر شورای نگهبان
 باشند.( قانون اساسي مي513و ) (532(، مغاير اصول )91( و )98(، )99مواد )

 ــــــــــــــــــــــــ

كه رسيدگي به جرائم  يافته، در صورتيجرائم گروه مجرمانه سازماندر مورد  -11ماده 
آن در صالحيت دادگاه  كنندهيسازمانده ايطراح  ايكننده دهنده جمعيت، ادارهتشكيل
 شود.رسيدگي مينظامي  باشد، به اتهام همه متهمان در دادگاهنظامي 

 دیدگاه مغایرت
مربوط به  محاكم نظامي تنها صالح به رسيدگي به جرائم ،( قانون اساسي532) اصلبر اساس 

و سپاه پاسداران انقالب  يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا يانتظام اي يخاص نظام فيوظا
محاكم عمومي است. همچنين ي هستند و رسيدگي به جرائم عمومي اين افراد در صالحيت اسالم



 223 آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي قانون

و لذا محاكم  است يدادگستر ،اتيمات و شكاتظلّ يمرجع رسمقانون اساسي ( 513)مطابق اصل 
( صالحيت رسيدگي دارند و ساير موارد 532نظامي صرفاً در خصوص جرائم مذكور در اصل )

رائم افراد غير ( رسيدگي به ج91ماده )از آنجا كه  رسيدگي شود.دادگستري محاكم عمومي بايد در 
شوند را در صالحيت سازمان قضايي دانسته است، اين يافته مينظامي كه مرتكب جرائم سازمان

مغاير با اصول  ،سازمان قضايي و تضييق صالحيت دادگستري ي صالحيتتوسعهاز حيث ماده 
يافته مانبه عالوه، بايد توجه داشت كه بسياري از جرائم ساز ( قانون اساسي است.513( و )532)

توان مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح دانست و توسط نظاميان را نيز نمي
هاي نظامي را صالح به رسيدگي به اين جرايم قلمداد كرد. از توان دادگاهلذا در اين موارد نيز نمي

ي نظاميان، مغاير با هيافتي جرايم سازماناين لحاظ نيز اطالق اين ماده از جهت تسرّي به كليه
 اصول مزبور خواهد بود.

 نظر شورای نگهبان
 باشند.( قانون اساسي مي513( و )532(، مغاير اصول )91( و )98(، )99مواد )

 ــــــــــــــــــــــــ

 يخذ كارت مربوط ضابط نظاماالزم و  يهاپس از كسب مهارت ريمأموران ز -13ماده 
 :باشنديم

 بان نيروهاي مسلحمأموران دژ -الف
ها و وظايف مأموران حفاظت اطالعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت -ب

 قانوني
 نيروهاي مسلح ييمأموران بازرسي و قضا -پ
 يديده نيروي انتظامداران آموزشفرماندهان، افسران و درجه -ت
ر ساير داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضوافسران و درجه -ث

 ضابطان نظامي
ضابط  ،قوانين خاص در حدود وظايف محولهبه موجب  كه يمقامات و مأموران -ج

 .شونديمحسوب م ينظام
هاي نظامي در امور مربوط به ها و بازداشتگاهرؤسا، معاونان و مأموران زندان -3 تبصره

به جرائم  زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت اطالعات وزارت اطالعات نسبت
است، ضابط نظامي  ييكاركنان وزارت مزبور كه در صالحيت رسيدگي سازمان قضا

 شوند.محسوب مي
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شوند، اما تحت نظارت ضابطان كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي -2تبصره 
شده در اين رابطه با كنند و مسئوليت اقدامات انجاممورد انجام وظيفه مي مربوط در اين

 .ستين فهيكاركنان وظ تيمسئول يناف تيمسئول نينظامي است و اضابطان 
هاي نظامي و عمومي در يگان يياجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضا -1تبصره 

 عهده ضابطان نظامي مربوط است.هانتظامي ب

 دیدگاه مغایرت
 ينظام خاص فيمربوط به وظا جرائمبه  يدگيرس يبرا( قانون اساسي 532مطابق اصل ) الف(

 يمحاكم نظام ،يو سپاه پاسداران انقالب اسالم يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا يانتظام اي
. از آنجا كه كاركنان وزارت اطالعات جزء نيروهاي مسلح محسوب گردديم ليمطابق قانون تشك

ئم اين اي نشده است، رسيدگي به جرا( قانون اساسي به اين افراد اشاره532شوند و در اصل )نمي
رسيدگي كه ( 93( ماده )5تبصره ) ر اين اساس،ب .افراد در محاكم نظامي مغاير با اصل مذكور است

است، از  دانستهبه جرائم كاركنان وزارت مزبور را در صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
 ( قانون اساسي است.532سازمان قضايي، مغاير با اصل ) ي صالحيتتوسعهحيث 

است  ياقوه هيقضائ يقوه ران،يا ياسالم يجمهور يقانون اساس( 510)اصل مطابق  ب(
طبق اصل  به عدالت است. دنيو مسئول تحقق بخش يو اجتماع يحقوق فرد بانيمستقل كه پشت

( اين 93) ( ماده9تبصره )با اين وصف، ست. ا اي مستقل از ساير قوا، قوهي قضائيهقوه( نيز 13)
را هاي نظامي و انتظامي عمومي در يگان ييت و دستورهاي مراجع قضااجراي تصميماكه  مصوبه

دانسته است، از حيث محدود كردن اختيارات دادگستري، بر  ضابطان نظامي مربوط يعهدههب
 دادگستري را اجعمراين تبصره زيرا  ؛و مغاير با اصول مزبور است ي قضائيهقوهخالف استقالل 

 نوعي از قضات دادگستري سلب اختيار كرده است.رده است و بهملزم به تعيين ضابط نظامي ك
را براي ضابطان نظامي  خذ كارت مربوطاالزم و  يهاكسب مهارت، صرفاً (93) صدر ماده ج(

 كه يكي از شرايط شرعي براي ضابطان، شرط وثاقت و مورد اعتمادِ در حالي كافي دانسته است،
 ماده از حيث فقدان اين شرايط، مغاير با موازين شرع است.. بنابراين اين ستا قاضي بودن آنها

 عدم مغایرت دیدگاه
معنا نيست كه آن شخص الزاماً اينكه شخصي به عنوان ضابط نظامي انجام وظيفه كند بدين  الف(

تواند مشخص كند چه كساني به عنوان جزء نيروهاي مسلح باشد، بلكه قانون عادي است كه مي
مأموران حفاظت اطالعات وزارت ( ماده كه 5انند فعاليت كنند. از اين رو، تبصره )توضابط نظامي مي

توان از اين حيث كه كاركنان وزارت اطالعات را جزء ضابطان نظامي قرار داده است، نمي اطالعات
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( نيستند، مغاير با اين اصل دانست. به عالوه، در اين 532ي نيروهاي مسلح مذكور در اصل )از جمله
صره تصريح شده است كه اين مأموران نسبت به جرائمي از كاركنان وزارت اطالعات، ضابط تب

شوند كه آن جرائم در صالحيت رسيدگي سازمان قضايي باشد. بنابراين اين تبصره، محسوب مي
ي جرائم كاركنان اين وزارت را در صالحيت سازمان قضايي قرار نداده است تا از حيث توسعه

در موارد  ( قانون اساسي باشد، بلكه صرفا532ًي سازمان قضايي، مغاير با اصل )صالحيت رسيدگ
صالحيت سازمان قضايي، اين نيروها را ضابط محسوب كرده است. ممكن است طبق حكم مقام 
رهبري، رسيدگي به جرائم كاركنان اين وزارت در صالحيت سازمان قضايي قرار گيرد كه در اين 

ان حفاظت اطالعات اين وزارت را در اين خصوص ضابط دانسته است. فرض، اين ماده، مأمور
 ( قانون اساسي دانست.532توان مغاير با اصل )بنابراين اين تبصره را نمي

نيست  معنابدين اي مستقل است ولي اين ، قوهي قضائيهمطابق قانون اساسي قوههر چند  ب(
بيان ديگر، مجلس شوراي اسالمي كه طبق اصل گذاري كرد. به كه نتوان براي فعاليت آن، قانون

تواند تا جايي ، ميقانون وضع كند يدر عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساستواند ( مي35)
را بر اساس  ي قضائيهقوهاعمال صالحيت  يرا سلب نكند، شيوه ي قضائيهقوههاي كه صالحيت

فعاليت  ي قضائيه و مراجع قضاييقوهظر قانون مشخص كند. تعيين ضابط دادگستري كه تحت ن
ضابط  به عنوانگذار نيروي انتظامي را كه قانونشود و همچنانكند نيز طبق قانون مشخص ميمي

ضابط خاص معرفي كرده است،  به عنوانعام و برخي نيروها از جمله بسيج و وزارت اطالعات را 
به هاي نظامي و انتظامي، ائم مربوط به يگان( اين ماده نيز ضابطين نظامي را در جر9در تبصره )

توان در مقام ( اين ماده را نمي9ضابط خاص دادگستري معرفي كرده است. بنابراين تبصره ) عنوان
( قانون 510( و )13مغاير با اصول ) از اين جهت آن رادانست و  ي قضائيهقوهنقض استقالل 

 .قلمداد كرداساسي 
خواهد شد  5932صوبه بخشي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ج( با توجه به اينكه اين م
اين قانون، وثاقت و مورد اعتماد بودن ضابطان، شرط دانسته شده ( 91)و با عنايت به اينكه در ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص ضابطان نظامي نيز جاري خواهد  (91)است، ضوابط ماده 
( اين مصوبه را از حيث عدم اشاره به شرايط مزبور، مغاير با موازين 93) مادهتوان نمي بنابراينبود. 

 شرع دانست.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(93ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ
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كننده، انجام تحقيقات در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي -42ماده 
آوري داليل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا جمع مقدماتي،

شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به كارشناسان خارج از يگان محول مي
 رعايت مقررات و نظامات راجعبه منظور  تواندوي مي نيهمكاري با آنان است. همچن

 موران يا كارشناسان معرفي نمايد.مأه اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با ب

 دیدگاه مغایرت
ي يگان به منظور رعايت مقررات و ( كه اختيار تعيين نماينده را براي فرمانده82ذيل ماده )

نظامات راجع به اسرار نظامي قرار داده است، از اين حيث كه ممكن است اين اختيار موجب 
يل و در نهايت موجب ايجاد خدشه در امر قضا آوري دالاخالل در امر تحقيقات مقدماتي و جمع

ي اعزامي، انجام تحقيقات را مغاير نماينده شود، مغاير با موازين شرع است؛ چه آنكه ممكن است
با اسرار نظامي بداند و مانع تحقيقات قضايي شود. همچنين بايد به اينكه نيز توجه داشت كه در 

ي يگان محل وقوع جرم اشاره شده است و بنابراين اندهاين ماده به طور كلّي به اين اختيار فرم
ي اعزامي فرمانده و كارشناسان در نظر ميان نماينده توان پذيرفت كه در صورت اختالفنمي

 خصوص تنافي تحقيقات با اسرار نظامي، حل اختالف با قاضي پرونده باشد. 

 عدم مغایرت دیدگاه
رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي  ( كه به معرفي نماينده جهت82ذيل ماده )

تواند مانع او نيز تصريح كرده است. بنابراين اين نماينده نمي« همراهي»اشاره كرده است، به نقش 
سازد. همچنين انجام تحقيقات شود و صرفاً در راستاي حفظ اسرار نظامي نكاتي را خاطرنشان مي

ي يگان به همكاري با كارشناسان يا ضابطان خارج ف فرماندهبا توجه به اينكه در اين ماده به تكلي
تواند در انجام اين تكليف كوتاهي كند؛ ضمن ي او نمياز يگان، تصريح شده است، يقيناً نماينده

( 9( و تبصره )83(، )89(، )82(، )1تخلف از مقررات مواد )»( اين مصوبه نيز 3آنكه طبق ماده )
 كيشغل از سه ماه تا حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از ( اين قانون، به 93ماده )

همچنين بايد توجه داشت كه .« شودميماه  تي از سه ماه تا ششسال يا محروميت از خدمات دول
اين امر بايد به اطالع قاضي  در مواردي كه انجام تحقيقات با حفظ اسرار نظامي در تنافي باشد،

كند. اضي پرونده است كه در نهايت در اين خصوص تصميم مقتضي را اتخاذ ميپرونده برسد و ق
ي مزبور كه به ارسال نماينده جهت حفظ اسرار نظامي اشاره كرده است، بر اين اساس، ذيل ماده

تواند به معناي ايجاد اختالل در روند تحقيقات قضايي تلقي شود تا ايراد مغاير با موازين شرع نمي
 صادق باشد. در خصوص آن
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 نظر شورای نگهبان
 شناخته نشد. يشرع و قانون اساس نيبا مواز ريمغا ،(42ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

محض اطالع از وقوع جرم مسئوالن نظامي و انتظامي مكلفند به فرماندهان و  -44ماده 
از صالح گزارش كنند. متخلف  ييدر حوزه مسئوليت خود، مراتب را به مرجع قضا

مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي 
 شود. مسلح محكوم مي

تعرفه خدمتي متهمان مشتمل بر اطالعاتي از قبيل تاريخ استخدام يا اعزام،  -تبصره
هاي شده، تاريخ ترفيعات، وضعيت تأهل، تنبيهات، تشويقات، محلهاي طيآموزش

وضع خاص اجتماعي و نظريه  ،ياغل خدمتي، سوابق كيفري، سوابق پزشكخدمت، مش
 شود.ارسال مي ييفرماندهي، توسط مقامات فوق به مراجع قضا

 دیدگاه مغایرت
، مسكن و شغل اشخاص از تعرض ، جان، مال، حقوقتيثيح( قانون اساسي، 22مطابق اصل )

( 88ي ماده )اساس، حكم مقرر در تبصرهبر اين  كند. زيكه قانون تجو يمصون است مگر در موارد
در آن، هرگونه اطالعاتي را « از قبيل»ي خدمتي متهمان با توجه به ذكر عبارت مبني بر ارسال تعرفه

ي قضايي متهم نداشته باشد. بنابراين اين ماده از شود كه ممكن است ارتباطي با پروندهشامل مي
شود و از اين ي تعرض به حقوق او محسوب ميحيث افشاي اطالعات غير ضرور متهم، به نوع

( قانون اساسي است. با عنايت به امكان سوء استفاده از اين اطالق، بايد 22جهت، مغاير با اصل )
در آن تصريح شود كه ارسال اطالعات مزبور، مقيد به موارد مرتبط با پرونده است و هر اطالعاتي 

 شود.را شامل نمي

 عدم مغایرت دیدگاه
ي اين ماده صرفاً به ارسال اطالعاتي از متهم اشاره شده است كه ممكن است در تبصره الف(

گونه تعرضي به گونه اطالعات، هيچدر بررسي پرونده مؤثر باشد و مشخص است كه ارسال اين
توان از حيث تعرض به حقوق ي مزبور را نميشود. بنابراين تبصرهحقوق متهم محسوب نمي

، مسكن و شغل ، جان، مال، حقوقتيثيح( قانون اساسي دانست كه 22اصل )متهم، مغاير با 
 داند.مي از تعرض مصونرا اشخاص 
ي خدمتي متهمان مشخص شده و حكم به ي اين ماده به عنوان تعرفهمواردي كه در تبصره ب(
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نده ارسال آن براي مقامات قضايي شده است، منصرف به مواردي است كه احتماالً در بررسي پرو
شود. بنابراين مفاد اين تبصره را از حيث شمول تأثيرگذار است و اطالعات غيرمرتبط را شامل نمي

 توان داراي ايراد دانست.آن بر اطالعات غير مرتبط با پرونده، نمي

 نظر شورای نگهبان
شود كه تحقيق و رسيدگي منوط به آن موارد ، چون شامل اموري مي(88)اطالق تبصره ماده 

 گيري قاضي مؤثر باشند، مقيد گردد.باشد، اشكال دارد و بايد به مواردي كه احتماالً در تصميمنمي

 ــــــــــــــــــــــــ

ضابط  به عنواناز حيث وظايفي كه رياست و نظارت بر ضابطان نظامي  -41ماده 
ز در اموري نيبرعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي 

 دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات الزم را دارند. كه به ضابطان ارجاع مي
به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط  ييارجاع امر از سوي مقام قضا -تبصره

 شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.تلقي نمي

 دیدگاه مغایرت
است مستقل كه  ياقوه هيقضائ يقوه ران،يا ياسالم يرجمهو يقانون اساس( 510)مطابق اصل 

( نيز 13طبق اصل ) به عدالت است. دنيو مسئول تحقق بخش يو اجتماع يحقوق فرد بانيپشت
ي اي مستقل از ساير قوا معرفي شده است. بر اين اساس، حكم مقرر در تبصره، قوهي قضائيهقوه

به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي  ييارجاع امر از سوي مقام قضا( كه 81ماده )
داند، بدين معنا است كه قضات صرفاً ميحكوميت انتظامي تا درجه چهار موجب مرا  شوندنمي
توانند به ضابطان نظامي ارجاع دهند و ارجاع به ضابطان غير نظامي، موجب محكوميت آنان مي

و  ي قضائيهقوهبر خالف استقالل  قضات،رات حيث محدود كردن اختيااست. لذا اين تبصره از 
 مغاير با اصول مزبور است. 

 عدم مغایرت دیدگاه
اي مستقل است ، قوهي قضائيهقوههر چند ( اين مصوبه بيان شد، 93طور كه ذيل ماده )همان
بر ز ني ينتعيين ضابط .گذاري كردفعاليت آن، قانون يشيوه نيست كه نتوان براي معنابدين ولي اين 

تواند در برخي موارد، ضابط خاص تعيين كند. در گذار ميپذيرد و قانوناساس قانون صورت مي
ي اين ماده نيز تأكيد شده است كه قضات صرفاً بايد به كساني ارجاع دهند كه قانوناً ضابط تبصره

ي اين ماده را ي ارجاع امور به هر شخصي را دارا نيستند. بنابراين تبصرهشوند و اجازهمحسوب مي
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( قانون 510( و )13مغاير با اصول ) آن رادانست و  ي قضائيهقوهتوان در مقام نقض استقالل نمي
 .تلقي كرداساسي 

  نظر شورای نگهبان
 شناخته نشد. يشرع و قانون اساس نيبا مواز ريمغا ،(81ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

با اطالع فرمانده و انتظامي هاي نظامي در يگان توانندمي ييقضات سازمان قضا -43ماده 
كه يگان يا رئيس يا مسئول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات الزم را درباره جرائمي 

انجام دهند. مسئوالن و در صالحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي 
 اشند.بمكلف به همكاري ميرابطه  نيدر ا يو انتظامفرماندهان نظامي 

 دیدگاه مغایرت
از  در اين ماده يگان يا رئيس يا مسئول قسمت مربوطه ياطالق لزوم اطالع دادن به فرمانده

 در پروندهخود شخصاً  ،نسبت به مواردي كه فرمانده يا رئيس يا مسئول مربوطهآن جهت شمول 
لذا اين  و تاسخالف مسائل امنيتي  شود،دخيل بوده و يا اطالع دادن موجب لوث شدن قضيه 

 ماده از اين جهت، خالف موازين شرع است.

 عدم مغایرت دیدگاه
كه خود در  يگان يا رئيس يا مسئول قسمت مربوطه يفرمانده( شامل 83موضوع حكم ماده )

پرونده دخيل هستند نيست و منصرف از اين افراد است. به عبارت ديگر، فرض اين است كه 
توان از حيث ي مذكور را نمييابند كه متهم نيستند و لذا مادهيشده اطالع مكساني از جرمِ واقع

 مغايرت با مسائل امنيتي، مغاير با موازين شرعي دانست.

  نظر شورای نگهبان
 شناخته نشد. يشرع و قانون اساس نيبا مواز ريمغا ،(83ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

و يا ساير ر علمي، فني، مالي، نظامي كه رسيدگي به امري از نظ در مواردي -11ماده 
كننده از كارشناس يا هيئت جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي

 نمايد.كارشناسي كسب نظر مي
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باشد يا به تشخيص مرجع كه موضوع كارشناسي از امور نظامي در مواردي  -3تبصره 
باشد، نيروهاي مسلح مكلفند اظهار نظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري  ي،يقضا

 نسبت به تأمين كارشناسان مورد نياز و پرداخت هزينه كارشناسي اقدام نمايند.
هاي كارشناسي، پرداخت هزينه و نحوه تعيين كارشناس، تعداد و تركيب هيئت -2 تبصره

 ءاالجراماه از تاريخ الزماي است كه ظرف سه نامهساير مقررات مربوط، به موجب آيين
شود تهيه مي ييشدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضا

 رسد.مي او به تصويب فرماندهي كل قو

 دیدگاه مغایرت
گذاري به مجلس اعطا شده است و ( قانون اساسي، صالحيت قانون01)اصل بر اساس  الف(
صره تب. با اين وصف، ر كندواگذا يئتيه ايا به شخص اين صالحيت خويش ر توانديمجلس نم

، است كردهنامه محول ينيرا به صورت مطلق به آ «ساير مقررات مربوط»كه تعيين  (11) ماده( 2)
تجديد  يحوهننظير  مفاد اين تبصره، وط بهبسياري از ضوابط مرب ؛ زيرااست( 01)اصل  با مغاير
هستند كه طبق اراي ماهيت تقنيني داموري ... خذ تصميم وي انسبت به آراي كارشناسان، نحوه نظر

تواند صالحيت تعيين آنها را در قالب ( بايد توسط مجلس تعيين شوند و مجلس نمي01اصل )
 نامه به غير واگذار كند. تصويب آيين

 يقوه عبارتند از: رانيا ياسالم يحاكم در جمهور يقوا( قانون اساسي، 13مطابق اصل ) ب(
مقرر طبق اصول  امامت امت بر مطلقه امر و تينظر وال ريكه ز هيقضائ يو قوه هيمجر ي، قوهمقننه
 (2تبصره )ذيل مقرر در حكم بر اين اساس، با توجه به اينكه گردند. يعمال ماِ اساسي قانوندر 

مافوق )مقام الزام مقام  به معناي ،فرماندهي كل قواتوسط  نامهينيآ ( مبني بر تصويب11ماده )
 ( قانون اساسي است.13است، اين مصوبه مغاير با اصل ) نامهينيآبه تصويب  (رهبري
نياز به  نظامي و از نظر علمي، فني، مالي اموري كهرسيدگي به ( 11در صدر ماده ) ج(

تعيين  ينحوه( اين ماده، 2ي هيئت كارشناسي قرار گرفته است. در تبصره )كارشناس دارد بر عهده
محول شده است كه  اينامهآيين تصويب بهو...  اي كارشناسيهتركيب هيئتو  كارشناس، تعداد

توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه خواهد شد. از آنجا كه اين ستاد تنها در امور نظامي صاحب 
(، يعني 11نامه در ساير امور مذكور در صدر ماده )صالحيت است، مكلف كردن آن به وضع آيين

 امور فني و علمي واجد ايراد است.

 عدم مغایرت دیدگاه
مراتب  ( الزامي براي مقام رهبري ايجاد نكرده است تا از حيث نقض سلسله11( ماده )2تبصره ) الف(
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رسد در اين ذكر عبارت به تصويب فرماندهي كل قوا مي .( مغاير با اين اصل باشد13مذكور در اصل )
شود و در غير االجرا ميهي كل قوا الزمنامه مشروط به تصويب فرماندمعنا است كه اين آيينماده بدين 

 صورت، معتبر نخواهد بود، نه اينكه فرماندهي كل قوا را ملزم به تصويب آن كرده باشد.اين
هر چند ستاد كل نيروهاي مسلح در امور نظامي داراي صالحيت است ولي با توجه به  ب(

رسد و امر به تصويب مقام رهبري مي( اين ماده، در نهايت 2ي مذكور در تبصره )نامهاينكه آيين
االجرا خواهد بود، شمول مفاد آن بر امور غير نظامي، به بيان ديگر، در صورت تصويب ايشان الزم

 (، داراي ايراد نخواهد بود.13با توجه به اختيارات حكومتي وليّ فقيه مندرج در اصل )

 دیدگاه ابهام
دليل اينكه مشخص نيست ناظر بر امور تقنيني  ( به2در تبصره )« ساير مقررات مربوط»عبارت 

ي اجرايي قانون را مدّ نظر دارد، داراي ابهام است. نامهشود يا صرفاً مقررات مربوط به آييننيز مي
اين ماده از حيث واگذاري وضع  از آنجا كه اگر منظور از آن، تعيين ضوابط و امور تقنيني باشد،

( خواهد بود، ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا 01اير با اصل )قانون به مرجعي غير از مجلس، مغ
 بتوان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي اظهار نظر كرد.

  نظر شورای نگهبان
ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد  «ساير مقررات مربوط»(، 11( ماده )2در تبصره )

 ه، نسبت به تعيين تكليف در موارد غير نظامي، اشكال دارد.شد. همچنين شمول تبصر

 ــــــــــــــــــــــــ

از طريق فرمانده يا مسئول  احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطالعات -13 ماده
كه به متهم در يگان مربوطه گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي مافوق انجام مي

گيرد و مراتب به اطالع فرمانده يا از محل اقامت صورت ميدسترسي نباشد، احضار 
 رسد.مسئول مافوق مي

مسلح بر اساس  يروهاينحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئوالن ن -3تبصره 
 .رسديكل قوا م يفرمانده بياست كه به تصو يدستورالعمل

ستفاده از لباس ابالغ احضاريه توسط مأموران ابالغ در محل اقامت، بدون ا -2 تبصره
 .شودرسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي

 دیدگاه مغایرت
احضار و جلب  ينحوه دستورالعمل ( در خصوص تصويب15ماده ) (5تبصره )حكم  الف(
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الزام مقام رهبري به  به معناي ، چونفرماندهي كل قواتوسط  مسلح يروهايفرماندهان و مسئوالن ن
گانه را زير نظر ( قانون اساسي است كه قواي سه13ت، مغاير با اصل )اين دستورالعمل استصويب 

 داند.واليت مطلقه فقيه و امامت امت مي
 يخاص نظام فيمربوط به وظا جرائمبه  يدگيرس يبرا( قانون اساسي 532مطابق اصل ) ب(

 يم نظاممحاك ،يو سپاه پاسداران انقالب اسالم يشهربان ،يارتش، ژاندارمر ياعضا يانتظام اي
. از آنجا كه كاركنان وزارت اطالعات جزء نيروهاي مسلح محسوب شودمي ليمطابق قانون تشك

اي نشده است، رسيدگي به جرائم اين ( قانون اساسي به اين افراد اشاره532شوند و در اصل )نمي
متهمان احضار  ي مزبور بهبا عنايت به اينكه ماده مغاير با اصل مذكور است.افراد در محاكم نظامي 

(، رسيدگي به جرائم آنها در صالحيت 532و طبق اصل ) است اشاره كرده وزارت اطالعات
مزبور سازمان قضايي، مغاير با اصل  ي صالحيتتوسعهاز حيث  سازمان قضايي نيست، اين ماده

  است.
اي ارهتوان پذيرفت كه اين ماده به صالحيت سازمان قضايي اشهمچنين اين استدالل را نمي

كند و صرفاً در خصوص بحث احضار متهمان وزارت اطالعات است؛ زيرا ممكن است موارد نمي
( اين مصوبه كه در خصوص صالحيت سازمان قضايي است، 20( در ماده )532خالف اصل )

توسط مجلس شوراي اسالمي حذف شود و ذكر عبارت متهمان وزارت اطالعات در اين ماده، به 
 زمان قضايي براي رسيدگي به جرائم آنها برداشت شود.معناي صالحيت سا

 عدم مغایرت دیدگاه
( اين ماده، در صدد الزام مقام رهبري به تصويب دستورالعمل مذكور در آن 5تبصره ) الف(

داند. دستورالعمل مزبور قبالً ي اختيارات مقام رهبري مينيست، بلكه تصويب آن را از جمله
كه در اين قانون جهت تأكيد و به منظور آشنايي  (5)الغ شده استتوسط مقام معظم رهبري اب

توان ي مزبور را نميافرادي كه از آن مطلع نيستند، اين تبصره تصويب شده است. بنابراين تبصره
 ( قانون اساسي دانست.13از حيث نقض سلسله مراتب مربوط به مقام رهبري، مغاير با اصل )

صالحيت رسيدگي به جرائم كاركنان وزارت اطالعات به در صدد اعطاي  اين ماده، ب(
دارد در صورتي كه رسيدگي به جرائم كاركنان سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيست، بلكه بيان مي

وزارت اطالعات در صالحيت سازمان قضايي قرار گيرد، به صورت مقرر در اين ماده عمل شود؛ 
رهبري، احضار متهمان آن بايد با تشريفات خاصي به عنوان مثال، در صورتي كه طبق حكم مقام 

( قانون اساسي 532ي صالحيت سازمان قضايي و اصل )صورت پذيرد. لذا اين ماده درصدد توسعه

                                                           
 ي.مقام معظم رهبر 5/3/5908مصوب مورخ « و جلب فرماندهان و مسئولين نيروهاي مسلح احضاردستورالعمل نحوه » .1
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اي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح نشده است و صرفاً به نيست. افزون بر آن در اين ماده، اشاره
ه است. لذا اگر رسيدگي به جرائم آنها در چگونگي احضار متهمان وزارت اطالعات پرداخت

آنها را احضار كرد. بنابراين،  هاي عمومي نيز باشد، بايد طبق تشريفات اين ماده،صالحيت دادگاه
 ( قانون اساسي است.532اين امر نيز حاكي از عدم مغايرت اين ماده با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 اساسي شناخته نشد.(، مغاير با موازين شرع و قانون 15ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و هرگاه ابالغ احضاريه به  -12ماده 
طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضايي استان يا معاون اين امر به 

يا محلي و با  يشار كشورهاي كثيراالنتوسيله يكي از روزنامهوي، متهم يك نوبت به
 يچنانچه متهم پس از انقضا .شودنشر آگهي، احضار مي تاريخماه از درج مهلت يك 

 يابد.مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي
در جرم فرار از خدمت، ابالغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در  -تبصره

شود و رسيدگي بر طبق است، ابالغ قانوني محسوب ميپرونده كارگزيني وي موجود 
 يابد.تشريفات نشر آگهي ادامه ميمقررات و بدون رعايت 

 دیدگاه مغایرت
سازمان  رئيس( به موافقت 12منوط كردن احضار متهم توسط نشر آگهي در ماده ) الف(

ت و از اين ، موجب محدود كردن قاضي در رسيدگي به پرونده اسقضايي استان يا معاون وي
جهت، مغاير با موازين شرع است. به بيان ديگر، اگر قاضي تشخيص دهد كه نشر آگهي در احقاق 

توان او را از اين اقدام منع كرد. از اين رو، محدود كردن قاضي توسط عدالت مؤثر است، نمي
 رئيس سازمان قضايي يا معاون وي داراي ايراد است.

كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح  ر صورتيد»( اين مصوبه 19)ماده طبق  ب(
نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا 
نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه 

حاكي از آن است كه اصل بر آن است كه مشخصات،  مفاد اين ماده.« شودنميعدم حضور ذكر 
درجه و موضوع اتهام بايد در آگهي درج شود، مگر در موارد خالف مصلحت. با توجه به عدم 

ي آنها، درج اين موارد در آگهي با عنايت به ايراد خدشه به اثبات جرائم اين افراد و امكان تبرئه
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، جان، تيثيحانون اساسي خواهد بود. طبق اين اصل ( ق22آبرو و حيثيت افراد، مغاير با اصل )
 .كن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مسمال، حقوق

 عدم مغایرت دیدگاه
با عنايت به اينكه احضار افراد از طريق آگهي ممكن است به حيثيت و آبروي افراد  الف(

سازمان قضايي يا خدشه وارد سازد، در اين ماده، تشخيص ضرورت اين اقدام به موافقت رئيس 
معاون وي واگذار شده است. بنابراين، مفاد اين ماده را از حيث منوط كردن نظر قاضي به اين 

 توان مغاير با موازين شرع دانست.موافقت، نمي
ابالغ احضاريه ي مزبور احضار افراد از طريق آگهي محدود به مواردي است كه طبق ماده ب(

( 19اي بتوان از اين طريق اقدام كرد. ضمن آنكه طبق ماده )وندهممكن نباشد، نه اينكه در هر پر
شود. بنابراين اين اين مصوبه، در موارد خالف مصلحت، درجه و موضوع اتهام نيز درج نمي

ي احضار منوط به موارد ناچاري است و براي حفظ آبروي افراد نيز ضوابطي براي آن قرار شيوه
توان به معناي تعرض به حيثيت و آبروي افراد و ن ماده را نميداده شده است. با اين اوصاف، اي

 ( قانون اساسي دانست. 22مغاير با اصل )

  نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.12ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

مندرج در اين  در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات -14ماده 
 قانون در موارد زير الزامي است:

 االرضجرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في -الف
درجه پنج و  يجرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزير -ب

 باالتر
 شورش مسلحانه -پ
 اي با شرايطلغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه -ت

 شدههاي ضروري اعالمجنگي و يا محدوديت
 ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سالح، نسبت به مافوق -ث
 قتل عمدي -ج
 فرار از جبهه -چ
فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار،  -ح
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 ضد انقالب، شرار و قاچاقچيان مسلح
سط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل فرار همراه با سالح گرم يا تو -خ

 موتوري جنگي يا مجهز به سالح جنگي
 فرار به سوي دشمن -د
 فرار با تباني يا توطئه -ذ
باش يا سرقت سالح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده -ر

گان و يا حمل سالح عمليات رزمي يا در منطقه جنگي در صورت اخالل در مأموريت ي
 ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت

ها، استحكامات زدن، از بين بردن و اتالف عمدي تأسيسات، ساختمانتخريب، آتش -ز
ها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راه

بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل اسناد طبقه يرالكترونيكي، مراكز نگهدا
مرتكب  نكهياز ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از ا تيدفاعي، تمام يا قسم

 را وادار به آن كند. يگريد اي ديشخصاً اقدام نما
كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از در مواردي  -تبصره

 .داقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كندح

 دیدگاه مغایرت
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا ( قانون اساسي، 532بر اساس اصل )

انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقالب اسالمي، محاكم نظامي مطابق 
 (ر(، )ج)، (ب)، (الف)بندهاي برخي از جرائم مذكور در  اطالقاز آنجا كه  .گرددقانون تشكيل مي

ي صالحيت سازمان قضايي ( از حيث توسعه18ماده )شود، نظامي نيز مي ، شامل جرائم غير(ز)و 
  قانون اساسي است. (532)مغاير اصل 

 عدم مغایرت دیدگاه
بلكه مواردي را  اين ماده در مقام تعيين صالحيت براي سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيست،

ذكر كرده است كه در صورتي كه در صالحيت سازمان قضايي باشد، ارتكاب آنها موجب الزامي 
عنوان مثال قتل عمدي مذكور در بند )ج( صرفاً در صورتي كه بودن قرار بازداشت موقت است. به 

رتكاب يافته باشد، ي خاص نظامي اعنوان وظيفهدر صالحيت اين سازمان قرار داشته باشد، مثالً به
ي خاص توان آنها را مربوط به وظيفهمدّ نظر اين ماده است. همچنين در خصوص مواردي كه نمي

ي صالحيت است انجام شود كه در ( كه درباره20نظامي دانست، تعيين تكليف آن بايد در ماده )
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ت را الزاماً صادر صورت صالح بودن سازمان قضايي، در رسيدگي به آنها بايد قرار بازداشت موق
ي آن نيست و لذا ي مزبور در مقام تعيين صالحيت سازمان قضايي و توسعهكرد. بنابراين ماده

 ( قانون اساسي دانست. 532توان آن را مغاير با اصل )نمي

  نظر شورای نگهبان
 .گردداصالح « اشرار»بايد به « شرار»واژه (، 18ماده ) (ح)در بند تذكر: 

 ــــــــــــــــــــــــ

توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر داراي تابعيت خارجي نمي يوكال -22ماده 
 .المللي به اين موضوع تصريح شده باشدشوند، مگر اينكه در تعهدات بين

 دیدگاه ابهام
اين  مشخص نيست توضيح آنكه ابهام است. دارايدر اين ماده « الملليتعهدات بين»عبارت 

پذيرفته است يا شامل  آنها را المللي است كه جمهوري اسالمي ايرانفاً شامل معاهدات بينصرتعهدات 
المللي به دليل عرفي شدن و يا كه به ادعاي برخي مراجع بين شودالمللي نيز ميآن دسته از تعهدات بين

اده، معاهدات چنانچه منظور اين م المللي همه كشورها هستند.جزء تعهدات بين ،آمره بودن يقاعده
اخير نيز باشد، با توجه به اينكه ممكن است اين معاهدات بر خالف شرع و قانون اساسي جمهوري 

مذكور در اين ماده داراي ايراد خواهد بود. لذا « الملليتعهدات بين»اسالمي ايران باشد، اطالق عبارت 
 كرد.ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر 

 عدم مغایرت دیدگاه
تعهداتي است كه توسط جمهوري اسالمي ايران  المللي در اين ماده،منظور از تعهدات بين

نه اينكه هرگونه تعهد  پذيرفته شده است و به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده است،
پذيرد ن صرفاً تعهداتي را ميالمللي را مدّ نظر داشته باشد. به بيان ديگر، جمهوري اسالمي ايرابين

المللي در اين ماده، مشتمل بر تعهداتي كه صراحتاً آن را پذيرفته باشد. بر اين اساس، تعهدات بين
ي مزبور شود كه ممكن است مغاير با شرع يا قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران باشد و مادهنمي

 توان از اين حيث داراي ايراد دانست. را نمي

 ورای نگهباننظر ش
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(02ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ
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ست، رسيدگي فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده ادر جرم  -22ماده 
 گيرد.غيابي صورت نمي

 دیدگاه مغایرت
فرار از خدمت، ممكن است  ( مبني بر عدم رسيدگي غيابي به جرم00حكم مقرّر در ماده )

موجب تجرّي ساير نظاميان و فرار آنها نيز بشود. بر اين اساس، از آنجا كه اين امر سبب ايجاد 
خدشه در نظم و امنيت كشور خواهد شد، اطالق حكم اين ماده كه اين فرض را نيز شامل 

به جرم فرار، موجب شود، مغاير با موازين شرع است. به بيان ديگر، ممكن است عدم رسيدگي مي
فراگير شدن اين امر ميان نظاميان شود كه با توجه به تضعيف نظام، اين امر مغاير با موازين شرع 

 خواهد بود.

 عدم مغایرت دیدگاه
فرار از خدمت جرم، خالف شرع )به معناي تخطي از احكام اوليه اسالم( نيست، بلكه ممكن 

ه مقتضيات جامعه، مصلحت ايجاب كند كه اين است در حكومت اسالمي در شرايطي با توجه ب
تواند انگاري است، خود نيز ميگذار كه خود واضع اين جرمانگاري شود. بنابراين قانونعمل جرم

توان تشخيص دهد كه رسيدگي غيابي به اين جرم صورت نپذيرد. از اين رو، چنين حكمي را نمي
 مغاير با موازين شرع دانست. 

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(00ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

علني است مگر آنكه دادگاه، علني  غير ،زمان جنگرسيدگي در دادگاه نظامي  -28ماده 
 بودن آن را ضروري تشخيص دهد.

 دیدگاه مغایرت
در اين حضور افراد  شود ويم انجام يعلن محاكمات( قانون اساسي، 501مطابق اصل ) الف(

نظم  اي يعفت عموم يبودن آن مناف يعلن ،دادگاه صيمگر آنكه به تشخ ،بالمانع استها دادگاه
از آنجا كه  نباشد. يدعوا تقاضا كنند كه محاكمه علن ني، طرفيخصوص يدر دعاو ايباشد  يعموم

 دادگاه نظاميبودن محاكمات  (، بر خالف اين اصل قانون اساسي، اصل بر غير علني00در ماده )
( قانون اساسي است. افزون بر آن، 501گذاشته شده است، اين ماده مغاير با نص صريح اصل )
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صورت ي قاضي دادگاه است كه به تشخيص غير علني بودن محاكمات بر عهده طبق اين اصل،
 ا غير علني بداند.تواند به طور كلّي رسيدگي به موضوعي رشود و قانون نميموردي انجام مي

( قانون اساسي كه اصل را بر علني بودن محاكمات دانسته است، اطالق داشته 501اصل ) ب(
شود و شود. بنابراين اين اطالق، محاكمات نظامي را نيز شامل ميو هرگونه محاكمه را شامل مي

 ( قانون اساسي محسوب كرد.501توان محاكمات نظامي را منصرف از اصل )نمي

 عدم مغایرت گاهدید
توان ( قانون اساسي مطلق نيست و طبق ذيل آن، در برخي موارد مي501اصل ) الف(

محاكمات را به طور غير علني برگزار كرد. از آنجا كه مواردي كه در دادگاه نظامي زمان جنگ 
يرعلني ها بر غ(، اصل را در اين دادگاه00شوند، ماده )شود، غالباً امنيتي محسوب ميرسيدگي مي

توان مغاير با ي مزبور را نميبودن آنها گذاشته و البته علني بودن را نيز ممكن دانسته است. لذا ماده
 ( قانون اساسي دانست.501اصل )

( اين مصوبه 00( قانون اساسي منصرف از محاكمات نظامي است و لذا ماده )501اصل ) ب(
مات نظامي در زمان جنگ گذاشته است، را از اين حيث كه اصل را بر غير علني بودن محاك

هاي ( قانون اساسي دانست. از آنجا كه يكي از داليل تشكيل دادگاه501توان مغاير با اصل )نمي
كنند، رعايت موارد امنيتي و محرمانه در نظامي كه به طور اختصاصي به برخي جرائم رسيدگي مي

ايد اصل را بر غير علني بودن محاكمات هاي آن نيز بخصوص امور نظامي بوده است، در رسيدگي
توان آن دانست و در مواردي كه اين محاكمات منافاتي با محرمانگي امور نظامي نداشته باشد، مي

 اقدام به برگزاري علني جلسات آن كرد. 

  نظر شورای نگهبان
ت به ( قانون اساسي، اصل بر برگزاري محاكما501(، از آنجا كه بر اساس اصل )00در ماده )

صورت علني است، مگر اينكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم 
عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد، لذا اين ماده، 

 ( قانون اساسي شناخته شد.501مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

ي كه مطابق مقررات مربوط، حق درخواست اعاده دادرسي عالوه بر اشخاص -24ماده 
دارند، رئيس سازمان قضايي نيز حق درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي 

 را دارد.نظامي  يهادادگاه
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 دیدگاه مغایرت
يعني زماني كه قاضي به اي بودن آن است؛ مرحله طبق موازين شرع، در قضاوت، اصل بر يك

كند هيچ كس حق دخالت در رأي صادره از سوي دگي و حكم خود را صادر مياي رسيپرونده
وي را ندارد و اگر شخصي رأي قاضي را پس از صدور آن بدون جهت تغيير دهد، خالف شرع 

ي رفتار كرده است. در حال حاضر كه اكثر قضات مأذون هستند، چنانچه در شرايط استثنايي اجازه
آن موارد اكتفا كرد. به عنوان  شود بايد به قدر متيقناشخاصي داده ي دادرسي به درخواست اعاده

ي قضائيه اشاره شده است ي دادرسي از طرف رئيس قوهنمونه در قوانين به امكان درخواست اعاده
كه آن هم مقيد به شرايطي همچون خالف شرع بيّن بودن رأي دادگاه است، نه اينكه هر زماني كه 

لذا از آنجا كه در ماده  (5)ي دادرسي را درخواست كند.اراده كرد بتواند اعادهي قضائيه رئيس قوه
مطلق و به طور  را نظامي يهانسبت به احكام قطعي دادگاهي دادرسي ( حق درخواست اعاده38)

بدون هيچ قيد و شرطي به رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح داده است، اين ماده خالف 
 موازين شرع است.

 عدم مغایرت اهدیدگ
قاضي واجد شرايط شرعي نيستند، بلكه قاضي  با توجه به اينكه در حال حاضر اغلب قضات،

ي ي دادرسي نيز از جملهتوان مقرراتي را وضع كرد. اعادهمأذون هستند نسبت به رسيدگي آنها مي
ر اينجا نيز هاي قضايي وضع كند. دتواند نسبت به رسيدگيگذار مياين مقررات است كه قانون

ي دادرسي كند. تواند درخواست اعادهگذار تشخيص داده است كه رئيس سازمان قضايي ميقانون
ي مزبور از حيث قرار دادن اين صالحيت، مغايرتي با موازين شرع و نيز قانون اساسي لذا ماده

است كه  بدين مفهوم «مطابق مقررات مربوط»( به عبارت 38ندارد. همچنين تصريح صدر ماده )
تواند در هر زماني كه اراده كرد، درخواست اعاده رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نيز نمي

دادرسي دهد، بلكه درخواست ايشان مقيد به مواردي است كه در ديگر قوانين ذكر شده است. به 
بيان ديگر، جهات دادرسي در قوانين مشخص است و رئيس سازمان قضايي صرفاً بر اساس آن 

 تواند درخواست اعاده دادرسي كند. ميجهات است كه 

                                                           
در  -833ماده »مجلس:  يو حقوق ييامور قضا ونيسيكم 8/52/5932مصوب  يفريك يدادرس نييقانون آ (833)ماده . 1

رأي قطعي صادره از هر يك از مراجع قضايي را خالف شرع بيّن تشخيص دهد، با  ،صورتي كه رئيس قوه قضائيه
رئيس قوه قضائيه براي  طدر شعبي خاص كه توس تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا

يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خالف شرع بيّن اين امر تخصيص مي
آورند و رأي مقتضي صادر عمل ميشده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي بهاعالم

 «نمايند.مي
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 دیدگاه ابهام
يست حق درخواست اعاده دادرسيِ رئيس سازمان قضايي، ( مشخص ن38از آنجا كه در ماده )

ي دادرسي به ايشان ي دادرسي است يا اينكه در هر شرايطي حق اعادهمقيد به جهات قانوني اعاده
ابهام است. با توجه به اينكه چنانچه اين حق مقيد نباشد، اين ماده  اعطا شده است، اين ماده داراي

از حيث نقض قطعيت آراء محاكم، مغاير با موازين شرع خواهد بود، ابتدا بايد اين ابهام برطرف 
 شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

  نظر شورای نگهبان
كه اين حق تا چه حدي است مشخص (، از اين حيث كه جهات اعاده دادرسي و اين38ماده )

 باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص در صورتي  -21ماده 
، نباشد ءاجرامانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل هيعلمحكومٌخدمتي 

مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديد نظر يا فرجام را دارد.  يدادستان نظام
 .كندتعيين مجازات ديگر اقدام مي هتصورت مرجع تجديد نظر يا فرجام ج نيدر ا

 دیدگاه مغایرت
( بدين معنا است كه هرگونه مجازات ديگري را 31در ذيل ماده )« مجازات ديگر»ذكر عبارت 

عليه جاري دانست، در حالي كه تعيين مجازات بايد بر اساس مقررات صوص محكومٌتوان در خمي
عليه تعيين كرد. بر اين توان براي محكومٌقانوني صورت پذيرد و هر مجازات ديگري را نمي

، مغاير با اصل «قانون»به « مجازات ديگر»ي مزبور از حيث مقيد نبودن عبارت اساس، ذيل ماده
 ي است. طبق اين اصل، حكم به مجازات بايد به موجب قانون باشد.( قانون اساس90)

 عدم مغایرت دیدگاه
در ذيل اين ماده، هر مجازاتي است كه دادگاه بتواند بر « مجازات ديگر»منظور از عبارت 

عليه مشخص كند. به بيان ديگر، اين عبارت هرگونه واكنش و تنبيهي اساس قانون براي محكومٌ
هايي است كه در قانون مشخص شده است. لذا شته است، بلكه منصرف به مجازاترا مدّ نظر ندا

( قانون 90، مغاير با اصل )«قانون»توان از حيث عدم تصريح به عبارت ي مزبور را نميماده
 اساسي دانست.
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 نظر شورای نگهبان
 اضافه شود.« قانوني»، واژه «مجازات»(، پس از واژه 31تذكر: در سطر آخر ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

اي از ها، قاضي اجراي احكام مكلف است خالصهدادگاه ءپس از قطعيت آرا -22ماده 
 را به يگان مربوط ابالغ نمايد. يرأ

 ءاالجرادادسرا نيز توسط بازپرس الزم ييمفاد اين ماده در مورد قرارهاي نها -تبصره
 .است

 دیدگاه مغایرت
قاضي اجراي توسط به يگان مربوط  يرأ يخالصهبني بر ارسال ( م33حكم مقرر در ماده )

برخالف مصالح در مواردي كه پرونده مربوط به مسائل امنيتي است يا به هر دليل ديگر  ،احكام
 مغاير با موازين شرع است. باشد،

 عدم مغایرت دیدگاه
يگان و اشخاص ي ي رأي به يگان مربوطه تنها از اين باب است كه فرماندهارسال خالصه

هايي كه اين افراد مجدداً به ي فرد خاطي اطالع داشته باشند تا در پُستصالح ديگر از سابقه
هاي مشابه جلوگيري شوند، دقت نظر بيشتري وجود داشته باشد و از وقوع جرمخدمت گمارده مي

 شود. لذا حكم اين ماده، مغايرتي با موازين شرع ندارد. 

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(33ده )ما

 ــــــــــــــــــــــــ

 ييبا رعايت مقررات اجرانظامي  يهامتهمان و محكومان دادسرا و دادگاه -81 ماده
هاي رسمي و زندان يهاها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاهسازمان زندان

بر عهده دژبان نيروهاي هاي نظامي و زندان هاوند. اداره بازداشتگاهشمستقل نگهداري مي
و  هاها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور بر اداره بازداشتگاهزندان انمسلح است. سازم

 است. نظارت دارد. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوعهاي نظامي زندان

 دیدگاه مغایرت
 نيمجرم ريو مجازات و تعز بيكشف جرم و تعق( قانون اساسي، 510اصل )( 8بر اساس بند )
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ي قضائيه است. همچنين بر از جمله وظايف قوهاسالم  ييو مقررات مدون جزا حدود يو اجرا
نيز بر  نياز وقوع جرم و اصالح مجرم يريشگيپ ياقدام مناسب برا ( اصل مذكور،1اساس بند )

ت. بر اساس بندهاي مزبور كه اجراي حدود و اصالح مجرمين را ي اين نهاد گذارده شده اسعهده
ي قضائيه ي قوهها برعهدهها و زنداني بازداشتگاهي قضائيه قرار داده است، ادارهدر صالحيت قوه

 ياداره ( اين مصوبه،01تواند متولّي اين امر باشد. با اين وصف، در ماده )است و نهاد ديگري نمي
قرار داده شده و مقرر شده كه دژبان نيروهاي مسلح  يبر عهدههاي نظامي و زندان هابازداشتگاه

ي ي امور زندانيان در قوهكه متولي اداره –ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور سازمان زندان
ي . بر اين اساس، از آنجا كه در اين مصوبه، ادارهنظارت داردآنها  يبر ادارهصرفاً  -قضائيه است

ي قضائيه واگذار شده است، اين مصوبه با هاي نظامي به نهادي غير از قوهها و زندانبازداشتگاه
 ( قانون اساسي در تغاير است.510اصل ) (1)و ( 8هاي )بند

 عدم مغایرت دیدگاه
با »هاي نظامي ها و زندان( تصريح شده است كه بازداشتگاه01با توجه به اينكه در ماده )

كنند و اين فعاليت مي« ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورسازمان زندان ييررات اجرارعايت مق
ي قضائيه در اجراي حدود و اصالح سازمان بر فعاليت آنها نظارت دارد، اين ماده صالحيت قوه

( قانون اساسي( را نقض نكرده است و از اين 510( اصل )1( و )8مجرمين )مذكور در بندهاي )
تواند با وضع ي قضائيه ميتوان آن را مغاير با قانون اساسي دانست. به بيان ديگر، قوهيجهت، نم

ي آن را نيروهاي مسلح قرار دهد و متولي اداره ها دارد،ي بازداشتگاهقواعد و نظارتي كه بر اداره
 ي قضائيه در اين خصوص نيست. اين امر، نافي صالحيت قوه

 نظر شورای نگهبان
هاي نظامي از سوي دژبان نيروهاي مسلح، مغاير ها و زندان(، اداره بازداشتگاه01)در ماده 

( نيز مبنياً بر اشكال مذكور، 05ماده ) .( قانون اساسي شناخته شد510( اصل )1( و )8بندهاي )
 ( با توجه به اشكال مزبور بايد اصالح گردد. 08واجد ايراد است. همچنين ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

در هر استان يا شهرستان با تشخيص  هاي نظاميها و زنداناداره بازداشتگاه -83ماده 
 .هاي نيروهاي مسلح استستاد كل نيروهاي مسلح بر عهده يكي از دژبان

 دیدگاه مغایرت
ي ( تدوين شده است و بر اساس آن اداره01( با توجه به اينكه در راستاي مفاد ماده )05ماده )
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هاي نيروي مسلح قرار داده شده است، اين ماده ي دژبانهاي نظامي بر عهدهها و زنداناشتگاهبازد
ي اجراي حدود و نيز اصالح ي قضائيه در خصوص وظيفهقوه نيز از حيث نقض صالحيت

 ( قانون اساسي است.510( اصل )1( و )8مجرمين، مغاير با بندهاي )

  نظر شورای نگهبان
هاي نظامي از سوي دژبان نيروهاي مسلح، مغاير ها و زندانداره بازداشتگاه(، ا01در ماده )

( نيز مبنياً بر اشكال مذكور، 05ماده ) .( قانون اساسي شناخته شد510( اصل )1( و )8بندهاي )
 ( با توجه به اشكال مزبور بايد اصالح گردد. 08واجد ايراد است. همچنين ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

نامه هاي موضوع اين فصل بر اساس آيينو زندان هاشيوه اداره بازداشتگاه -84ماده 
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور است. نحوه نظارت اين سازمان زندان يياجرا

هاي مزبور و ساير مقررات اختصاصي مربوط به اداره ها و زندانسازمان بر بازداشتگاه
 ءاالجرااي است كه ظرف سه ماه از تاريخ الزمنامهبرابر آيين ،اهانو زند هااين بازداشتگاه

و سازمان  ييشدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضا
 .رسدرئيس قوه قضائيه مي بيشود و به تصوها و اقدامات تأميني و تربيتي تهيه ميزندان

 دیدگاه مغایرت
بر « نظارت»( نيز صرفاً 08( اين مصوبه، ماده )01ذيل ماده ) با توجه به مباحث مطرح

داند و ها و اقدامات تأميني و تربيتي ميي سازمان زندانهاي نظامي را برعهدهها و زندانبازداشتگاه
ي ي قضائيه در خصوص وظيفهقوه ي آنها را. بنابراين اين ماده نيز از حيث نقض صالحيتنه اداره

 ( قانون اساسي است.510( اصل )1( و )8اصالح مجرمين، مغاير با بندهاي )اجراي حدود و 

  نظر شورای نگهبان
هاي نظامي از سوي دژبان نيروهاي مسلح، مغاير ها و زندان(، اداره بازداشتگاه01در ماده )

 ( نيز مبنياً بر اشكال مذكور،05ماده ) .( قانون اساسي شناخته شد510( اصل )1( و )8بندهاي )
 ( با توجه به اشكال مزبور بايد اصالح گردد. 08واجد ايراد است. همچنين ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

و  مدتانيم يزيربرنامه ،يمل يراهبردها نيو تدو يگذاراستيسبه منظور  -82ماده 
و  يكيالكترون يدادرس يتوسعه و ارتقا يالزم برا يهانامهنييآ نيبلندمدت و تدو
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بخش به  نيكه در ا «يكيالكترون يدادرس يراهبر يشورا»آنها،  يسن اجرابر حُ نظارت
 ليتشك ريافراد ز تيرئيس قوه قضائيه و عضو استيبه ر شوديم دهياختصار شورا نام

 :شوديم
 شورا( رياطالعات قوه قضائيه )دب يرئيس مركز آمار و فناور -الف
 قوه قضائيه يمعاون حقوق -ب
 كشور يالع وانيرئيس د -پ
 دادستان كل كشور -ت
 يعدالت ادار وانيرئيس د -ث
 مسلح يروهاين ييرئيس سازمان قضا -ج
 كشور يتيو ترب ينيها و اقدامات تأمرئيس سازمان زندان -چ
 اسناد و امالك كشور رئيس سازمان ثبت -ح
 كل كشور يرئيس سازمان بازرس -خ
 كشور يقانون يرئيس سازمان پزشك -د
 قوه قضائيه قاتيوزش و تحقمعاون آم -ذ
 قوه قضائيه يمعاون راهبرد -ر
 و اطالعات قوه قضائيهمسئول حفاظت  -ز
 يدادگستر ريوز -ژ

 اطالعات يارتباطات و فناور ريوز -س
 كشور يانتظام يرويفرمانده ن -ش
 يمجلس شورا يو حقوق ييقضا ونيسيمجلس به انتخاب كم ندهينفر نما كي -ص

 و ناظرعنوان عضبه  ياسالم
 سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه -ض

 ... -3تبصره 

 دیدگاه مغایرت
عنوان عضو  در مواردي كه نمايندگان مجلس جهت انجام وظايف نظارتي اين نهاد به الف(

شوند، انتخاب آنها بايد از سوي مجلس شوراي اسالمي صورت پذيرد ناظر در شوراهايي تعيين مي
هاي مجلس اين انتخاب محقق يندگان است، نه اينكه از سوي كميسيوني نماكه متشكل از كليه

بدان تصريح شده  بيان ديگر، وظايف نظارتي مجلس كه در اصول متعدد قانون اساسيشود. به 
توان آن را محدود به يك كميسيون دانست. نمايندگان مجلس است و نمي ياست، متعلق به كليه
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ي را به انتخاب كيالكترون يدادرس يراهبر يشورااظر مجلس در ( كه عضو ن03)بند )ص( ماده  لذا
 است.نظارتي مجلس شوراي اسالمي داند، مغاير با اصول ي مجلس ميو حقوق ييقضا ونيسيكم

( قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران از يكديگر مستقل 13طبق اصل ) ب(
از اعضاي شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي از هستند. با توجه به اينكه طبق اين ماده، برخي 

است،  ي قضائيهقوهوزراي قوه مجريه هستند و با عنايت به اينكه رياست اين شورا با رئيس 
مجريه است و لذا اين ماده از  يمعناي نقض استقالل قوه بيني عضويت وزرا در اين شورا بهپيش

 ( قانون اساسي است.13) مغاير با استقالل قواي مندرج در اصل ،اين حيث
به تناسب  يالزم در دادگستر التيتشك جاديا( قانون اساسي، 510مطابق بند اول اصل ) ج(
برخي از  ( اين مصوبه،03) است. در ماده هيقضائ يقوه سيرئ فيوظااز  (510)اصل  يهاتيمسئول

، «ب»بندهاي مانند د )اني ذكر شدهكيالكترون يدادرس يراهبر يشوراافرادي كه به عنوان عضو در 
 ي قضائيهقوهاز آنجا كه ممكن است رئيس  .هستند ي قضائيهقوهمعاونين رئيس ، «(ر»و « ذ»

ذكر ، يا حذف آنها را الزم بداند نباشد ي قضائيهقوههايي در ساختار خواستار ايجاد چنين معاونت
محسوب  ي قضائيهقوه دراز سوي مجلس  هاالزام به وجود اين معاونتمعناي  اين بندها به

 در اختيار ي قضائيهدر قوه صالحيت ايجاد تشكيالتبا توجه به اينكه از اين جهت،  .شودمي
 ( خواهد بود.510، اين ماده مغاير با بند اول اصل )و نه مجلس است ي قضائيهقوهرئيس 

 عدم مغایرت دیدگاه
كند، الزام آنها به مشخص مي وزراي دولت را وظايف و اختيارات ،طور كه قانونهمان الف(

قوا  وظايفتداخل به معناي  تواند معين كند و اين امر لزوماًعضويت در برخي شوراها را نيز مي
يي را در شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي الزم اشود. اين ماده نيز حضور وزرمحسوب نمي

نقض به معناي  توانرا نمي ست. لذا اين مادها دانسته است كه وظايفشان مرتبط با اين شورا
 ( قانون اساسي در خصوص استقالل قوا دانست.13غاير با اصل )در تمجريه و  ياستقالل قوه

ي قضائيه در اين ماده به عنوان اعضاي شوراي راهبري دادرسي ذكر برخي معاونين قوه ب(
ي هايي در قوهاونتي قضائيه ملزم به ايجاد چنين معالكترونيكي بدين معنا نيست كه رئيس قوه

ي قضائيه وجود هايي درون قوهقضائيه است، بلكه با توجه به اينكه در حال حاضر چنين معاونت
ي قضائيه مايل به تداوم آنها دارد در اين ماده به آنها اشاره شده است و در آينده نيز اگر رئيس قوه

هايي در ر در صورتي كه چنين معاونتبود، معاونين مربوطه عضو اين شورا خواهند بود. به بيان ديگ
ي به انتفاي موضوع خواهد بود. ساختار وجود نداشته باشد، عضويت آنها در اين شورا نيز سالبه

ي قضائيه نيست و از اين جهت، مغايرتي با بند بنابراين اين ماده در مقام ايجاد تشكيالت براي قوه
 داند ندارد.ئيه را در صالحيت رئيس اين قوه ميي قضا( كه ايجاد تشكيالت در قوه510( اصل )5)
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  نظر شورای نگهبان
(، انتخاب نماينده به عنوان ناظر بايد از سوي مجلس شوراي اسالمي 03در بند )ص( ماده )

 صورت گيرد و الّا اشكال دارد.

 ــــــــــــــــــــــــ

و  ييبهتر خدمات قضا و ارائه ييها و اسناد قضاپرونده يبه منظور سامانده -88ماده 
ارائه آمار و  نيدر سراسر كشور و همچن ييروزآمد به آمار و گردش كار قضا يابيدست

 ريديدگان و مجرمان و سادر خصوص جرائم، متهمان، بزه يليو تفص قياطالعات دق
اطالعات قوه  يدر مركز آمار و فناور« قوه قضائيه يهاداده يمركز مل» ي،ياطالعات قضا

 . شوديم ياندازاهقضائيه ر
مركز به  نيبه اطالعات ا ييقضا صالحيمراجع ذ يدسترس زانينحوه و م -3 تبصره

قانون توسط  نيشدن ا ءاالجرااست كه ظرف سه ماه از تاريخ الزم يانامهنييموجب آ
 .رسديرئيس قوه قضائيه م بيشود و به تصومي هيشورا ته
اي كه ظرف سه ماه از نامهموجب آيينمركز به  نياسناد، مدارك و اطالعات ا -2تبصره 

 اريدر اخت رسد،يرئيس قوه قضائيه م دييشورا و تأ بيقانون به تصو نيا بيتصو خيتار
. استفاده از اسناد، مدارك و رديگيها و پژوهشگران قرار مپژوهشكده ،يمراكز علم

ار اطالعات اشخاص شود. انتش تيثيهتك حرمت و ح وجبم دياطالعات مزبور نبا
 يو كد مل يكد پست ،ينام، نام خانوادگ لياز قب يافراد مرتبط با دادرس تيمربوط به هو

 كند، ممنوع است. زيالذكر تجوفوق نامهنييكه آ يآنان جز در موارد

 دیدگاه مغایرت
جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از  ت،يثيح( قانون اساسي، 22مطابق اصل ) الف(

. از آنجا كه طبق اين ماده، اطالعات كند زيكه قانون تجو يت مگر در مواردتعرض مصون اس
گيرد، اين قرار مي «هيقوه قضائ يهاداده يمركز مل»كارمندان خصوصي و شخصي افراد در اختيار 

باشند؛ زيرا در صورت عدم وثاقت اين افراد، اين اطالعات كه وثوق مورد و ار دامانتافراد بايد 
دار شدن آبروي افراد شود. لذا ثيت اشخاص است، ممكن است منتشر و باعث خدشهمربوط به حي

( قانون 22گفته، مغاير با اصل )عدم ذكر شرط وثاقت براي كاركنان اين مركز مزبور به جهت پيش
ي از بين رفتن امنيت منزلهدار شدن حيثيت افراد، بهاساسي است. ضمناً بايد توجه داشت كه خدشه

ايجاد امنيت »( قانون اساسي به 9( اصل )58ان نيز خواهد بود كه با توجه به تصريح بند )قضايي آن
 ، عدم ذكر شرط وثاقت در اين ماده، مغاير با اين اصل نيز خواهد بود.«قضايي عادالنه
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هاي قضايي، حاوي اطالعات خصوصي افراد و همچنين برخي آمار و از آنجا كه پرونده ب(
ستند، در اختيار ديگران گذاشتن آنها منوط به رعايت موازين شرعي است. از اطالعات محرمانه ه
نامه واگذار شده است، بايد در اين ماده ( اين ماده، تعيين اين ضوابط به آيين2آنجا كه در تبصره )

تصريح شود كه اين ضوابط بايد بر اساس موازين شرعي تعيين شوند. در غير اين صورت، اين 
دم ذكر اين قيد، مغاير با موازين شرع است. همچنين بايد توجه داشت كه هر چند ماده از حيث ع
در خصوص انتشار برخط آراي قضايي به رعايت  (5)ي پنجم توسعهسالهي پنجدر قانون برنامه

حفظ حريم خصوصي اشخاص اشاره شده است، ولي اين قانون، با توجه به موقتي بودن آن شامل 
توان در آن قانون را نمي« رعايت حريم خصوصي»شود و لذا ذكر قيد ياطالعات اين ماده نم

 موجب رفع مغايرت اين ماده با موازين شرع دانست.
با توجه به شخصي و محرمانه بودن بسياري از اطالعات قضايي، در اختيار ديگران  ج(

به بيان ديگر، با  هايي است كه بايد توسط قانون صورت پذيرد.گذاشتن آنها منوط به تعيين ضابطه
نامه توان آن را به آيينتوجه به اهميت اين اطالعات، ضوابط آن بايد توسط قانون معين شود و نمي

نامه محول كرده ي مزبور كه امري تقنيني را به آيين( ماده2محول كرد. بر اين اساس، تبصره )
را براي مجلس شوراي  گذاري( قانون اساسي است كه صالحيت قانون01است، مغاير با اصل )

 داند.اسالمي و غير قابل تفويض به غير مي
 ندگانيكه نما يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس  د(

 يهانهيهز شيافزا اي يدرآمد عموم ليبه تقل ، چنانچهكننديعنوان م يقانون حيدرخصوص لوا
 ايجبران كاهش درآمد  قيطرح در مجلس است كه در آن طر قابل يانجامد، در صورتبي يعموم

ي قضائيه، در هاي قوهرغم اينكه تشكيل مركز ملي دادهبه .باشد شدهمعلوم  ديجد يهنيهز نيمأت
ذكر شده است، ولي با توجه به اينكه اين مركز تاكنون  (2)پنجم توسعه يسالهي پنجقانون برنامه

                                                           
( مصوب 5931-5938) رانيا ياسالم يساله پنجم توسعه جمهورپنج( قانون برنامه 255ند )د( ماده )( ب8جزء ) .1

  -255ماده : »21/51/5903
 ... -الف

سازي فرهنگ ي مردم، نهادينهيي، اصالح رفتار حقوقي و قضايبه منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضا -د
 شود: ، اقدامات ذيل انجام ميعاوي حقوقيرائم و كاهش دمداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جقانون

5- ... 
اشخاص، آراء  يخصوص ميكه ضمن حفظ حر دياتخاذ نما يبيمكلف است تا سال دوم برنامه ترت هيقوه قضائ -8

 .ردينظران و متخصصان قرار گو نقد صاحب لي(، در معرض تحلنيمحاكم به صورت برخط )آنال يصادره از سو
1- »... 

( مصوب 5931-5938) پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ساله( قانون برنامه پنج255( بند )ح( ماده )5جزء ) .2
 -255ماده »: 21/51/5903
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بيني نشده است، تشكيل آن براي دولت ايجاد نيز براي آن پيشاي تشكيل نشده است و بودجه
ارائه شده  از سوي نمايندگان به مجلس« طرح»از آنجا كه اين مصوبه در قالب كند و لذا هزينه مي

تأمين  قيطربا اين حال،  شود وعمومي مي هايافزايش هزينهمنجر به نيز است و اين ماده 
( قانون 31( مغاير با اصل )00ماده ) (5)مشخص نشده است، وبهدر اين مصآن هاي اجرايي هزينه

شوند كه مقررات آن در در واقع، قوانين برنامه، يك قانون باالدستي محسوب مي اساسي است.
ي ساليانه در نظر گرفته شود كه اين صورتي كه نيازمند بودجه باشد، بايد منابع آن در قوانين بودجه

 زا است.بيني نشده است و لذا ايجاد آن براي دولت هزينهز پيشامر تاكنون براي اين مرك

 عدم مغایرت دیدگاه
ي قضائيه افرادي مورد وثوق هستند كه كاركنان مركز فرض بر آن است كه كارمندان قوه الف(
ي اين افراد خواهند بود. لذا با توجه به اين فرض مسلّم، ي قضائيه نيز از جملههاي قوهملي داده

ي مزبور را براي اين افراد در اين ماده وجود ندارد. بر اين اساس، ماده« وثاقت»ي به قيد شرط نياز
( قانون 22شود، مغاير با اصل )ساز ايجاد خدشه به حيثيت افراد ميتوان از اين حيث كه زمينهنمي

 اساسي دانست.
ي پنجم توسعه، سالهي پنجقانون برنامه (255( بند )د( ماده )8جزء ) با توجه به اينكه در ب(

انتشار برخط آراي قضايي منوط به رعايت حفظ حريم خصوصي اشخاص شده است، در اختيار 

                                                                                                                                              
 

 ... -الف
ي، قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را ايمنظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضبه -ح

 د: ارتباطات انجام ده براي توسعه فناوري اطالعات و
هاي ويژه سامانه مديريت پروندهاز فناوري اطالعات و ارتباطات بههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده سامانه -5

هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت اطالعات، عرضه خدمات اندازي مركز ملي دادهراه ي،يقضا
و ساير نهادهاي تابعه  ييفاده از فناوري اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضاحقوقي الكترونيك به مردم، است

اندازي، گسترش و ها، سازمان پزشكي قانوني راهزندان نيا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازما
 .ارتقاء يابد

2- ...» 

 آيين قانون در مقرر شرح به دادرسي هايهزينهي حاصل از منابع مال مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1
 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي

 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش
. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم جهت

 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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(، مقيد به رعايت حفظ حريم خصوصي 00ديگران قرار گذاشتن اطالعات قضايي مذكور در ماده )
د شد. بنابراين ي آن نيز با رعايت اين قانون تصويب خواهنامهاشخاص است. بر اين اساس، آيين
( اين ماده، مفروض است و نيازي به 2ي مذكور در تبصره )نامهرعايت اين شرط در تصويب آيين

تصريح به رعايت ضوابط شرعي در آن نيست و از اين جهت، اين تبصره، مغايرتي با موازين 
 شرعي ندارد.

ي در قانون برنامهي قضائيه قبالً هاي قوهبا عنايت به اينكه تشكيل مركز ملي داده ج(
( اين مصوبه، موضوعي جديد 00ي پنجم توسعه تصريح شده است، ذكر آن در ماده )سالهپنج

هاي عمومي دولت شود. به بيان ديگر در اين قانون صرفاً بر مفاد نيست كه منجر به افزايش هزينه
ي ان از حيث افزايش هزينهتوي پنجم تأكيد شده است و لذا اين ماده را نميسالهي پنجقانون برنامه

 ( قانون اساسي دانست.31عمومي دولت و عدم تأمين محل براي آن، مغاير با اصل )

  نظر شورای نگهبان
(، با توجه به مصون بودن حيثيت اشخاص بايد قيد گردد كه اين امر از سوي 00ذيل ماده )

 ست.( قانون اساسي ا22افراد موثق انجام پذيرد، و الّا مغاير اصل )
( اين ماده، ضابطه را بايد قانون معين نمايد و تعيين آن 2همچنين در قسمت اخير تبصره )

 باشد.( قانون اساسي مي01نامه، مغاير اصل )توسط آيين
( 593بيني شده در ماده )انجامند و طريق پيش(، ... كه به افزايش هزينه عمومي مي00... ماده )

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، مغاير اصل )هاي مذكور را تأمين نميهزينه

 ــــــــــــــــــــــــ

كل  يسازمان بازرس ،يعدالت ادار وانيد ريتابعه قوه قضائيه، نظ يهادستگاه هيكل -83ماده 
اسناد و امالك كشور، سازمان ثبت  يتيو ترب ينيها و اقدامات تأمكشور، سازمان زندان
در عفو و  ربطيمسلح و مراجع ذ يروهاين ييسازمان قضا ،ينقانو يكشور، سازمان پزشك

اطالعات خود  هيموظفند كل ،ياسالم يجمهور يو روزنامه رسم يفريو سجل ك يبخشودگ
 دارند.قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه  يهاداده يرا در مركز مل

قوه قضائيه  يهاداده يمل در مركز يبه اطالعات محرمانه و سرّ ينحوه دسترس -3 تبصره
 .رسديرئيس قوه قضائيه م بياست كه به تصو يانامهنييموجب آبه 

 ربطيذ يهاونيسيو كم هائتيها، هضابطان و دستگاه ريو سا يمراجع انتظام -2 تبصره
قوه قضائيه قرار  يهاداده يخود را در مركز مل ييموظفند اطالعات مرتبط با امور قضا

 دارند. را روزآمد نگه دهند و آنها
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 دیدگاه مغایرت
موجب به  را يبه اطالعات محرمانه و سرّ يدسترس ينحوه( كه 03( ماده )5تبصره )

( 00( ماده )2نيز همچون تبصره ) رسديي قضائيه مرئيس قوه بيكه به تصو داندمي يانامهنييآ
ز مشتمل بر ضوابطي خواهد بود كه نامه ني( قانون اساسي است؛ زيرا اين آيين01مغاير با اصل )

( قانون اساسي، اقدام به آن در صالحيت مجلس شوراي 01ي تقنيني دارد و طبق اصل )جنبه
« قانون»اسالمي و غير قابل تفويض به غير است. بر اين اساس، تعيين اين ضوابط نيز بايد توسط 

 مصوب مجلس انجام شود.

 عدم مغایرت دیدگاه
 ينحوهاي است كه ضوابط اجرايي نامه(، آيين03( ماده )5ر تبصره )ي مذكور دنامهآيين

شود و نه ضوابط قانوني آن. به عبارت در آن تعيين مي يبه اطالعات محرمانه و سرّ يدسترس
ي قضائيه ي دسترسي به اطالعات محرمانه و سرّي، امري اجرايي است كه رئيس قوهديگر، نحوه

به جهت منضبط كردن اين  كند. در اين ماده نيزبوطه مشخص ميآن را در چهارچوب قوانين مر
ي نامهآيين ي آن بايد تهيه و تصويب شود. بر اين اساس،نامهاختيار، اشاره شده است كه آيين

ي گذاري ندارد و لذا تصويب آن توسط رئيس قوهي تقنيني و ضابطهمذكور در اين تبصره، جنبه
 قانون اساسي نيست.( 01قضائيه مغاير با اصل )

  نظر شورای نگهبان
نامه اجرايي بوده كه بايد مطابق با نامه، آيين(، ظاهراً منظور از آيين03در تبصره يك ماده )

 قانون باشد. بنابراين تبصره مذكور بايد با رعايت اين امر اصالح شود.

 ــــــــــــــــــــــــ

محاكم،  نيب يكيارتباطات الكترون يماندهسابه منظور  قوه قضائيه موظف است -31ماده 
 انيكه در جر يو حقوق يقياشخاص حق ريسا زيتابعه خود و ن يهاضابطان و دستگاه

 يتيامن داتيتمه يريكارگرا با به« عدالت يشبكه مل»است،  ازيبه اطالعات آنها ن يدادرس
 كند. ياندازراه يكيكترونال يامضا ليمطمئن از قب

 يكيالكترون يهاسامانه موظفند يردولتيغ يعموم يو نهادها يدولت يهادستگاه -3 تبصره
 ييرا با دستور مقام قضا ييمراجع قضا ازيارتباطات مورد ن اياطالعات  نيتأم يالزم برا

مشمول ماده  ،تبصره نيعدالت فراهم آورند. مستنكف از مفاد ا يشبكه مل قيصالح از طر
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 است. (3)3121مصوب  راتيبخش تعز ياسالم ات( قانون مجاز122)
صالح از  ييموظف است اطالعات فوق را با دستور مقام قضا يبخش خصوص -2تبصره 

 تيو صالح اراتيقوه قضائيه قرار دهد. حدود اخت اريعدالت در اخت يشبكه مل قيطر
 .رسديرئيس قوه قضائيه م بياست كه به تصو يانامهنييآبه موجب  ييمقام قضا

 دیدگاه مغایرت
مستقل از  رانيا ياسالم يحاكم در جمهور يقوا ،يقانون اساس (13مطابق اصل ) ف(ال

و  يدولت يهاالزام دستگاه ( مبني بر31)ماده  (5)در تبصره با اين وصف، حكم مقرر . گرنديكدي
 ييالزم با دستور مقام قضا يكيالكترون يهابه فراهم نمودن سامانه يردولتيغ يعموم يهانهاد

گردد كه مغاير با استقالل قواي مذكور در اصل وعي تداخل وظايف قوا محسوب مي، به نصالح
( قانون اساسي است. به عبارت ديگر مقام صالح قضايي تنها در موارد خاص و به شكل 13)

 ازيبه اطالعات آنها ن يدادرس انيكه در جر يو حقوق يقياشخاص حقتواند از اطالعات موردي مي
كند. در اين  يكيالكترون يهاسامانه كردنفراهم  ي مجريه را ملزم بهاينكه قوه است استفاده كند، نه

ها را ملزم كند، نه اينكه اين الزام را در تواند در قالب قانون، اين دستگاهخصوص، مجلس خود مي
 صالحيت مقام صالح قضايي قرار دهد.

از بخش خصوصي،  در اخذ اطالعات ييمقام قضا تيو صالح اراتيحدود اختتعيين  ب(
( اين ماده كه اين امر 2امري تقنيني است كه بايد طبق قانون مشخص شود. بر اين اساس، تبصره )

( قانون اساسي 01مغاير با اصل ) داند،ي قضائيه ميي مصوب رئيس قوهنامهرا به موجب آيين
 داند.ه غير ميگذاري را در صالحيت مجلس شوراي اسالمي و غير قابل تفويض باست كه قانون

كه  يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس  ج(
 شيافزا اي يدرآمد عموم ليبه تقل ، چنانچهكننديعنوان م يقانون حيدرخصوص لوا ندگانينما
جبران كاهش  قيقابل طرح در مجلس است كه در آن طر يانجامد، در صورتبي يعموم يهانهيهز
رئيس تر توسط ي ملي عدالت پيشهر چند شبكه .باشد شدهمعلوم  ديدي جنهيهز نيمأت ايمد درآ
( 31كه براي اين شبكه در ماده ) وسعتياما با توجه به  ،اندازي شده استافتتاح و راه ي قضائيهقوه

ي اين شبكه مستلزم منابع مالي است كه منجر به افزايش ، توسعهدر نظر گرفته شده است
                                                           

ماده : »2/9/5931 مصوبهاي بازدارنده( و مجازات راتيتعز -ب پنجم)كتا ياسالم ات( قانون مجاز130ماده ). 1
ها در هر رتبه و مقامي كه مورين دولتي و شهرداريأمنصبان و مستخدمين و مچنانچه هر يك از صاحب -130

كام يا باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي اح
ي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از ياوامر مقامات قضا

   .«خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد
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از سوي « طرح»از آنجا كه اين مصوبه در قالب شود. بر اين اساس، هاي عمومي ميينههز
با اين  شود وعمومي مي هايافزايش هزينهارائه شده است و اين ماده منجر به  نمايندگان به مجلس

( 31( مغاير با اصل )31ماده ) (5)مشخص نشده است، ها در اين مصوبهتأمين اين هزينه قيطرحال، 
 .قانون اساسي است

 يردولتيغ يعموم يو نهادها يدولت يهادستگاه فيبر تكل يمبن( 31( ماده )5)حكم تبصره  د(
 جعمرا ازيارتباطات مورد ن اياطالعات  نيتأم يالزم برا يكيالكترون يهاسامانه»آوردن به فراهم

ي عمومي به افزايش هزينهها است، منجر مستلزم هزينه براي اين دستگاهبا توجه به اينكه  «ييقضا
ها، مغاير بيني محلي براي تأمين اين هزينهي اين ماده نيز با توجه به عدم پيششود و لذا تبصرهمي

داند را در صورتي قابل طرح در مجلس مي هاي قانونيرح( قانون اساسي است كه ط31با اصل )
 .عيين شده باشدمنابع آن ت تأمينهاي عمومي، محل در صورت افزايش هزينهكه 

ي در اختيار اين قوه ي قضائيه بر اساس بودجهي ملي عدالت توسط قوهتشكيل شبكه هـ(
ي تواند نسبت به ادامهي قضائيه به اين امر، اين قوه ميانجام شده است و با توجه به عدم الزام قوه

يگري مصرف كند. داده است، براي امر داي را كه به آن اختصاص ميكار منصرف شود و بودجه
ي ملي عدالت داشتن شبكهي قضائيه ملزم به حفظ، ارتقا و روزآمد نگهاما با تصويب اين ماده، قوه

ي متناسب اختصاص يابد. اختصاص اين بودجه نيز بايد با شود و لذا بايد براي اين كار، بودجهمي
ار مالي براي دولت. بر رديفي مشخص در قانون بودجه صورت پذيرد كه اين امر، يعني تحميل ب

بيني محل براي تأمين اين اساس، اين ماده از حيث افزايش ايجاد بار مالي براي دولت و عدم پيش
 هايهزينه افزايش صورت در را قانوني هايطرح( قانون اساسي است كه 31آن، مغاير با اصل )

 .داندمي تأمين محل تعيين نيازمند عمومي،

 عدم مغایرت دیدگاه
از وقوع جرم و  يريشگيپ ياقدام مناسب برا( قانون اساسي، 510( اصل )1مطابق بند ) الف(

 يهاو نهاد يدولت يهادستگاهي قضائيه است. از آنجا كه الزام از وظايف قوه نياصالح مجرم
 از وقوع جرم يريشگيپبه نوعي باعث  يكيالكترون يهاسامانه كردنبه فراهم  يردولتيغ يعموم

                                                           
 يينآ قانون در مقرر شرح به دادرسي هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم جهت

 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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پذيرد و ي قضائيه انجام ميي ذاتي قوهدام مقام قضايي طبق اين ماده، بر اساس وظيفهشود، اقمي
( اين ماده كه اين موضوع را ذكر كرده است، مغاير با استقالل قواي مندرج در 5بنابراين تبصره )

 ( قانون اساسي نيست.13اصل )
قضائيه افتتاح شده است و ي قبالً توسط رئيس قوه« شبكه ملي عدالت»با عنايت به اينكه  ب(

ي ي جديد براي قوهاكنون نيز فعاليت دارد، ذكر تشكيل آن در اين ماده به معناي ايجاد هزينههم
شود تا بتوان آن را مغاير با اصل ي عمومي نميقضائيه نيست و بر اين اساس، موجب افزايش هزينه

هاي ني در صورتي كه افزايش هزينههاي قانو( قانون اساسي دانست؛ چون طبق اين اصل، طرح31)
ي خود تا عمومي را موجب شوند، نيازمند تعيين محل تأمين هستند. شوراي نگهبان نيز در رويه

ي جديد به تشكيل آنها اشاره شده اند و در مصوبهكنون، در خصوص مواردي كه از قبل وجود داشته
ي كشور يرا اين موارد در هر حال از بودجهكرده است؛ ز( اعالم نمي31است، ايراد مغايرت با اصل )

 كرده است.بار مالي جديدي براي دولت ايجاد نمي اند و تشكيل آنها در قانون،كردهاستفاده مي

 ابهام دیدگاه
ي فعاليت ، دامنه«شبكه ملي عدالت»در اين ماده، مشخص نيست كه آيا حكم به تشكيل 

يا خير؛ چه آنكه در صورتي كه اين حكم ناظر بر دهد ي ملي عدالت فعلي را توسعه ميشبكه
شود هاي عمومي ميي اين شبكه باشد، با عنايت به اينكه اين توسعه منجر به افزايش هزينهتوسعه

( 31ها تعيين نشده است، اين مصوبه با اصل )كه محلي نيز در اين مصوبه براي تأمين اين هزينه
ز اين رو، ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا بتوان در قانون اساسي مغايرت پيدا خواهد كرد. ا

 خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي اظهار نظر كرد

  نظر شورای نگهبان
هاي عمومي غيردولتي به فراهم نمودن هاي دولتي و نهاد(، الزام دستگاه31در تبصره يك ماده )

 ( قانون اساسي شناخته شد.13قضايي صالح، مغاير اصل ) هاي الكترونيكي الزم با دستور مقامسامانه
نامه، آيينبه موجب  اين ماده، تعيين حدود اختيارات و صالحيت مقام قضايي( 2)در تبصره 

 باشد.قانون اساسي مي (01)مغاير اصل 
بيني انجامند و طريق پيش( و تبصره يك آن، ... كه به افزايش هزينه عمومي مي31... ماده )

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، مغاير اصل )هاي مذكور را تأمين نمي( هزينه593ه در ماده )شد

 ــــــــــــــــــــــــ

« قوه قضائيه يدرگاه مل» قيرا از طر ريقوه قضائيه موظف است اطالعات ز -33ماده 
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 ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد.
قوه  ييو اجرا يتيريو ساختار كالن مد هايمش طخ ها،استيس ف،ياهداف، وظا -الف

 و نحوه ارتباط با آنان فيمسئوالن و شرح وظا يقضائيه به همراه معرف
ها و معاونت يسايت( تمام)وب يبه تارنما ونديشماره تماس و پ ،ينشان -ب

 يهاكانون ،يتابعه قوه قضائيه، وزارت دادگستر يهاها، دستگاهاستان يهايدادگستر
 يدادگستر يو كارشناسان رسم يدادگستر يكالو

 ءكشور و آرا يعال وانيد يعموم ئتيه هيوحدت رو ء، آراءاالجراالزم نيقوان هيكل -پ
 يمشورت اتيرئيس قوه قضائيه و نظر يهابخشنامه ،يعدالت ادار وانيد يعموم ئتيه

 قوه قضائيه ياداره حقوق
و نقد  ليتحل ي)آنالين( براصورت برخط محاكم به  يصادره از سو ءآرا -ت

 اشخاص يخصوص مينظران و متخصصان با حفظ حرصاحب
اسناد و  هيكشورها بر پا ريسا صالحيبه مقامات ذ ييخدمات معاضدت قضا -ث

 ييو قضا يبه خدمات حقوق و اطالعات راجع يالمللنيب يحقوق يهمكار يهامعاهده
 كشورها ريبه اتباع سا

 شهروندان يبرا ياقامه دعو يچگونگ يرك عمومد آموزش آسان و قابل -ج
 ييقضا -يحقوق يو علم ياطالعات پژوهش -چ

 دیدگاه مغایرت
هاي قضايي خالف عفت عمومي باشد يا با عنايت به اينكه ممكن است انتشار برخي پرونده

موازين  ها خالفاي جنبه امنيتي و محرمانگي داشته باشد، انتشار اطالعات اين پروندهاينكه پرونده
شود، ها را نيز شامل ميشرع خواهد بود. بر اين اساس، اطالق بند )ت( اين ماده كه اين پرونده

 مغاير با موازين شرع است.

 عدم مغایرت دیدگاه
بند )ت( اين ماده كه به انتشار آراي قضايي اشاره كرده است منصرف از مواردي است كه 

دارد كه امكان يان ديگر، اين بند مواردي را منظور ميخالف عفت عمومي يا امنيت ملي باشد. به ب
انتشار آنها وجود داشته باشد و البته بايد با رعايت حريم خصوصي افراد صورت پذيرد. لذا اين بند 

 اطالق نداشته و مغاير با موازين شرع نيست. 

  نظر شورای نگهبان
ات مذكور در آراء، خالف عفت (، نسبت به مواردي كه ارائه اطالع35اطالق بند )ت( ماده )
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 .عمومي يا امنيت ملي باشد، اشكال دارد

 ــــــــــــــــــــــــ

سراسر كشور و  يهااستان يدادگستر يقوه قضائيه موظف است برا -32 ماده
كند و مراجع  ياندازراه يسايت( اختصاص)وب يهاي تابعه قوه قضائيه، تارنمادستگاه

 : دارند ها را روزآمد نگهرا در آن ارائه كنند و آن ليمزبور موظفند اطالعات ذ
ها به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضايي، به همراه نمودار تشكيالتي دادگاه -الف

 معرفي مسئوالن و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان
مي هاي تابعه قوه قضائيه و مراجع انتظاها، ساير دستگاهنشاني و شماره تماس دادگاه -ب

 در سطح استان
 ربطهاي ذيپيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضايي و دستگاه -پ
 اي امالككليه اطالعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه -ت
 آموزش آسان و قابل درك عمومي چگونگي اقامه دعواي براي شهروندان -ث
 شدهني قضايي زنده يا ضبطهاي الكترونيكي استاسمينارها يا نشست -ج
 قضايي -اطالعات پژوهشي و علمي حقوقي -چ

 دیدگاه مغایرت
 ندگانيكه نما يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس 

 يهانهيهز شيافزا اي يدرآمد عموم ليبه تقل ، چنانچهكننديعنوان م يقانون حيدرخصوص لوا
 ايجبران كاهش درآمد  قيقابل طرح در مجلس است كه در آن طر يدر صورت انجامد،بي يعموم

 يتارنما» ياندازبه راه فيبر تكل يمبن (32) ماده حكم. باشد شدهمعلوم  ديجد يهنيهز نيمأت
 «هيتابعه قوه قضائ يهاسراسر كشور و دستگاه يهااستان يدادگستر يبرا ي( اختصاصتيسا)وب

از  ياكنون وجود دارند و بخشهم ياختصاص يتارنماها نيرغم اينكه ابه ،هيقضائ يتوسط قوه
ليكن با توجه به اينكه اجراي اين حكم مستلزم  ،كنندميماده را هم ارائه  نياطالعات مذكور در ا

و محل تأمين اعتبار اين  استهاي خاص ها نظير اجاره خطوط و طراحي شبكهبرخي هزينه
 است. يقانون اساس( 31)اصل با  ريمغا (5)مشخص نشده است، ها نيز در اين مصوبههزينه

                                                           
 آيين قانون در قررم شرح به دادرسي هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
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 عدم مغایرت دیدگاه
اندازي تارنماهاي اختصاصي از با عنايت به اينكه در قوانين مربوط به دولت الكترونيك، راه

هاي حكومتي برشمرده شده است و براي آن نيز بودجه اختصاص داده شده است وظايف دستگاه
اند، اندازي كردههاي مذكور در اين ماده، اين تارنماها را راهاينكه دستگاه و همچنين با توجه به

كند. بر اين ي جديدي براي دولت ايجاد نمياندازي اين تارنماها، هزينهي اين ماده به راهاشاره
را در  يقانون يهاطرح( قانون اساسي دانست كه 31توان مغاير با اصل )اساس، اين ماده را نمي

 .دانديم نيمحل تأم نييتع ازمندين ،يعموم يهانهيهز شيافزا صورت

  نظر شورای نگهبان
( 593بيني شده در ماده )انجامند و طريق پيش(، ... كه به افزايش هزينه عمومي مي32... ماده )

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، مغاير اصل )هاي مذكور را تأمين نميهزينه

 ــــــــــــــــــــــــ

و مقررات  نيقوان ريو سا يدادرس نييآ نيقوانبه موجب  در هر مورد كه -31 ماده
امضاء،  ،ياوراق رأ ه،يسند، مدرك، نوشته، برگه اجرائ ،يفريو ك يموضوعه اعم از حقوق

 اي يكيصورت الكترون ،و مانند آن الزم باشد يي، نشانيانگشت، ابالغ اوراق قضا اثر
 نيمذكور در مواد ا يتيامن يسازوكارها تيبا رعا دحسب مور آن يكيالكترون يمحتوا

 .و معتبر است يآن كاف يهاقانون و تبصره
 كيو ارائه خدمات الكترون يفريو ك يحقوق يدگيو رس قيمراحل تحق هيدر كل -3 تبصره

از اعتبار  يكينحوه تبادل اطالعات الكترون ايصرفاً به لحاظ شكل  توانيي، نميقضا
 يهانمود. قوه قضائيه موظف است سامانه يآن خوددار يمحتوا و آثار قانون به دنيبخش

، كارشناسان، ياصحاب دعو نياطالعات و ارتباطات ب امنالزم را جهت تبادل  يتيامن
وابسته به قوه  يهاي و سازمانيي، ضابطان و مراجع قضايقضا كيدفاتر خدمات الكترون

 .دينما جاديقضائيه ا
تواند جهت طرح و پيگيري امور قضايي مراجعان موضوع اين ائيه ميقوه قض -2تبصره 

قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و جهت 
هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي با استفاده 

                                                                                                                                              
 

 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم جهت
 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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توانند از بين رونيك قضايي مياز ظرفيت بخش خصوص اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكت
نامه اجرايي اين ماده ظرف سه دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين

شود و به تصويب رئيس االجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه ميماه از تاريخ الزم
 رسد.قوه قضائيه مي

و شماره تلفن همراه خود را  يكيمراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترون -1 تبصره
مركز  ك،يبه پست الكترون يقوه قضائيه قرار دهند و در صورت عدم دسترس اريدر اخت

به پست  يدسترس يامكانات الزم برا انيشهروندان و متقاض يآمار موظف است برا
 كند. جاديا ييقضاي جهت امور يقضا يمل يكيالكترون

 دیدگاه مغایرت
كه  يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس  الف(

 شيافزا اي يدرآمد عموم ليبه تقل ، چنانچهكننديعنوان م يقانون حيدرخصوص لوا ندگانينما
جبران كاهش  قيقابل طرح در مجلس است كه در آن طر يانجامد، در صورتبي يعموم يهانهيهز

ي قضائيه موظف به ( اين ماده، قوه5طبق تبصره ) .باشد دهشمعلوم  ديجد يهنيهز نيمأت ايدرآمد 
از هاي امنيتي الزم شده است كه اين امر نيازمند اختصاص هزينه است. بر اين اساس، ايجاد سامانه

 تبصره،ارائه شده است و اين  از سوي نمايندگان به مجلس« طرح»آنجا كه اين مصوبه در قالب 
هاي اين ماده در اين تأمين هزينه قيطربا وجود اين،  شود ومي ميعمو هايافزايش هزينهمنجر به 

 . ( قانون اساسي است31مغاير با اصل ) اين تبصره (5)مشخص نشده است، مصوبه
موارد  يكيالكترون يمحتوا اي يكيصورت الكترونهمچنين بايد توجه داشت كه اين ماده، 
نكه طبق آن، به طور كلّي اين امور از شكل نه اي مذكور در آن را كافي و معتبر دانسته است،

توان تصويب اين ماده را به معناي حذف فيزيكي به شكل الكترونيكي تغيير پيدا كنند. بنابراين نمي
 ( دانست.31عدم مغايرت آن با اصل ) ي قضائيه و به تَبَع آن،هاي قوهامور فيزيكي و كاهش هزينه

 يدسترس يامكانات الزم برا جاديبه ا فيبر تكل يمبن( 39)ماده  (9)تبصره  ليحكم ذ ب(
اطالعات قوه  يمركز آمار و فناور»توسط  «ييقضا يمل يكيپست الكترون»به  انيشهروندان و متقاض

                                                           
 آيين قانون در مقرر شرح به ادرسيد هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم جهت

 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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؛ است يقانون اساس (31)اصل با  ريمغا به دليل ايجاد بار مالي و عدم تعيين منابع مالي آن، ،«هيقضائ
هاي عمومي، نيازمند تعيين محل ي، در صورت افزايش هزينههاي قانونطبق اين اصل طرح زيرا

 است.ها تأمين هزينه

 عدم مغایرت دیدگاه
ي پنجم توسعه سالهي پنج( اين ماده در قانون برنامه5افزون بر اينكه حكم مذكور در تبصره )

دولت  وجود دارد و ذكر آن در اين ماده، موضوع جديدي نيست كه نيازمند بار مالي جديد براي
شده است، ميانجام  فيزيكيكه قبالً به شكل  ( اموري39بر اساس حكم مذكور در ماده ) (5)باشد،

ي قضائيه بار انجام خواهد پذيرفت كه اين امر نه تنها براي قوهالكترونيكي شكل  بهاز اين پس 
، نمونه عنوان بهشود. هاي اين قوه نيز ميكند، بلكه منجر به كاهش هزينهمالي جديد ايجاد نمي

ابالغ فيزيكي حكم يا اظهارنامه توسط مأمور ابالغ، داراي هزينه است كه با اجراي اين ماده و 
ي كمتري هاي قضايي با هزينهي الكترونيكي، فرآيند رسيدگي به پروندهتبديل اين فرآيند به شيوه

عدم تعيين  شود تااي نميمنجر به افزايش هزينه (39) هماد( 5انجام خواهد شد. بنابراين تبصره )
 .باشد يقانون اساس (31)با اصل  ريمغاها در آن، محل براي تأمين هزينه

  نظر شورای نگهبان
بيني شده در انجامند و طريق پيش(، ... كه به افزايش هزينه عمومي مي39( ماده )9... تبصره )

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، مغاير اصل )هاي مذكور را تأمين نمي( هزينه593ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

شده اطالعات مبادله يرياعتبار و انكارناپذ ت،يصحت و تمام به منظور حفظ -34 ماده
 يمطمئن برا يتيامن داتيي، قوه قضائيه موظف است تمهيشهروندان و محاكم قضا انيم

 ورد.و احراز اصالت را فراهم آ تياحراز هو ،يكيالكترون يامضا

را  يكيالكترون يامضا يبرا شهير يقوه قضائيه موظف است مركز صدور گواه -تبصره
 .دينما اندازيارتباطات و مبادله اطالعات امن راه جاديجهت ا

                                                           
مصوب  رانيا ياسالم يپنجم توسعه جمهور يسالهپنج يقانون برنامه( 255ماده ) (ح)( بند 5) مطابق جزء .1

ي قضائيه بر شمرده شده است. از وظايف قوه« و تكميل سامانه مديريت امنيت اطالعات اجرا»، 21/51/5903
( اين مصوبه نيز ارائه شد 00استدالل مربوطه كه در خصوص جديد نبودن حكم اين ماده است، در خصوص ماده )

( اين نوشتار 00ها به ماده )ي اين استدالليي در ردّ آن مطرح شده است. جهت مشاهدههاكه در مقابل نيز استدالل
 مراجعه شود.
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 مغایرت دیدگاه
هر چند مركزي براي صدور گواهي ريشه در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، ولي 

ي اين ماده نيز تصريح شده است كه مركز است و در تبصرهاين مركز مربوط به امور تجاري 
شود كه حاكي از جديد بودن اين مركز است. « اندازيراه»ي قضائيه صدور گواهي ريشه در قوه

ي اين ماده نياز به هزينه دارد كه بار مالي براي دولت در تبصره« مركز صدور گواهي ريشه»ايجاد 
از سوي نمايندگان به « طرح»ز آنجا كه اين مصوبه در قالب اشود. بر اين اساس، را موجب مي

مشخص نشده  ها در اين مصوبهاين هزينه تأمين قيطربا وجود اين،  و ارائه شده است مجلس
 .( قانون اساسي است31مغاير با اصل )اين تبصره  (5)است،

  نظر شورای نگهبان
بيني شده در ماده نجامند و طريق پيشا( كه به افزايش هزينه عمومي مي38...، تبصره ماده )

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، مغاير اصل )هاي مذكور را تأمين نمي( هزينه593)

 ــــــــــــــــــــــــ

و  ءاطالعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجرا يمركز آمار و فناور -31 ماده
مربوط به  يهاپرداخت ريو سا يسدادر يهانهيهز يكيتوسعه خدمات پرداخت الكترون

 عمل آورد.الزم را به ييحكم توسط شهروندان، اقدام و راهنما يو اجرا يدادرس

برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله در راستاي ترغيب شهروندان به بهره -تبصره
كمتر  الير ونيلي( و حداكثر تا سقف ده م%1هزينه دادرسي آنان پنج درصد ) يبدو

 .واهد بودخ

 مغایرت دیدگاه
 ندگانيكه نما يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس 

 يهانهيهز شيافزا اي يدرآمد عموم ليبه تقل ، چنانچهكننديعنوان م يقانون حيدرخصوص لوا
 ايهش درآمد جبران كا قيقابل طرح در مجلس است كه در آن طر يانجامد، در صورتبي يعموم

                                                           
 آيين قانون در مقرر شرح به دادرسي هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته وبهمص اين مالي بار تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان ئياتجز يالحظهم جهت

 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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 ينهيدر هز فيتخف جاديبر ا يمبن( 31)ماده  يحكم تبصره .باشد شدهمعلوم  ديجد يهنيهز نيمأت
باعث كاهش درآمدهاي  ،كنندمي يبرداربهره يكيالكترون يكه از دادرس يشهروندان يدادرس

سوي  از« طرح»از آنجا كه اين مصوبه در قالب . بر اين اساس، شودمي عمومي از اين محل
 شود ومي ميعمو كاهش درآمدهاياين ماده منجر به حكم ارائه شده است و  نمايندگان به مجلس

( 31مغاير با اصل )اين تبصره  (5)مشخص نشده است، اين درآمدهاجبران  قيطربا وجود اين، 
 . قانون اساسي است
هاي عمومي هاي سنتي دادرسي را عاملي براي كاهش هزينهتوان كاهش هزينههمچنين نمي

دانست و به تبع آن قائل به عدم كاهش درآمدهاي عمومي توسط اين تبصره شد؛ زيرا كاهش 
شود، قطعي است، حال آنكه جبران آن هايي كه داده ميدرآمد طبق اين تبصره با توجه به تخفيف

مر توان با تمسك به اين اهاي سنتي دادرسي مشكوك است و از اين رو، نميتوسط كاهش هزينه
 ( ندانست.31مغاير با اصل ) مشكوك، اين تبصره را از حيث كاهش درآمد عمومي،

 دیدگاه عدم مغایرت
(، 31ي ماده )ي دادرسي طبق تبصرهي تخفيف در هزينهرغم كاهش درآمدهاي ناشي از ارائهبه

دولت هاي مختلفي از با توجه به اينكه استفاده از دادرسي الكترونيكي منجر به كاهش هزينه
ي دولت الكترونيك، استفاده از اين نوع دادرسي را مشمول شود، اين ماده در راستاي توسعهمي

هاي ناشي از حذف دادرسي سنتي، اين تبصره در جوييتخفيف دانسته است. لذا با توجه به صرفه
( 31) اصل با مغايرتوان آن را شود و بر اين اساس نميمجموع منجر به كاهش درآمد عمومي نمي

 تعيين نيازمند عمومي، كاهش درآمدهاي صورت در را قانوني هايطرح كه ستناد اساسي قانون
 .داندمي ي جبراننحوه

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(31ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 آيين قانون در مقرر شرح به دادرسي هايهزينهمنابع مالي حاصل از  مصوبه، اين( 593) مادهدر  گرچهگفتني است  .1

 نگهبان شوراي ولي است، دانسته مصوبه اين مالي ارب تأمين محلبه عنوان  را 5932 مصوب كيفري دادرسي
 اين مواد برخي لذا و است ندانسته( قانون اساسي 31رافع ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) را محل اينبيني پيش

. است كرده اعالم (31) اصل با مغاير شود،مي عمومي درآمد كاهش يا عمومي يهزينه افزايش به منجر كه را مصوبه
 ماده ذيل شدهمطرح هاياستدالل بهدر اين خصوص،  نظرات اعضاي شوراي نگهبان جزئيات يالحظهم هتج
 .شود مراجعه نوشتار اين( 593)
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كشف يا گزارش در محلي  رانيا يهاهدادگا تياي در صالحچنانچه جرم رايانه -311ماده 
مكلف است تحقيقات مقدماتي دادسراي محل كشف  ولي محل وقوع آن معلوم نباشد،شود، 

دادسرا پس از اتمام تحقيقات  مشخص نشود،كه محل وقوع جرم  را انجام دهد. در صورتي
 .كندر ميدادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادكند و مي رمبادرت به صدور قرا

 دیدگاه ابهام
( مشخص نيست كه آيا پس از صدور قرار مجرميت، دادگاه مستقيماً اقدام به 519در ذيل ماده )

كند يا اينكه همچون ساير جرايم، پس از صدور قرار مجرميت، ابتدا رسيدگي و صدور رأي مي
كند. بنابراين بايد كيفرخواست تهيه شود و سپس دادگاه مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي

مناسب است پس از صدور قرار ذكر شود كه پس از طي فرايند معين در آيين دادرسي، دادگاه 
 كند.مربوطه نيز اقدام به رسيدگي مي

 عدم ابهام دیدگاه
اين ماده در مقام مشخص كردن دادسرا و دادگاه صالح در خصوص مواردي است كه محل 

در ذيل آن ذكر شده است كه دادگاه مربوط به  اين اساس، اي مشخص نباشد و بروقوع جرم رايانه
صالح به رسيدگي است. به بيان ديگر، اين ماده در مقام بيان فرايند صدور  دادسراي محل كشف،

قرار و كيفرخواست و ساير موارد معين در آيين دادرسي نيست و لذا عدم اشاره آن به اين فرايندها 
 واجد ايراد و ابهام نيست.

  ر شورای نگهباننظ
( با توجه به اينكه تصميمات مربوط به مراحل بعد از صدور قرار تا 519تذكر: در ماده )

 باشد، بايد روشن شود.رسيدگي دادگاه مشخص نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

حداقل تا شش هاي ترافيك را داده موظفنددهندگان خدمات دسترسي ارائه -311ماده 
شش ماه پس از خاتمه حفظ نمايند و اطالعات كاربران را حداقل تا  ماه پس از ايجاد

 .اشتراك نگهداري كنند
اي در زنجيره ارتباطات هاي رايانهاي است كه سامانهداده ترافيك، هرگونه داده -3تبصره 
كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته اي و مخابراتي توليد ميرايانه

ها شامل اطالعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط اين دادهباشد. 
 شود.و نوع خدمات مربوطه مي
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دسترسي از قبيل اطالعات كاربر، هرگونه اطالعات راجع به كاربر خدمات  -2 تبصره
 نشاني جغرافيايي ياهويت، زمان آن،  نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت

 شود.فردي را شامل مي، شماره تلفن و ساير مشخصات (IP)پستي يا 

 دیدگاه مغایرت
. اسناد است يفارس ،رانيو مشترك مردم ا يزبان و خط رسم» ،يقانون اساس (51)اصل مطابق 

بر اين اساس، از آنجا كه  .«خط باشد زبان و نيبا ا ديبا يو كتب درس يو مكاتبات و متون رسم
I»واژه  از ،ماده ني( ا2) يتبصره P » استفاده شده است و معادل فارسي آن قيد نشده است، اين

 ( قانون اساسي است.51تبصره مغاير با اصل )

  نظر شورای نگهبان
I»هاي بيگانه نظير در اين طرح برخي واژه P »( 511( ماده )2در تبصره.... ،) الزم است آمده ،

 باشد.( قانون اساسي مي51ا مغاير اصل )معادل فارسي آنها ذكر گردد و الّ

 ــــــــــــــــــــــــ

دستور به موجب  يو مخابرات ياانهيرا يهاسامانه ايها داده فيو توق شيتفت -313ماده 
يي متهم يا ادله يا شناساقوي به كشف جرم  آيد كه ظنّعمل ميو در مواردي به ييقضا

 جرم وجود دارد.

 دیدگاه مغایرت
به توجه به وجوب حفظ امنيت كشور، در جرائم امنيتي در مواردي كه احتمال عقاليي  با

تواند دستور تحقيق و وجود داشته باشد، قاضي مي يي متهم يا ادله جرميا شناساكشف جرم 
ها منحصر به مواردي پيگيري دهد. با اين حال، در اين ماده، صدور دستور تفتيش و توقيف داده

در خصوص موضوع وجود داشته باشد. لذا اين ماده از حيث عدم شمول « ظنّ قوي»شده است كه 
آن بر مواردي كه در جرائم امنيتي، احتمال عقاليي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم 

 وجود داشته باشد، مغاير با موازين شرع است.

 عدم مغایرت دیدگاه
يي يا شناساكشف جرم  وي است كه در خصوصمنظور از ظنّ قوي در اين ماده، هر احتمال ق

اي اگر قاضي با توجه به جميع وجود داشته باشد. بر اين اساس، در هر پرونده متهم يا ادله جرم
جهات آن، از جمله امنيتي بودن جرم ارتكابي، احتمال قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله 
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ي مزبور خصوص موضوع را بدهد. بنابراين مادهتواند دستور پيگيري و تحقيق در جرم دهد، مي
ها را منوط به وجود ظنّ قوي كرده است، موارد احتمال قوي را نيز شامل كه تفتيش و توقيف داده

توان آن را مغاير با موازين شرع دانست. همچنين روشن است كه به صرف احتمال شود و نميمي
را مورد تعرض قرار داد. در قانون جرائم  توان حريم خصوصي اشخاصولو احتمال ضعيف، نمي

عيناً وجود دارد كه به تأييد  مجلس شوراي اسالمي نيز مفاد اين ماده، 5900اي مصوب رايانه
  (5)شوراي نگهبان نيز رسيده است.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(513ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

حضور اي و مخابراتي در هاي رايانهها يا سامانهتفتيش و توقيف داده -331ماده 
دارند، نظير آنها را تحت كنترل قانوني به نحوي  متصرفان قانوني يا اشخاصي كه

دستور تفتيش  ،داليلشود. در غير اين صورت، قاضي با ذكر ها انجام ميمتصديان سامانه
 كند.مذكور را صادر مي ور اشخاصو توقيف بدون حض

 دیدگاه ابهام
گردد؛ زيرا مبهم است و به جايي از ماده بر نمي« در غير اين صورت»در اين ماده عبارت 

دستور تفتيش و توقيف تواند مي در چه مواردي قاضي بدون حضور اشخاص مذكورمشخص نيست 
منظور از آن، موارد خالف مصلحت است  كند. آياصادر  را اي و مخابراتيهاي رايانهها يا سامانهداده

كند يا در مواردي كه اين كه قاضي بدون حضور اين اشخاص دستور تفتيش يا توقيف را صادر مي
تواند اين دستور را صادر كند. اشخاص به داليلي از جمله بيماري، امكان حضور ندارند، قاضي مي

 توان در خصوص آن اظهار نظر كرد. بنابراين ابتدا بايد اين ابهام ماده برطرف شود تا ب

  نظر شورای نگهبان
 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد....« در غير اين صورت »، عبارت (551ماده )در 

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
ها يا تفتيش و توقيف داده -90ماده »مجلس شوراي اسالمي:  1/9/5900اي مصوب ( قانون جرائم رايانه90ماده ) .1

قوي به كشف جرم يا  آيد كه ظنّعمل ميي و در مواردي بهايموجب دستور قض اي و مخابراتي بههاي رايانهسامانه
 « شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
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در ارتكاب ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در توقيف داده -331ماده 
از تمام يا بخشي برداري يا تصويربرداري ها، كپياز قبيل چاپ داده ييهاجرم، به روش

تغيير گذرواژه يا از قبيل  ييهاها با روشدسترس كردن داده قابل ريها، غاز داده
 شود.داده عمل مي يهارمزنگاري و ضبط حامل

 دیدگاه مغایرت
. اسناد است يفارس ،رانيمردم او مشترك  يزبان و خط رسم» ،يقانون اساس (51)اصل مطابق 

از آنجا كه در  بر اين اساس،.« خط باشد زبان و نيبا ا ديبا يو كتب درس يو مكاتبات و متون رسم
استفاده شده و معادل فارسي آن قيد نشده است، اين ماده، مغاير با « برداريكپي»اين ماده از واژه 
 اصل مزبور است.

  نظر شورای نگهبان
، الزم است آمده(، ... 559ماده )در  «برداريكپي»هاي بيگانه نظير ... برخي واژهدر اين طرح، 

 باشد.( قانون اساسي مي51معادل فارسي آنها ذكر گردد و الّا مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شوند:مياي يا مخابراتي توقيف رايانه يهاسامانه ريدر شرايط ز -334ماده 
 داشته باشد.شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي رهيي ذخهاداده -الف
 پذير نباشد.امكانافزاري ها بدون سامانه سختداده ليو تحل هيتفتيش و تجز -ب
 متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد. -پ
 پذير نباشد.ها به لحاظ فني امكانبرداري از دادهكپي -ت
 ها شود.عث آسيب دادهتفتيش در محل با -ث
 ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد. -ج

 دیدگاه مغایرت
گذاري امري تقنيني و واجد ماهيت قانون ،اي يا مخابراتيرايانه يهاسامانهشرايط توقيف  الف(

توان در اين خصوص است كه مجلس شوراي اسالمي بايد ضوابط آن را معين كند و قاضي را نمي
گذاري را در ( قانون اساسي، قانون01نست. بر اين اساس، از آنجا كه اصل )داراي صالحيت دا

داند، بند )ج( صالحيت مجلس شوراي اسالمي قرار داده است و آن را غير قابل تفويض به غير مي
مغاير با  اي را تشخيص قاضي دانسته است،هاي رايانهاين ماده كه يكي از شرايط توقيف سامانه

مجلس شوراي اسالمي نيز  5900اي مصوب . در فرايند تأييد قانون جرائم رايانهاصل مزبور است
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ي نخست مجلس وجود داشت كه با توجه به ايراد شوراي نگهبان نسبت به آن، اين بند در مصوبه
 (5)ي مجلس، اين بند حذف شد.در اصالحيه

هاي يعني توقيف سامانهدهد با عنايت به اينكه اقدامي كه قاضي طبق اين ماده انجام مي ب(
ي مجازات اشخاص منزلهاي و مخابراتي، دخل و تصرف در اموال ديگران است، اقدام او به رايانه

داند، ( قانون اساسي كه حكم به مجازات را به موجب قانون مي90است و بنابراين طبق اصل )
)ج( اين ماده كه  ضوابط اين مجازات نيز بايد توسط قانون مشخص شود. بر اين اساس، بند

ي قاضي گذاشته است، از حيث عدم تعيين اين ضوابط توسط تشخيص اين شرايط را بر عهده
 قانون، مغاير با اصل مزبور است.

 عدم مغایرت دیدگاه
اي يا مخابراتي الزم هاي رايانهي شرايطي كه براي توقيف سامانهبا عنايت به اينكه كليه الف(

ني نيست، شخص قاضي كه بر اساس وجود شايستگي، اين منصب را بياست، قابل احصا و پيش
ها بايد توقيف شوند. بر اين اساس بند تواند تشخيص دهد كه اين سامانهدار شده است، ميعهده

عنوان يكي از بندهاي قانوني ذكر كرده است، خود )ج( كه تشخيص قاضي را در اين خصوص به 
توان از اين حيث كه مفاد آن تقنيني است و بايد ن بند را نمييكي از شرايط قانوني است و لذا اي

 ( قانون اساسي دانست.01بيني شود، مغاير با اصل )توسط مجلس پيش
اي و مخابراتي كه در اين اصل بدان اشاره شده است، مجازات نيست، هاي رايانهتوقيف سامانه ب(

ها به بيان ديگر، اين ماده حكم به ضبط اين سامانهبلكه اقدامي تأميني براي انجام تحقيقات قضايي است. 
عنوان مجازات نكرده است، بلكه صرفاً شرايط توقيف آنها را ذكر كرده است. بنابراين، اين ماده را  به

ي مجازات اشخاص دانست تا الزم باشد ضوابط آن توسط قانون معين شود. از اين توان به منزلهنمي
 داند ندارد.( قانون اساسي كه حكم به مجازات را به موجب قانون مي90اصل )جهت، بند )ج( مغايرتي با 

                                                           
در هر يك از موارد زير  -85ماده : »ياسالم يمجلس شورا 51/51/5903مصوب  ياانهيجرائم را اليحه (85)ماده  .1

 اهد شد:اي يا مخابراتي توقيف خوهاي رايانهسامانه
 .باشد داشته ياديز حجم ايشده به سهولت در دسترس نبوده رهيذخ يهاالف( داده

 .نباشد ريپذامكان يافزارسخت سامانه بدون هاداده ليتحل و هيتجز و شيب( تفت

 .باشد داده تيسامانه رضا يج( متصرف قانون

 .نباشد ريپذامكان يفن لحاظ به هاداده از( يبرداري)كپ يربرداريد( تصو

 .شود هاداده بيآس باعث محل در شي( تفته
 «ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد.و( 

اطالق بند )و(  -3» در خصوص اليحه فوق: شوراي نگهبان 20/52/5903مورخ  95333/91/03( نظر شماره 3بند )
 « شد.قانون اساسي شناخته ( 01)( در مواردي كه قانون وجود ندارد، مغاير اصل 85ماده )
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  نظر شورای نگهبان 
(، از اين حيث كه اين شرايط بايد به موجب قانون مشخص گردد، مغاير 558بند )ج( ماده )

 ( قانون اساسي شناخته شد.01اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

ايراد لطمه جاني مخابراتي كه موجب  اي ياهاي رايانهانهها يا سامتوقيف داده -332ماده 
 .شود، ممنوع است عمومييا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخالل در ارائه خدمات 

 دیدگاه مغایرت
با عنايت به اينكه ممكن است مصالح اهمّي وجود داشته باشد كه در عين ورود خسارت  الف(

ها، لزوم بيشتري داشته باشد، )به عنوان مثال، سبت به اين خسارتشديد به اشخاص، رعايت آنها ن
ها يا ي خدمات اينترنتي باشد(، اطالق ممنوعيت توقيف دادهامنيت كشور مستلزم عدم ارائه

 شود، مغاير با موازين شرع است.اي طبق اين ماده كه اين موارد اهمّ را نيز شامل ميهاي رايانهسامانه
 يهليرا وس شيعمال حق خوتواند اِيكس نم چيه( قانون اساسي، 81)بر اساس اصل  ب(

ها يا توقيف داده ممنوعيتاطالق بر اين اساس،  قرار دهد. يتجاوز به منافع عموم اي رياضرار به غ
مصلحت يا در مواردي كن است از جهت اينكه ممدر اين ماده،  اي يا مخابراتيهاي رايانهسامانه

و اين ممنوعيت موجب خدشه به آن منافع و مصالح  ري وجود داشته باشدتمنفعت عمومي قوي
 عمومي شود، مغاير با اصل مزبور است.

 عدم مغایرت دیدگاه
ها در اين ماده، اِعمال حق اشخاص نيست كه موجب اضرار ها يا سامانهممنوعيت توقيف داده

( قانون اساسي دانست كه اِعمال حقي 81توان مغاير با اصل )به غير شود؛ بنابراين اين ماده را نمي
ي مقابل، اين ماده در راستاي اصل را ممنوع دانسته است. در نقطه شودكه موجب اضرار به غير مي

جاني يا خسارات مالي شديد به  يايراد لطمه( قانون اساسي است؛ زيرا آنچه را كه موجب 81)
 منوع دانسته است.م شودمي عموميخدمات  ياشخاص يا اخالل در ارائه

  نظر شورای نگهبان
(، اطالق ممنوعيت نسبت به مواردي كه امر اهمّي نظير امنيت كشور در ميان 553در ماده )

 باشد، خالف موازين شرع شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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ا اي يهاي رايانهسامانهكنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي در  -323ماده 
 يدادرس نييمخابراتي مقرر در آكنترل ارتباطات راجع به  مخابراتي مطابق مقررات

 .است يفريك
الكترونيكي يا ، نظير پست شدهرهيعمومي ذخ دسترسي به محتواي ارتباطات غير -تبصره
 در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است. ،پيامك

 دیدگاه مغایرت
. اسناد است يفارس ،رانيو مشترك مردم ا يزبان و خط رسم» ،ياساسقانون  (51)اصل مطابق 

بر اين اساس، از آنجا در  .«خط باشد زبان و نيبا ا ديبا يو كتب درس يو مكاتبات و متون رسم
استفاده شده و معادل فارسي آن قيد نشده است، اين ماده « پست الكترونيكي»ي اين ماده از واژه

 ت.مغاير با اصل مزبور اس

  نظر شورای نگهبان
، الزم آمده( ... 525در ماده )« پست الكترونيكي»هاي بيگانه نظير .... در اين طرح، برخي واژه

 باشد.( قانون اساسي مي51است معادل فارسي آنها ذكر گردد و الّا مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

الكترونيكي كارناپذيري ادله حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انبه منظور  -322ماده 
( اين قانون 322)نامه موضوع ماده ، الزم است از آنها مطابق آيينشدهيآورجمع

 عمل آيد.نگهداري و مراقبت به

 دیدگاه مغایرت
ي نامهشده مطابق با آيينآوريي الكترونيكي جمعدر اين ماده، نگهداري و مراقبت از ادله

 يو چگونگ طيشرا( تعيين 523ده است. با عنايت به اينكه در ماده )( مقرر ش523موضوع ماده )
اموري تقنيني هستند كه بايد توسط قانون مشخص  ،يكيالكترون يادله يريپذو استناد يآورجمع

نامه مغاير با اصل ( از حيث واگذاري اين امر به آيين523نامه و لذا ماده )ي آيينشوند، نه به وسيله
گذاري را در صالحيت مجلس شوراي اسالمي و غير قابل ساسي است كه قانون( قانون ا01)

 ( نيز مبنياً بر آن ماده، داراي ايراد خواهد بود.522داند، ماده )تفويض به غير مي

  نظر شورای نگهبان
نامه، پذيري ادله الكترونيكي به آيينآوري و استناد(، واگذاري شرايط و چگونگي جمع523در ماده )
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 ( نيز مبنياً بر ايراد مذكور، اشكال دارد. 522( قانون اساسي شناخته شد و ماده )01غاير اصل )م

 ــــــــــــــــــــــــ 

شامل ساير اي عالوه بر جرائم رايانهكليه مقررات مندرج در اين بخش،  -324ماده 
 شود.ميگيرند نيز جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي

 دیدگاه مغایرت
. اسناد است يفارس ،رانيو مشترك مردم ا يزبان و خط رسم» ،يقانون اساس (51)اصل مطابق 

از آنجا در  بر اين اساس،.« خط باشد زبان و نيبا ا ديبا يو كتب درس يو مكاتبات و متون رسم
سي آن قيد نشده است، اين ماده استفاده شده و معادل فار« الكترونيكي»ي ي بيگانهاين ماده از واژه

 مغاير با اصل مزبور است.

  نظر شورای نگهبان
، الزم است آمده( و... 528در ماده )« الكترونيكي»هاي بيگانه نظير .... در اين طرح، برخي واژه

 باشد.( قانون اساسي مي51معادل فارسي آنها ذكر گردد و الّا مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

اي، وزارت رايانهالمللي در زمينه جرائم بين يهايبه منظور ارتقاي همكار -321اده م
اقدامات  ،فناوري اطالعاتبا همكاري وزارت ارتباطات و  دادگستري موظف است

جهت پيوستن ايران به اسناد الزم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيري امور مربوط 
همكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه به  راجع داتاي و معاهالمللي و منطقهبين
 انجام دهد. ييقضا

 دیدگاه مغایرت
مسائل مربوط به  يهيكل تيمسئول يدادگستر ريوز ،يقانون اساس (501)اصل مطابق  الف(

و نيز با وجود شرايط مذكور در اين اصل، مقننه  يو قوه هيمجر يبا قوه هيقضائ يروابط قوه
. از آنجا كه وظايف وزير دادگستري عهده دارد را برالي، اداري و استخدامي غيرقضات اختيارات م

هاي ديگر به وي در اين اصل، به طور حصري مشخص شده است، امكان واگذاري صالحيت
كه فراتر از  يدادگستر ريوز بهماده  نيدر ا مذكور هايمسئوليت وجود ندارد. لذا واگذاري

اين اقدامات  .است، با قانون اساسي مغايرت دارد يقانون اساس (501) صلهاي مقرر در امسئوليت
 دار شوند. هاي خود عهدهتوانند با توجه به صالحيتي قضائيه يا دولت خود ميرا قوه
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 يمتناسب با جمهور ييقضا حيلوا ييهته( قانون اساسي، 510( اصل )2مطابق بند ) ب(
ي قضائيه است. از اين رو، با توجه به اينكه لوايح يس قوهاز جمله وظايف و اختيارات رئ ياسالم

ي قضائيه تهيه شوند، اين لوايح بايد توسط قوهاي، لوايح قضايي محسوب ميمربوط به جرائم رايانه
ي آنها به وزارت دادگستري و وزارت ارتباطات و فناوري شوند و لذا واگذاري مسئوليت تهيه

 با اصل مزبور است.اطالعات در اين ماده، مغاير 

 عدم مغایرت دیدگاه
ي آنها را صرفاً در توان تهيهلوايح مذكور در اين ماده، لزوماً لوايح قضايي نيستند و بنابراين نمي

ي لوايح و اقدامات ديگر مذكور در اين ماده، همچون ي قضائيه دانست. تهيهاختيار رئيس قوه
راجع به  داتاي و معاهالمللي و منطقهسناد بينجهت پيوستن ايران به اپيگيري امور مربوط 

تواند در ، اقداماتي هستند كه دولت نيز ميييقضا يهمكاري و معاضدت دوجانبه يا چندجانبه
( قانون اساسي 510( اصل )2توان مغاير با بند )خصوص آنها اقدام كند. بنابراين اين ماده را نمي

 داند.ي قضائيه ميحيت رئيس قوهي لوايح قضايي را در صالدانست كه تهيه

  نظر شورای نگهبان
نحو حصر تصريح  ، از آنجا كه وظايف وزير دادگستري در قانون اساسي به(521)در ماده 

قانون  (501)گرديده است، انجام اقدامات مذكور در اين ماده از سوي وزير دادگستري، مغاير اصل 
 باشد.اساسي مي

 ــــــــــــــــــــــــ

به موجب  الكترونيكيادله  يريآوري و استنادپذشرايط و چگونگي جمع -322ماده 
شدن اين قانون توسط وزير  ءاالجراالزماست كه ظرف شش ماه از تاريخ  يانامهنييآ

شود و پس از تأييد فناوري اطالعات تهيه ميدادگستري با همكاري وزير ارتباطات و 
 .رسدمي رانيوزئت يهرئيس قوه قضائيه به تصويب 

 دیدگاه مغایرت
 ايرا به شخص  يگذارقانون ارياخت توانديمجلس نم ،يقانون اساس (01)مطابق اصل  الف(

كه تعيين آنها  يكيالكترون يادله يريپذو استناد يآورجمع يو چگونگ طيشرا .واگذار كند يئتيه
كه به خصوص با توجه به لزوم  نامه واگذار شده است، اموري هستند( به آيين523در ماده )

مشخص شوند. به بيان ديگر با توجه به اينكه « قانون»بايد در قالب  رعايت موازين شرعي در آن،
نامه كه مربوط به ساماندهي توان آنها را در قالب آييني تقنيني دارد، نميتعيين اين ضوابط جنبه
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 يآورجمع يو چگونگ طيشراز اين جهت كه مشخص كرد. بنابراين اين ماده، ا امور اجرايي است،
نامه مصوب هيئت وزيران واگذار كرده است، مغاير با را به آيين يكيالكترون يادله يريپذو استناد
گذاري را در صالحيت مجلس شوراي و غير قابل تفويض ( قانون اساسي است كه قانون01اصل )

 داند.به غير مي
در  ،رانيوز ئتيه يماده از سو نيا ريور در قسمت اخمزب ينامهنييآ بياطالق تصو ب(

 است. يقانون اساس (510)اصل  ريدارد، مغا ييقضا يجنبه ،نامهنييآمفاد اين كه  يموارد

 عدم مغایرت دیدگاه 
ي اجرايي است كه افزون بر موارد قضايي، موارد فني نامهي مذكور در اين ماده، آييننامهآيين

را نيز در بر دارد. بر اين  الكترونيكي يادله يريآوري و استنادپذگونگي جمعشرايط و چمربوط به 
ي آن با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اشاره شده است در اين ماده، به تهيه اساس،

نيازمند تصويب هيئت وزيران نيز دانسته شده است. لذا  ي قضائيه،و عالوه بر تأييد رئيس قوه
ي قضايي دانست كه تهيه و تصويب آن در صالحيت نامهتوان صرفاً آييني مذكور را نميامهنآيين

 ي قضائيه باشد. انحصاري رئيس قوه

  نظر شورای نگهبان
پذيري ادله الكترونيكي به آوري و استناد(، واگذاري شرايط و چگونگي جمع523در ماده )

( نيز مبنياً بر ايراد مذكور، اشكال 522خته شد و ماده )( قانون اساسي شنا01نامه، مغاير اصل )آيين
نامه مزبور در قسمت اخير اين ماده از سوي هيئت وزيران در عالوه اطالق تصويب آييندارد. به

 .شد شناخته قانون اساسي (510، مغاير اصل )نامه مربوط جنبه قضايي داردمواردي كه آيين

 ــــــــــــــــــــــــ

و در  يحقوقبر توجه اتهام به شخص  ريدا يكاف ليدر صورت وجود دل -311ماده 
قرارها ظرف  نياست. ا ريپذامكان ريز ينيتأم يمنحصراً صدور قرارها ء،صورت اقتضا

 است.اعتراض در دادگاه صالح ده روز پس از ابالغ، قابل 
مجدد جرم را ب ارتكا نهيكه زم يشغل يهاتياز فعال يانجام بعض تيقرار ممنوع -الف

 .كنديفراهم م
كه  ليادغام و تبدانحالل،  لياز قب يشخص حقوق تيدر وضع ياراد رييقرار منع تغ -ب

 تيممنوع نيتخلف از اآن شود.  يحقوق تياز دست دادن شخص اي يباعث دگرگون
 ايدرجه هفت  يهااز مجازاتدو نوع  اي كيموجب  ،يحقوق اتيعالوه بر بطالن عمل

 مرتكب است. ياهشت بر
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 دیدگاه مغایرت
ي را شخص حقوق تيدر وضع ياراد رييتغ(، تخلف از قرار ممنوعيت 591در بند )ب( ماده )

تواند در موجب بطالن عمليات حقوقي معرفي كرده است. با توجه به اينكه اين قرار قاضي نمي
ه، مغاير با موازين صحت عمليات حقوقي، مؤثر باشد، حكم به بطالن عمليات حقوقي در اين ماد

شرع است. توضيح آنكه در صورتي كه فردي اهليت قانوني براي انجام عمليات حقوقي داشته 
باشد و آن عمليات حقوقي نيز بدون اشكال منعقد شده باشد، اين عمليات صحيح است و صرف 

ر صحيح تواند موجب بطالن آن عمليات شود. به عنوان مثال، چنانچه بيعي به طونهي قاضي نمي
تأثيري در  اين منعِ تكليفي، واقع شود، حتي اگر يكي از طرفين از انجام اين عقد منع شده باشد،

تواند فرد را از انجام معامله بازدارد ولي گذار ميصحت عقد ندارد. به بيان ديگر، هر چند قانون
 د. صورت صحيح واقع شده است را باطل قلمداد كن اي كه بهتواند معاملهنمي

 عدم مغایرت دیدگاه
تواند با توجه به وجود برخي داليل، اشخاص حقيقي را گذار ميطور كه قانونهمان

تواند از انجام عمليات حقوقي منع الخروج كند، اشخاص حقوقي را نيز ميالمعامله يا ممنوعممنوع
منع كرده است،  گذار اشخاص حقوقي را از انجام عمليات حقوقيكند. يكي از مواردي كه قانون

ي است كه از سوي قاضي صادر شده باشد. شخص حقوق تيدر وضع ياراد رييمنع تغوجود قرار 
گذار به بطالن عمليات حقوقي در صورت تخلف از اين قرار، همچنين در اين ماده تصريح قانون

ين در حاكي از آن است كه يكي از شرايط صحت معامله را فقدان اين قرار دانسته است. بنابرا
شده از ابتدا صحيح منعقد ي انجاممعامله گذار،صورت انجام معامله با توجه به فقدان شرط قانون

 ي مزبور از حيث اشاره به بطالن عمليات حقوقي با ايرادي مواجه نيست.نشده است. لذا ماده

  نظر شورای نگهبان
مواردي كه عامل، اختيار  نسبت به« بطالن عمليات حقوقي»(، اطالق 591در بند )ب( ماده )

 قانوني براي اِعمال اين امر را دارد، تحقق آن با صرف نهي قاضي، خالف موازين شرع است.

 ــــــــــــــــــــــــ

اقرار محسوب  يشخص حقوق يهعل يشخص حقوق يقانون يندهاظهارات نما -311ماده 
  .يستمتوجه او ن يزسوگند ن يانو ات شودينم

 تدیدگاه مغایر
گيرِ شخص حقوقي همچون مديرعامل و ي قانوني مذكور در اين ماده، افراد تصميمنماينده
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شود. هر چند ممكن است اظهارات برخي از نمايندگان متولي شخص حقوقي را نيز شامل مي
كنند را ي مشخص براي دفاع از شخص حقوقي اقدام ميشخص حقوقي كه صرفاً در محدوده

گير با توجه به نقشي حقوقي محسوب كرد ولي اظهارات اين افراد تصميم نتوان اقرار عليه شخص
شود. بنابراين اطالق ي شخص حقوقي دارند، اقرار عليه شخص حقوقي محسوب ميكه در اداره

شود، مغاير گير در خصوص شخص حقوقي را نيز شامل مياين ماده كه اين افراد اصلي و تصميم
 با موازين شرع است.

 دم مغایرتع دیدگاه
ي قانوني در اين ماده، صرفاً افرادي هستند كه از طرف شخص حقوقي منظور از نماينده (الف

شوند. با توجه به اينكه اين افراد صرفاً به عنوان نماينده براي دفاع از شخص حقوقي معرفي مي
نها عليه شوند، اظهارات آشوند و از متوليان شركت محسوب نميبراي دفاع از شركت معرفي مي

تواند با توجه به نوع ابراز در توان اقرار محسوب كرد. اظهارات اين افراد در واقع ميشركت را نمي
توان آن را اقرار محسوب كرد. بر اين اساس، اين ماده ي داليل ديگر محسوب شود ولي نميزمره

داند، قي نميي قانوني شخص حقوقي را به معناي اقرار عليه شخص حقوكه اظهارات نماينده
 مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

گير ساز و تصميمبا توجه به اينكه يك شخص حقوقي ممكن است از افراد مختلف تصميم ب(
توان به معناي اقرار عليه كلّيت شخص حقوقي تشكيل شده باشد، اظهارات هر يك از آنان را نمي

ظهاراتي عليه شركت داشته باشد، به دليل دانست. به عنوان مثال حتي اگر مديرعامل يك شركت، ا
توان از جانب تمامي اعضاي اصلي اينكه آن شركت، هيئت مديره نيز دارد، اظهارات او را نمي

توان آن را اقرار محسوب كرد. در اين فرض، مديرعامل صرفاً شركت دانست و به اين دليل نمي
توان به معناي اقرار عليه شركت را نميتواند در خصوص رفتار خود اقرار كند و اظهارات او مي

درستي اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي، اقرار عليه شخص دانست. بنابراين در اين ماده به
 توان داراي ايراد دانست.حقوقي محسوب نشده است و لذا اين ماده را نمي

  نظر شورای نگهبان
 اخته نشد.مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شن ،(591ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

مطابق مقررات  يدر مورد اشخاص حقوق يفريك يدادرس نييمقررات آ ريسا -312ماده 
 قانون است. نيا
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 دیدگاه ابهام
در اين ماده مشخص نيست منظور از ساير مقررات آيين دادرسي در مورد اشخاص حقوقي، 

رسد كه اين ماده مقررات اين قانون باشد. به نظر مياي بايد مطابق چه مقرراتي است و به چه شيوه
 داراي اشكال عبارتي است و در راستاي شفافيت و وضوح بايد اصالح شود.

  نظر شورای نگهبان
 (، اشكال عبارتي دارد و بايد اصالح گردد.590ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 نييدر قانون آبه شرح مقرر  يسدادر يهانهيقانون از محل هز نيا يبار مال -312ماده 
 خواهد شد. نيتأم 4/32/3132مصوب  يفريك يدادرس

 دیدگاه مغایرت
 ندگانيكه نما يو اصالحات شنهادهايو پ يقانون يهاطرح( قانون اساسي، 31)اصل بر اساس  الف(

 ياهنهيهز شيافزا اي يدرآمد عموم ليبه تقل ، چنانچهكننديعنوان م يقانون حيخصوص لوا در
 ايجبران كاهش درآمد  قيقابل طرح در مجلس است كه در آن طر يانجامد، در صورتبي يعموم

از سوي نمايندگان به « طرح»از آنجا كه اين مصوبه در قالب  باشد. شدهمعلوم  ديجد يهنيهز نيمأت
 مجلس ارائه شده است و برخي مواد آن )همچون مواد مربوط به ايجاد تشكيالت جديد در سازمان

ي ملي عدالت، ايجاد ي قضائيه، ايجاد شبكههاي قوهقضايي نيروهاي مسلح، ايجاد مركز ملي داده
شود، بايد محل تأمين اين هاي عمومي ميهاي الكترونيكي و ...(، منجر به افزايش هزينهسامانه
عترف است، ( كه خود به داشتن بار مالي اين قانون م593ها در اين مصوبه مشخص شود. ماده )هزينه

عنوان محل تأمين را به  5932هاي دادرسي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب محل هزينه
ها از قبل نيز وجود داشته است و هاي اين مصوبه معرفي كرده است. از آنجا كه محل اين هزينههزينه

منبع  است، اين محل،شده و محل مصرف آن نيز مشخص بوده درآمد ناشي از آن به خزانه واريز مي
هاي اجرايي اين مصوبه را پوشش دهد. بر اين اساس، مواد مختلف اين جديدي نيست تا بتواند هزينه

با توجه به عدم ذكر محل مناسب و مكفي  (5)هاي عمومي را در پي دارد،مصوبه كه افزايش هزينه
د بود. به اين نكته نيز بايد توجه ( قانون اساسي خواهن31ها، مغاير با اصل )براي تأمين اين هزينه
توان به معناي مشخص كردن در اين ماده را نمي« هاي دادرسياز محل هزينه»داشت كه ذكر عبارت 

                                                           
( و 39( ماده )9(، تبصره )32( آن، ماده )5( و تبصره )31(، ماده )00(، ماده )52(، بند )پ( ماده )55ي ماده )تبصره. 1

 (.38ي ماده )تبصره
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هاي گونه كه شوراي نگهبان در يكي از نظريههاي اين طرح دانست؛ زيرا همانمحل تأمين هزينه
ي كلّي به برخي عبارات مانند اشاره صرف (5)( بيان داشته است،31تفسيري خود در خصوص اصل )

باشد و بايد به طور  جديد يجبران كاهش درآمد يا تأمين هزينهتواند طريق نمي« جوييمحل صرفه»
يابد، مشخص شود تا مقصود اي كه به اين امر اختصاص ميواضح و مشخص، رديف بودجه

 ( محقق شود.31گذار اساسي از اصل )قانون
است و براي  5932ين دادرسي مذكور در اين ماده مصوب اسفند هر چند قانون آي ب(

هايي مشخص نشده است، ، رديف5939هاي دادرسي آن در قانون بودجه درآمدهاي ناشي از هزينه
هاي دادرسي طبق قوانين قبلي نيز وجود داشته كه محل مصرف آنها در بودجه مشخص ولي هزينه

 يهاي اين مصوبهتوان محل جديدي دانست كه هزينهقع نميبوده است. بنابراين اين محل را در وا
مجلس را تحت پوشش قرار دهد. حتي چنانچه اين محل، درآمدهاي جديدي نيز به همراه داشته 

هاي اين مصوبه مجلس را جبران كند. بنابراين مواد مختلف باشد، مشخص نيست كه بتواند هزينه
آن  تأمين منابع ماليشود، از اين حيث كه محل مومي ميع ياين مصوبه كه منجر به افزايش هزينه

را  يقانون يهاطرح( قانون اساسي است كه 31در اين مصوبه مشخص نشده است، مغاير با اصل )
 .دانديمهزينه  نيمحل تأم نييتع ازمندين ،يعموم يهانهيهز شيدر صورت افزا

مصوبات مجلس  يهياست كلنگهبان موظف  يشورا( قانون اساسي، 38بر اساس اصل ) ج(
. از آنجا قرار دهد يمورد بررس ياسالم و قانون اساس نياز نظر انطباق بر موازرا  ياسالم يشورا

شوراي نگهبان است، احراز اينكه  يتطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي بر عهده يكه وظيفه
درآمد عمومي يا افزايش  ، منجر به تقليل«طرح»شده در قالب ي ارائه(، مصوبه31طبق اصل )

آن معلوم باشد، با شوراي نگهبان خواهد بود.  تأمينشود و نيز اينكه طريق عمومي مي يهزينه
هاي خود، صرفاً به محلي تواند در طرح، مجلس ميباشدمجلس  مربوط بهچنانچه احراز اين امر، 

( 31اي را مغاير با اصل )هتواند هيچ مصوباشاره كند و شوراي نگهبان نيز ديگر نميولو صوري 
اعالم دارد. شوراي نگهبان بر اساس اين وظيفه بايد با بررسي و فحص دقيقي كه نسبت به اين امر 

داراي ي مجلس، )يا كاهش درآمدهاي( ناشي از مصوبهجديد  هايد، احراز كند كه آيا هزينهكنمي
ست يا خير. به بيان ديگر ه (ها )يا جبران كاهش درآمدهابراي تأمين اين هزينه محل مشخص

صحيح بودن به ، بدون آنكه محليك ي مجلس به كلّ يتواند در صورت اشارهشوراي نگهبان نمي

                                                           
، «جوييمحل صرفه»درج عبارت از » شوراي نگهبان: 29/52/5935مورخ  83383/91/35ري شماره يتفس يظريهن .1

، بدون «بيني در بودجه سنواتيپيش»نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت نحو مطلق و براي مدت به
اگر « از محل اعتبارات مصوب دستگاه»و « از محل اعتبارات مصوب مربوط»هاي تأمين منبع و نيز درج عبارت

( قانون اساسي 31مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل )
 «گردد.محسوب نمي
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، اصل را بر كفايت ها علم پيدا كندكافي بودن منابع آن محل براي تأمين هزينهو شده محل تعيين
ه عدم كفايت اثبات شود، و صرفاً در مواردي ك ردگذاي مجلس بشده در مصوبهمحلِ تعيين

، از آنجا كه محل اين موضوع. با توجه به اعالم كند( قانون اساسي 31مصوبه را مغاير با اصل )
به  ولو بايدتأمين بار مالي اين مصوبه براي شوراي نگهبان معلوم نيست، مجلس شده براي تعيين
هاي اين مصوبه را اعالم دارد نهدادرسي و نيز هزي ياجمال، ميزان درآمدهاي ناشي از هزينهطور 

صورت با توجه  امر براي شوراي نگهبان احراز شود. در غير ايندو اين كافي و متناسب بودن تا 
تواند در مقام جديدي نيست و نمي منبع ماليهاي دادرسي مذكور در اين ماده، به اينكه محل هزينه

، مواد مختلف اين مصوبه كه منجر به افزايش د، واقعي و كافي تلقي شوهاي اين مصوبهتأمين هزينه
 ( قانون اساسي خواهد بود.31شود، مغاير با اصل )هزينه عمومي مي

با توجه  ،( قانون اساسي31در اصل ) «معلوم شده باشد»عبارت بايد توجه داشت كه همچنين 
راي نمايندگان ها چه بهزينه تأمينست كه محل ا معنا مفيد اينبه نوع بيان آن كه مجهول است، 

مطابقت مصوبات با قانون اساسي را دارد بايد امري  يمجلس و چه براي شوراي نگهبان كه وظيفه
. به بيان ديگر، شوراي نگهبان نيز ، نه اينكه اين امر صرفاً براي نمايندگان معلوم باشدمعلوم باشد

توان جبران را صرفاً نمي لذا احراز مشخص بودن محلاين امر را احراز كند.  ،بايد در طول مجلس
 با نمايندگان مجلس دانست.

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي دادرسي مذكور در قانون آيين هزينه)=  منبع مالي مشخص شده در اين ماده الف(

قبالً در قوانين براي آن مصارفي مشخص جديدي است كه مالي  منبع (،5932دادرسي مصوب 
هاي جديدي براي دادرسي ، هزينه5932ي كيفري مصوب آيين دادرسقانون  نشده است؛ زيرا در

هاي دادرسي مذكور . به بيان ديگر، هزينهكه در قانون سابق وجود نداشته است ده استشمنظور 
ناشي  هايدرآمد  كه در نتيجه،، ميزان بيشتري دارد قانون سابقهاي در اين قانون، نسبت به هزينه

. افزون بر آن، با توجه به اينكه در قانون است ز قانون قبليحاصل ا هايبيشتر از درآمدنيز از آن 
است، نشده تعيين ها، محل مصرف مشخص براي درآمد حاصل از اين هزينه 5939بودجه سال 

محسوب  هاي براي تأمين هزينهجديد محل مذكور در اين ماده، بالمصرف بوده و در نتيجه، محل
وجوه حاصل  اين مصوبه را از محلاجرايي هاي ار مالي هزينهاين ماده كه تأمين ب شود. بنابراين،مي

ها، مغاير با توان از حيث نامعلوم بودن محل تأمين اين هزينهداند، نميميهاي دادرسي از هزينه
 ( قانون اساسي دانست.31اصل )

اي كه در قالب در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي محلي را براي جبران بار مالي مصوبه ب(
هاي معلوم است و كفاف هزينه ،كند، اصل بر آن است كه آن منبعارائه شده است، معين مي «طرح»
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آن  يبار مالأمين لذا نامعلوم بودن منبع و ناكافي بودن آن براي تدهد و مينيز طرح را اجرايي آن 
صوبه را تواند اين م، نيازمند دليل است. در اين حالت شوراي نگهبان در صورتي ميطرحِ مصوب

د كه عدم اعالم كن( قانون اساسي 31، مغاير با اصل )هاتأمين هزينهاز حيث مشخص نبودن محل 
هاي يك طرح، از را احراز كند. بر اين اساس، در مواردي كه محل تأمين هزينهمنبع كفايت آن 

سوي مجلس مشخص شده باشد، احراز مجلس براي شوراي نگهبان حجت است، مگر اينكه 
هاي طرح يا ناكافي بودن آن براي تأمين هزينهآن محل واقعي نبودن نگهبان بر خالف آن، شوراي 

دار بودن اجراي اين ( اين مصوبه نيز مجلس ضمن اذعان به هزينه593راز كند. در ماده )را اح
در ده است. بر اين اساس، به صرف شك آن كرتأمين بار مالي براي محل اقدام به تعيين  مصوبه،

توان اين ماده را ، نميها يا كافي بودن آنهزينهتأمين شده براي واقعي بودن محل تعيين خصوص
 ( قانون اساسي دانست. 31مغاير با اصل )
( كه 31تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل ) ينظريهبايد توجه داشت كه همچنين 

جبران كاهش درآمد يا ريق طبه معناي  را« جوييمحل صرفه»ي به برخي موارد مانند ي كلّاشاره
داند، مربوط به جايي است كه براي شوراي نگهبان احراز شود كه اين نمي جديد يتأمين هزينه

ها هزينهتأمين  براي كند و در موارد مشكوك، صرف تعيين محلها را نميمحل، كفايت هزينه
 توسط مجلس، كافي به مقصود خواهد بود.

هاي قانوني كه به تقليل ( قانون اساسي در خصوص طرح31)با عنايت به اينكه در اصل  ج(
ها در صورتي انجامد، تصريح شده است كه اين طرحي عمومي ميدرآمد عمومي يا افزايش هزينه

، در صورتي كه اين محل تأمين «معلوم شده باشد»در مجلس است كه طريق جبران آن « قابل طرح»
( اعالم كند. 31تواند آن را مغاير با اصل )ن نميتوسط مجلس مشخص شده باشد، شوراي نگهبا

در اين اصل نشان « معلوم شده باشد»و « در صورتي قابل طرح در مجلس است»دقت در عبارات 
معلوم شدن محل تأمين براي نمايندگان مجلس است و نه شوراي  دهد كه منظور اين اصل،مي

لس نيازمند موافقت ابتدايي شوراي نگهبان هاي قانوني در مجزيرا مطرح شدن اين طرح نگهبان؛
ي مزبور نيز كه به محل تأمين بار مالي اين مصوبه اشاره كرده است، ماده نيست. بر اين اساس،

دهد كه محل تأمين بار مالي طرح براي مجلس معلوم بوده است و لذا اين ماده را نشان مي
 ( قانون اساسي دانست.31توان مغاير با اصل )نمي

 دگاه ابهامدی
در به شرح مقرر  يدادرس يهانهياز محل هز مصوبه نيا يبار مالنيست مشخص از آنجا كه 

يا خير، اين ماده ابهام دارد. با عنايت  خواهد شد نيتأم 5932مصوب  يفريك يدادرس نييقانون آ
مصوبه كه  به اينكه در صورت عدم تأمين بار مالي اين مصوبه از محل مزبور، مواد مختلفي از اين



 221 آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي قانون

( قانون اساسي خواهند بود، اين ابهام 31شود، مغاير با اصل )هاي عمومي ميمنجر به افزايش هزينه
ها و درآمدها برطرف شود تا بايد از طرف مجلس شوراي اسالمي در قالب شفاف كردن هزينه

 بتوان در خصوص آن اظهار نظر كرد.

  نظر شورای نگهبان
، (32)و تبصره يك آن، ماده ( 31)، ماده (00)، ماده (52)ماده ، بند )پ( (55)تبصره ماده 

بيني د و طريق پيشنانجامكه به افزايش هزينه عمومي مي (38)و تبصره ماده ( 39)ماده  (9)تبصره 
 باشند.اساسي مي قانون (31)نمايد، مغاير اصل هاي مذكور را تأمين نميهزينه( 593)شده در ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

)آيين  ييمحاكمات جزاشدن اين قانون، قوانين موقتي  ءاالجرااز تاريخ الزم -318ماده 
 يابيغ يدادرس زيه تجوب راجعواحده قانون  ، ماده11/1/3233دادرسي كيفري( مصوب 

 رانيا ياسالم يمسلح جمهور يروهاين يدادرس، قانون 2/1/3113مصوب  ييدر امور جنا
 تيحدود صالح نييقانون، قانون تع ني( ا3( و )8(، )4) وادم جزبه 22/2/3124مصوب 

 ،مصلحت نظام صيمجمع تشخ 2/1/3121كشور مصوب  ينظام يهادادگاهدادسراها و 
كشور  ينظام يهادادسراها و دادگاه تيحدود صالح نييقانون تع( »1ماده ) ريقانون تفس
نظام، قانون تشكيل حت مصل صيمجمع تشخ 2/2/3124مصوب « 2/1/3121مصوب 

، قانون 21/4/3128مصوب كيفري )يك و دو( و شعب ديوان عالي كشور  يهادادگاه
( از قانون نحوه اجراي 3)ماده  ،32/1/3122ها مصوب دادگاه ءتجديدنظر آرا

 ريآنها و سا ياصالحات و الحاقات بعد، و 31/8/3122مالي مصوب  يهاتيمحكوم
 ملغي است. ر،يدر موارد مغا نيقوان

 دیدگاه مغایرت
قابل حل  يق عادرَحل معضالت نظام كه از طُقانون اساسي،  (551)( اصل 0بر اساس بند )

قانون »از آنجا كه مقام رهبري است.  ي، بر عهدهمصلحت نظام صيمجمع تشخ قي، از طرستين
 صيع تشخمجم 3/1/5939كشور مصوب  ينظام يهادادسراها و دادگاه تيحدود صالح نييتع

مصلحت  صيمجمع تشخ 2/0/5938قانون مذكور مصوب ( 9)ماده  ريقانون تفس»و  «مصلحت نظام
 بيو مقررات آن به تصوشده مطرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام، معضل  به عنوان، «نظام
)نه به عنوان رفع اختالف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمي(، نسخ قوانين  است دهيرس
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از  استعالم( كه اين امر را نيازمند 552ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل )توجه به نظريه مذكور با
 است. يقانون اساس (551)( اصل 0بند )مغاير با  (5)داند،مي هلمعظمٌ مخالفت و عدم رهبري مقام

  نظر شورای نگهبان
هاي نظامي كشور مصوب (، نسخ قانون تعيين حدود صالحيت دادسراها و دادگاه590در ماده )

 2/0/5938( قانون مذكور مصوب 9مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تفسير ماده ) 3/1/5939
، با توجه به اينكه موارد مزبور به عنوان معضل، مطرح و مقررات آن مصلحت نظام صيمجمع تشخ

 ( قانون اساسي شناخته شد.551( اصل )0به تصويب رسيده است، مغاير بند )

******* 

 (2))مرحله دوم( 33/1/3131 :اسالمي شوراي مجلس تاريخ مصوبه
 33/2/3131: تاريخ بررسي در شوراي نگهبان

 يهاسازمان هيو نظارت بر كل يادار استيعالوه بر ر ييسازمان قضا سيرئ -1 ماده
عهده  بر زياستان تهران را ن ينظام نظر ديشعبه اول دادگاه تجد استيها، راستان ييقضا

 مقام و به تعداد الزم معاون داشته باشد.نفر قائم كي توانديرد و مدا

و انتصاب قضات سازمان و  ييدر سازمان قضا يو ادار ييقضا التيتشك جاديا -تبصره
و شصت و چهارم  كصدياصل  تيبا رعامحل خدمت آنان  ايت مَسِ رييتغ نيهمچن

 توانديم ييسازمان قضا سيئراست.  هيقوه قضائ سيرئ صيبه تشخ ي( قانون اساس324)
 .ديارائه نما هيقوه قضائ سيخود را در موارد مزبور به رئ يشنهادهايپ

 عدم مغایرت دیدگاه
« ي( قانون اساس508و شصت و چهارم ) كصدياصل  تيبا رعا»با توجه به اضافه شدن عبارت 

                                                           
و  رد و ابطال حق گذاريقانون از مراجع يكهيچ»نگهبان:  يشورا 28/3/5932مورخ  1950شماره  يريتفس ييهنظر .1

 به مربوط مصلحت مجمع مصوبه كه اما در صورتي ؛را ندارد مصلحت نظام تشخيص مجمع مصوبه و فسخ نقض
 تغيير مصلحت كه معتدٌّبه زمان از گذشت پس مجلس دبو اسالمي و مجلس شوراي نگهبان شوراي نظر اختالف

 معظم مقام از طرف معضل عنوان به موضوع كه و در مواردي ر را داردمغاي قانون و تصويب طرح باشد حق موجه
در  طرح قابل موضوع ،هلمعظمٌ مخالفت و عدم رهبري از مقام استعالم باشد در صورت شده ارسال مجمع به رهبري
 «باشد.مي اسالمي شوراي مجلس

تر گفته شد، با تصويب مجلس شوراي اسالمي، طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و طور كه پيش. همان2
تصويب كميسيون قضايي و حقوقي ( قانون اساسي به صورت آزمايشي به 01دادرسي الكترونيكي، مطابق اصل )

  مجلس شوراي اسالمي رسيده است.  
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اين تبصره )= تغيير ي اين ماده، ابهام شوراي نگهبان در خصوص مغايرت احتمالي مفاد به تبصره
( برطرف شده است و اين ماده، از جهات ديگر 508سِمَت قضات يا محل خدمت آنها( با اصل )

 نيز داراي ايراد نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(9ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

( اين 13( ماده )1( و تبصره )43(، )41(، )42(، )1تخلف از مقررات مواد ) -2ماده 
 قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال

  .شودمي

 عدم مغایرت دیدگاه
از اين ماده، « ماه محروميت از خدمات دولتي از سه ماه تا شش»با توجه به حذف محكوميت 

ي اين و محدوده« محروميت از خدمات دولتي»هيت ابهام شوراي نگهبان در خصوص ما
 محروميت برطرف شده و اين ماده، از جهات ديگر نيز با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(3ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود.( و تبصره آن حذف مي31ماده )

 مغایرتعدم  دیدگاه
ي (، با توجه به حذف اين ماده در مصوبه51ايرادهاي پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده )

 اصالحي، سالبه به انتفاي موضوع است.

  نظر شورای نگهبان
(، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، 51با توجه به حذف ماده )

 سالبه به انتفاي موضوع است.

 ــــــــــــــــــــــــ
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 نظر ديمستشاران دادگاه تجد تياستان عضو ييسازمان قضا سيبا انتخاب رئ -32ماده 
 .استان بالمانع است كي يدر دادگاه نظام ينظام

 دیدگاه مغایرت
و عزل و  ستهياستخدام قضات عادل و شا»، قانون اساسي (510)اصل  (9)بند بر اساس 

بر  ،«يادار ها از امورنيآنان و مانند ا عيمشاغل و ترف نييو تع تيمأمور محل ريينصب آنها و تغ
( اصالحي مبني بر اعطاي 53بر اين اساس، حكم مقرر در ماده ) .ي رئيس قوه قضائيه استعهده

رئيس سازمان  بهنظامي در دادگاه نظامي يك استان  نظر ديعضويت مستشاران دادگاه تجداختيار 
و تغيير سِمَت قضات به رئيس سازمان قضايي ت قضايي مَسِ ياعطاواگذاري نوعي به  ،قضايي

ي قضائيه است. بنابراين و حال آنكه اين امر طبق قانون اساسي، در صالحيت رئيس قوه است
( 510)اصل  (9) ي قضائيه، مغاير با بنداز حيث سلب اين صالحيت از رئيس قوه ي مزبورماده

 قانون اساسي است.

 عدم مغایرت دیدگاه
( انجام شده است و نيز با عنايت به حذف 53با توجه به اصالح كلّي كه در ماده ) لف(ا

( و 510ايرادهاي پيشين شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين ماده با اصول ) ي آن،تبصره
 ( قانون اساسي برطرف شده است و اين ماده، با ايرادي مواجه نيست.508)

م مستشاري قضات دادگاه تجديد نظر توسط رئيس هاي عمومي، صدور حكدر دادگاه ب(
ي رئيس ي محل خدمت اين قضات بر عهدهولي تعيين شعبه پذيرد،ي قضائيه صورت ميقوه

ها است. در خصوص سازمان قضايي نيز به همين شيوه، رئيس سازمان قضايي دادگستري استان
ترازي دادگاه . با توجه به همي محل خدمت مستشاران تجديد نظر را مشخص كندتواند شعبهمي

تجديد نظر نظامي با دادگاه كيفري يك نظامي، عضويت مستشاران تجديد نظر در دادگاه كيفري 
شود تا اين ماده از حيث سلب اين يك، اعطاي سِمَت و تغيير محل خدمت آنها محسوب نمي

( 510( اصل )9غاير با بند )م ي قضائيه و واگذاري آن به رئيس سازمان قضايي،اختيار از رئيس قوه
 قانون اساسي باشد.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(53ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 تيكه در صالح انينظام يبه جرائم ارتكاب يدگيرس يدر صورت ضرورت، برا -21ماده 
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در  ينظام ياز دادسرا يشعب ايشعبه  ،هيئقوه قضا سيرئ بيبا تصواست،  ييسازمان قضا
 يبرا روهاين ريتراز آنها در سارده هم ايو  رو باالت يمستقل رزم هايپيمحل استقرار ت

 گانيبه عهده  ازيمحل مناسب و امكانات مورد ن ني. تأمشوديم ليتشك نيمدت مع
 است. مربوطه

 عدم مغایرت دیدگاه
 «هيقوه قضائ سيرئ بيبا تصو»عبارت  اصالحي، (21در سطر دوم ماده )با توجه به اينكه 

و موافقت  يانتظام يرويفرمانده ن ايسپاه  ايفرمانده كل ارتش  شنهاديبنا به پ»عبارت  نيگزيجا
( 5( با بند )21شده است، ايراد شوراي نگهبان در خصوص مغايرت ماده ) «ييسازمان قضا سيرئ

ي قضائيه نسبت به ايجاد تشكيالت الزم در ( از حيث سلب صالحيت از رئيس قوه510اصل )
 دادگستري، برطرف شده است و اين ماده، از جهات ديگر نيز با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(21ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

به  ،هيقوه قضائ سيرئ بيبا تصوجنگ  زمان ينظام هايدر زمان جنگ دادگاه -23 ماده
 ني( ا22ماده ) تيبا رعابه جرائم مربوط به جنگ  يدگيرسبه منظور  و ازيتعداد مورد ن

 ليتشك ازيمناطق مورد ن ريسا اي هامراكز استان ،ياتيعمل هايدر محل قرارگاه قانون
 .شوديم

... 
 يجنگ طيو شرا اتيقتضزمان جنگ، حسب م ينظام هايدادگاه ييحوزه قضا -2 تبصره
 .شوديم نييتع هيقوه قضائ سيرئ بيبا تصو
 ... -4تبصره 

 عدم مغایرت دیدگاه
( اصالحي و 25از صدر ماده )« با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي»توجه به حذف عبارت با 

ي ( آن، ايراد شوراي نگهبان در خصوص محدود كردن صالحيت رئيس قوه2همچنين از تبصره )
(، از 510( اصل )5ر اتخاذ تصميم نسبت به تشكيالت الزم در دادگستري، مذكور در بند )قضائيه د

ايرادهاي شوراي  از اين ماده،( 9( و )5) هايتبصرهاين ماده برطرف شده است. همچنين با حذف 
 ها نيز سالبه به انتفاي موضوع است.نگهبان نسبت به اين تبصره
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  نظر شورای نگهبان
 ير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغا ،(25ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

و در دادگاه زمان  ابدييارتكاب م انيجرائم مربوط به جنگ كه توسط نظام -22ماده 
 عبارتند از: شود،يم يدگيجنگ رس

 ييسازمان قضا تيدر حدود صالح ياتيدر مناطق عمل يجرائم ارتكاب هيكل -الف

 ييسازمان قضا تيدر حدود صالح يو خارج يداخل تيامن هيجرائم عل -ب

گرچه محل وقوع آن خارج  ،ياتيمرتبط با اقدامات عمل يجرائم مربوط به امور جنگ -پ
 باشد. ياتياز مناطق عمل

 عدم مغایرت دیدگاه
)الف(  يبندها يدر انتها «ييسازمان قضا تيحدود صالح در»با توجه به اضافه شدن عبارت 

( قانون اساسي 532، ايراد شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين بندها با اصل )ماده اينو )ب( 
ي صالحيت اعطايي در اين اصل به محاكم نظامي در رسيدگي به جرايم، برطرف از جهت توسعه

 شده است و اين ماده، از جهات ديگر نيز با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 ازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغاير با مو ،(22ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

مربوط  هايزمان جنگ، پرونده ينظام هايپس از انحالل دادسرا و دادگاه -22ماده 
زمان صلح  يصالح برابر مقررات دادرس ينظام هايحسب مورد در دادسرا و دادگاه

 . شوديم يدگيرس

 .شونديمنحل م هيقضائقوه  سيرئ بيبا تصو زمان جنگ، ينظام هايدادگاه -تبصره

 عدم مغایرت دیدگاه
در اين  (20ماده ) يتبصره از« ييسازمان قضا سيرئ شنهاديپبا »عبارت با توجه به حذف 

ي قضائيه ي اصالحي، ايراد شوراي نگهبان در خصوص محدود كردن صالحيت رئيس قوهمصوبه
برطرف  (،510( اصل )5دادگستري، مذكور در بند ) در اتخاذ تصميم نسبت به تشكيالت الزم در

 شده است و اين ماده، از جهات ديگر نيز با ايرادي مواجه نيست.
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  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(20ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

مسلح  يروهاين ياعضا يو انتظام يخاص نظام فيبه جرائم مربوط به وظا -28ماده 
 .شوديم يدگيرس ييدر سازمان قضا يجز جرائم در مقام ضابط دادگستربه

 انداجازه فرموده ي)ره( و مقام معظم رهبر ينيكه امام خم يبه جرائم يدگيرس -3 تبصره
كه از آن  يشود، مادام يدگيمسلح رس يروهاين ييسازمان قضا يو دادسراها هادادگاه در

 سازمان است. نيا تيصالح عدول نشده در
است كه  يجرائم ،يو انتظام يخاص نظام فيمنظور از جرائم مربوط به وظا -2 تبصره
كه طبق  يو انتظام ينظام يهاتيو مسئول فيدر ارتباط با وظامسلح  يروهاين ياعضا

 عهده آنان است مرتكب گردند.قانون و مقررات به
 يجرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامبه  يدگياز خدمت مانع رس ييرها -1 تبصره

 .شودينم
انجام  نيدر ح ضابط آناست كه  يجرم ،يجرم در مقام ضابط دادگستر -4 تبصره

دستور مقام  ياجرا يدر راستا ايخود در ارتباط با جرائم مشهود و  يقانون فيوظا
 .شونديمرتكب م يدادگستر ييقضا

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي اين ماده، مربوط به مغايرت آن با نگهبان نسبت به بندها و تبصرهي ايرادهاي شوراي عمده
ي صالحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح ( قانون اساسي از جهت توسعه513( و )532اصول )
هاي نظامي( و تضييق صالحيت دادگستري بود. با توجه به حذف عبارات مورد ايراد در )دادگاه
هاي ( به اين ماده مطابق نظر شوراي نگهبان، ايراد5) بصرهي اصالحي و اضافه شدن تمصوبه

شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه برطرف شده است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي 
 مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
  اصالح شود.« ضابطان»به « ضابط آن»، واژه (20ماده )( 8تذكر: در تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شوند.( حذف مي11( و )14(، )11هاي آن، ماده )( و تبصره13(، ماده )11ماده )
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 عدم مغایرت دیدگاه
، با توجه به (91( و )98(، )99، )(95)(، 91)ايرادهاي پيشين شوراي نگهبان نسبت به مواد 

 حذف اين مواد، سالبه به انتفاي موضوع است.

  نظر شورای نگهبان
ي اصالحي، بررسي موضوع در مصوبه (91( و )98(، )99(، )95(، )91)واد با توجه به حذف م

 از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.

 ــــــــــــــــــــــــ

ض اطالع از وقوع جرم مكلفند به مح يو انتظام يالن نظامئوفرماندهان و مس -44ماده 
صالح گزارش كنند. متخلف از  يي، مراتب را به مرجع قضاخود تيلئودر حوزه مس

 يروهايمقرر در قانون مجازات جرائم ن قتيماده به مجازات جرم كتمان حق نيمقررات ا
 .شوديمسلح محكوم م

 يهاآموزش قات،يتشو ،يانضباط ،يفريمانند سوابق كمتهمان  يتعرفه خدمت -تبصره
به  مؤثر باشد ييمقام قضا ميدر تصم توانديمكه  يامور ريو سا يشده، سوابق پزشكيط

 .شوديارسال م ييمراجع قضا

 عدم مغایرت دیدگاه
مقام  ميدر تصم توانديكه م يامور ريسا»ت ( به عبار88ي ماده )با توجه به مقيد شدن تبصره

، ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص اطالق حكم اين تبصره و عدم تقييد «مؤثر باشد ييقضا
گيري قضايي، برطرف شده است و از جهات ديگر نيز اين تبصره با موارد مؤثر در تصميم به

 ايرادي مواجه نيست. 

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(88ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ريسا ايو  ينظام ،يلما ،يفن ،ياز نظر علم يبه امر يدگيكه رس يدر موارد -11ماده 
 تيئه ايكننده از كارشناس يدگيداشته باشد، مرجع رس يبه كارشناس ازيجهات ن
 .دينمايكسب نظر م يكارشناس

... 
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 بيتعداد و ترك ،يدر موارد مربوط به امور نظامكارشناس  نيينحوه تع و طيشرا -2 تبصره
 يانامهنييآنان به موجب آ هنيو پرداخت هز به تخلفات يدگينحوه رس ،يكارشناس يهائتيه

مسلح با  يروهايقانون توسط ستاد كل ن نيشدن ا ءاالجراالزم خياست كه ظرف سه ماه از تار
 .رسديكل قوا م يفرمانده بيو به تصو شوديم هيته ييقضا مانساز يهمكار

 عدم مغایرت دیدگاه
نحوه »يني عبارت از اين ماده و جايگز« مربوط ساير مقررات»به حذف عبارت با توجه 

در موارد مربوط به امور »در آن و همچنين با توجه به اضافه شدن عبارت « به تخلفات يدگيرس
و همچنين ايراد « ساير مقررات مربوط»، ابهام پيشين شوراي نگهبان در خصوص عبارت «ينظام

يز اين اين شورا در خصوص شمول آن بر موارد غير نظامي برطرف شده است و از جهات ديگر ن
 ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(11ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين  -14ماده 
 قانون در موارد زير الزامي است:

... 
ل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، فرار از مح -ح

 ضد انقالب، شرار و قاچاقچيان مسلح
... 

 دیدگاه مغایرت
اصالح « اشرار»كه بايد به « شرار»با توجه به تذكر پيشين شوراي نگهبان در خصوص واژه 

 شود. شود و با عنايت به عدم اصالح آن توسط مجلس، اين تذكر مجدداً اعالم

  نظر شورای نگهبان
 .گردداصالح « اشرار»به « شرار»واژه (، 18ماده ) (ح)در بند تذكر: 

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود.( حذف مي28ماده ) 
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 عدم مغایرت دیدگاه
(، با توجه به حذف اين ماده، سالبه به انتفاي 00ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده )

 موضوع است.

  ای نگهباننظر شور
(، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، 00با توجه به حذف ماده )

 سالبه به انتفاي موضوع است.

 ــــــــــــــــــــــــ

 سيرئ ،يفريك يدادرس نيي( قانون آ421ندرج در ماده )اشخاص معالوه بر  -24ماده 
حق درخواست اعاده  ينظام هايدگاهدا ينسبت به احكام قطع زين ييسازمان قضا

 را دارد. يدادرس

 عدم مغایرت دیدگاه
« يفريك يدادرس نيي( قانون آ831ماده )اشخاص مندرج در »جايگزين شدن عبارت با توجه به 

در اين « اشخاصي كه مطابق مقررات مربوط، حق درخواست اعاده دادرسي دارند»جاي عبارت به
ي دادرسي و حدود آن )مذكور خصوص مشخص نبودن جهات اعاده درشوراي نگهبان  ابهام، ماده

( برطرف شده است و از جهات ديگر نيز اين ماده با يفريك يدادرس نيي( قانون آ831)در ماده 
 ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(38ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 يخاص خدمت تيكه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضع يدر صورت -21ماده 
 يكاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظام عياز ترف تيمانند محروم هيعلمٌمحكو

صورت  نيفرجام را دارد. در ا اي نظر ديمطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجد
 .كندياقدام م گريد قانوني مجازات نييهت تعفرجام ج اي نظر ديمرجع تجد

 عدم مغایرت دیدگاه
شوراي  تذكر، در اين ماده «مجازات» يبعد از واژه« قانوني» يبا توجه به اضافه شدن واژه

كه مربوط به لزوم اضافه شدن اين واژه بود، اعمال شده است و اين ماده از جهات ديگر نيز نگهبان 
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 با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(31ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ييمقررات اجرا تيبا رعا ينظام يهامتهمان و محكومان دادسرا و دادگاه -81ماده 
 هايو زندان يرسم هايكشور در بازداشتگاه يتيو ترب ينتأمي اقدامات و هاسازمان زندان

محكومان و متهمان در  ي. نگهدارشونديم ينگهدار انيمتهمان و زندان رياز سامستقل 
 مكان ممنوع است. كي

 

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي متهمان و محكومان ها و زنداني بازداشتگاهبا توجه به حذف مفاد مربوط به اداره

ها و ي اين بازداشتگاهري ادارههاي نظامي توسط دژبان نيروهاي مسلح از اين ماده و واگذادادگاه
ي ي قضائيه، ايراد شوراي نگهبان پيرامون نقض صالحيت قوههاي قوهها به سازمان زندانزندان

 قضائيه در اين خصوص برطرف شده است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 ن اساسي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و قانو ،(01ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود.( حذف مي83ماده )

 عدم مغایرت دیدگاه
(، با توجه به حذف اين ماده، سالبه به انتفاي 05ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده )

 موضوع است.

  نظر شورای نگهبان
نون اساسي و موازين شرع، (، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قا05با توجه به حذف ماده )

 سالبه به انتفاي موضوع است.

 ــــــــــــــــــــــــ
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 تيبا رعا ينظام هايمحكومان و متهمان دادسراها و دادگاه ينحوه نگهدار -84ماده 
است  اينامهنييكشور برابر آ يتيو ترب ينتأمي اقدامات و هاسازمان زندان يياجرا نامهنييآ

 اقدامات و هاقانون توسط سازمان زندان ناي شدن االجراءالزم خيتاركه ظرف سه ماه از 
قوه  سيرئ بيو به تصو شوديم هيته ييسازمان قضا يكشور با همكار يتيبو تر ينتأمي

 .رسديم هيقضائ

 دیدگاه مغایرت
تي ها و اقدامات تأميني و تربيي اجرايي سازمان زنداننامهتصريح اين ماده به لزوم رعايت آيين

هاي نظامي، موجب ي نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاهكشور در خصوص نحوه
زيرا ممكن است  ي قضائيه در اين خصوص خواهد شد؛هاي رئيس قوهمحدود شدن صالحيت

ي مربوطه باشد كه اين ماده، اختيار نامهي قضائيه خواهان درج مقرراتي متفاوت در آيينرئيس قوه
ي مزبور از حيث محدود كردن صالحيت رئيس كند. لذا مادهر اين خصوص محدود ميوي را د

محكومان و متهمان دادسراها و  ينحوه نگهداري نامهي قضائيه در خصوص تصويب آيينقوه
ي قضائيه ( قانون اساسي است. طبق اين اصل، رئيس قوه513، مغاير با اصل )ينظام يهادادگاه

ي امور قضايي و اداري و ي قضائيه در كليههاي قوهي انجام مسئوليتتوسط مقام رهبري برا
گذاري نامهشود و بر اين اساس، در راستاي انجام اين مسئوليت، صالحيت آييناجرايي تعيين مي

 ي قضائيه را دارد.ي امور مربوط به قوهدر حيطه

 عدم مغایرت دیدگاه
( اين مصوبه داراي ايراد دانسته شده 01ي )اشكال مادهبا توجه به اينكه اين ماده مبنياً بر  الف(

( و عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي و نيز با 01بود و با عنايت به اصالح ماده )
نامه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح از آن، اين ماده نيز ي آيينتوجه به حذف مفاد مربوط به تهيه

 داراي ايراد نخواهد بود. 
« كشور يتيو ترب ينتأمي اقدامات و هاسازمان زندان يياجرا نامهنييآ تيبا رعا»كر عبارت ذ ب(

نامه را در ي قضائيه لزوماً بايد مقررات اين آيينمعنا نيست كه رئيس قوه در اين ماده، بدين
 ه بدينلحاظ كند، بلك ينظام يهامحكومان و متهمان دادسراها و دادگاه ينحوه نگهداري نامهآيين

ها نيز توجه شود تا تبعيض زندان ي سازماننامهنامه، به آييني اين آيينمعنا است كه در تهيه
ناروايي ميان زندانيان نظامي و زندانيان غير نظامي وجود نداشته باشد. بر اين اساس، ذكر عبارت 

ي قضائيه توسط رئيس قوه نامه در اين ماده به معناي غير قابل تغيير بودن مفاد آنبا رعايت آيين
ي قضائيه توان اين ماده را در مقام تحديد اختيارات مديريتي رئيس قوهنيست و از اين جهت نمي
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( قانون اساسي در خصوص مسئوليت 513دانست. بر اين اساس، اين ماده مغايرتي با مفاد اصل )
 اجرايي اين قوه ندارد.ي امور قضايي و اداري و ي قضائيه و مديريت وي بر كليهرئيس قوه

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(08ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

و  مدتانيم يزيربرنامه ،يمل يراهبردها نيو تدو يگذاراستيسبه منظور  -82ماده 
و  يكيالكترون يرسداد يتوسعه و ارتقا يالزم برا يهانامهنييآ نيبلندمدت و تدو

بخش به  نيكه در ا «يكيالكترون يدادرس يراهبر يشورا»آنها،  يسن اجرانظارت بر حُ
 ليتشك ريافراد ز تيو عضو هيقوه قضائ سيرئ استيربه  شوديم دهياختصار شورا نام

 :شوديم
 ... -الف
 ياسالم يبه انتخاب مجلس شورا يو حقوق ييقضا ونيسيعضو كم ندهينفر نما كي -ص

 به عنوان عضو ناظر
 ... -ض

 عدم مغایرت دیدگاه
« به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي»جاي عبارت اينكه در بند )ص( اين ماده، به با توجه به

ذكرشده است، ايراد شوراي نگهبان در خصوص « به انتخاب مجلس شوراي اسالمي»عبارت 
ف شده است و اين ماده با ايرادي مغايرت اين بند با اصول نظارتي مجلس شوراي اسالمي برطر

 مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(03ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

و  ييو ارائه بهتر خدمات قضا ييقضا اسناد و هاپرونده يساماندهبه منظور  -88ماده 
ارائه آمار و  نيدر سراسر كشور و همچن ييضاروزآمد به آمار و گردش كار ق يابيدست

 ريو مجرمان و سا دگانديدر خصوص جرائم، متهمان، بزه يليو تفص قياطالعات دق
اطالعات قوه  يدر مركز آمار و فناور «هقضائي قوه هايداده يمركز مل» ،يياطالعات قضا
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 .شوديم اندازيراه با استفاده از افراد موثق هيقضائ

مركز به  نيبه اطالعات ا ييقضا صالحيمراجع ذ يدسترس زانيوه و منح -3 تبصره
قانون توسط  ناي االجراء شدنالزم خياست كه ظرف سه ماه از تار اينامهنييموجب آ
 .رسديم هيقوه قضائ سيرئ بيو به تصو شوديم هيشورا ته

به موجب  و مقررات نيقوان تيبا رعامركز  نياسناد، مدارك و اطالعات ا -2 تبصره
 سيرئ دييشورا و تأ بيقانون به تصو نيا بيتصو خيكه ظرف سه ماه از تار يانامهنييآ

. ردگيمي قرار پژوهشگران و هاپژوهشكده ،يمراكز علم اريدر اخت رسد،يم هيقوه قضائ
اشخاص  تيثيهتك حرمت و ح جبمو دياستفاده از اسناد، مدارك و اطالعات مزبور نبا

 ،ينام، نام خانوادگ لياز قب يافراد مرتبط با دادرس تيعات مربوط به هوشود. انتشار اطال
 كند، ممنوع است. زتجوي قانونكه  يآنان جز در موارد يمل و كد يپست كد

 دیدگاه مغایرت
. اسناد است يفارس رانيو مشترك مردم ا يزبان و خط رسم» ،يقانون اساس (51)اصل مطابق 

از آنجا كه در  بر اين اساس،.« خط باشد زبان و نيبا ا ديبا يدرسو كتب  يو مكاتبات و متون رسم
استفاده شده است و معادل فارسي  «يكد مل»و  «يكد پست» يگانهيبهاي واژه ازماده  ني( ا2تبصره )

 آنها قيد نشده است، اين ماده مغاير با اصل مزبور است.

 عدم مغایرت دیدگاه
در سطر  «ياندازراه» يقبل از كلمه« فاده از افراد موثقبا است»با توجه به اضافه شدن عبارت 

در سطر « مركز نيا»بعد از عبارت « و مقررات نيقوان تيبا رعا»عبارت همچنين  و (00آخر ماده )
 ،در سطر آخر «الذكرفوق نامهنييآ»عبارت جاي به« قانون» يشدن واژه نيگزي( و جا2اول تبصره )

خصوص لزوم استفاده از افراد موثق و نيز تعيين ضوابط توسط قانون ايرادهاي شوراي نگهبان در 
 برطرف شده است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
قانون  (51)، با توجه به اصل «كد ملي»و « كد پستي»هاي ، واژه(00ماده )( 2در تبصره )تذكر: 

 اساسي بايد اصالح گردد.

 ــــــــــــــــــــــــ

كل  يسازمان بازرس ،يعدالت ادار وانيد رينظ ه،يتابعه قوه قضائ هايدستگاه هيكل -83ماده 
كشور، سازمان ثبت اسناد و امالك  يتيو ترب ينتأمي اقدامات و هاكشور، سازمان زندان
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عفو و در  ربطيمسلح و مراجع ذ يروهاين ييسازمان قضا ،يقانون يكشور، سازمان پزشك
اطالعات خود  هيموظفند كل ياسالم يجمهور يو روزنامه رسم يفريو سجل ك يبخشودگ

 قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند. هيقوه قضائ ياهداده يرا در مركز مل
 يدر مركز مل يبه اطالعات محرمانه و سرّ ينحوه دسترس يياجرا نامهنييآ – 3 تبصره

 .رسديم هيقوه قضائ سيرئ بيو به تصو شوديم هيقوه ته وسط آنت هيقوه قضائ هايداده
 ربطيذ يهاونيسيو كم هاتئيها، هضابطان و دستگاه ريو سا يمراجع انتظام -2 تبصره

قرار  هيقوه قضائ يهاداده يخود را در مركز مل ييموظفند اطالعات مرتبط با امور قضا
 دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

 دیدگاه مغایرت
دسترسي به اطالعات محرمانه و  ينحوه( اين ماده در خصوص تعيين 5حكم مقرر در تبصره )

، حد و مرز دسترسي به اين اطالعات را نامهنييآتوان به موجب و نمياست  «قانون»ي نيازمند رّس
ي گذاري در اين زمينه، مشتمل بر تعيين ضوابطي است كه جنبهمعين كرد. به بيان ديگر مقررات

( قانون اساسي در صالحيت مجلس شوراي اسالمي و غير قابل 01تقنيني دارد و بر اساس اصل )
تفويض به غير است. از اين رو، تعيين اين ضوابط بايد توسط مجلس شوراي اسالمي و با تصويب 

در « نامهآيين»جاي به« نامه اجراييآيين»رغم جايگزيني صورت پذيرد. بر اين اساس، به« قانون»
توان نامه تصويب نشده است، نمي( اين ماده، با توجه به اينكه قانوني براي اين آيين5تبصره )

 شده دانست.( قانون اساسي را برطرف01مغايرت اين مصوبه با اصل )

 عدم مغایرت دیدگاه
و حذف  مادهاين ( 5تبصره ) يدر ابتدا «يياجرانامه آيين» عبارتبا توجه به اضافه شدن 

ي اجرايي نامهاز آن، ايراد شوراي نگهبان در خصوص لزوم ذكر آيين «يانامهنييموجب آهب»عبارت 
« نامه اجراييآيين»كه بايد مطابق با قانون باشد، برطرف شده است. همچنين تصريح اين تبصره به 

ان پذيرد. به بينامه بر اساس قوانين مربوط به آن صورت ميحاكي از آن است كه تهيه اين آيين
ي دسترسي به اطالعات محرمانه و نامه ضوابط قانوني مربوط به نحوهي اين آيينديگر، در تهيه

 ( قانون اساسي دانست.01توان مغاير با اصل )سرّي رعايت خواهند شد. لذا اين ماده را نمي

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(03ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ
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محاكم،  نيب يكيارتباطات الكترون يساماندهبه منظور  موظف است هيقوه قضائ -31ماده 
 انيكه در جر يو حقوق يقياشخاص حق ريسا زيتابعه خود و ن يهاضابطان و دستگاه

 يتيامن داتيتمه يريكارگرا با به« عدالت يشبكه مل»است،  ازيبه اطالعات آنها ن يدادرس
 كند. ياندازراه يكيكترونال يامضا لياز قب مطمئن

 قيو كسب اطالعات الزم را از طر يياستعالمات قضا تواننديم ييمراجع قضا -تبصره
 ريغ يعموم ينهادها ،يدولت يهاصورت دستگاه نيعمل آورند. در اعدالت به يشبكه مل

شبكه  قيموظفند پاسخ الزم را از طر يبخش خصوص يحقوق يهاتيو شخص يدولت
 مزبور اعالم كنند.

كتاب پنجم  -ي( قانون مجازات اسالم122تبصره مشمول ماده ) نياز مفاد ا مستنكف
 است. 2/1/3121مصوب  راتيتعز

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير ( پيشين كه طبق آن دستگاه5) با توجه به حذف مفاد تبصره

ي الكترونيكي، الزام شده بودند و با عنايت به اصالح متن تبصرههاي دولتي به فراهم كردن سامانه
ي ملي عدالت بايد پاسخ الزم را اعالم كنند، ها صرفاً از طريق شبكهكنوني كه طي آن، اين دستگاه

( برطرف شده 13ايراد پيشين شوراي نگهبان در خصوص تداخل وظايف قوا )مغايرت با اصل 
( از اين ماده، ايراد شوراي نگهبان در خصوص آن 2تبصره )است. همچنين با توجه به حذف 

 تبصره نيز سالبه به انتفاي موضوع است.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(31ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 «هيقضائ قوه يدرگاه مل» قيرا از طر ريموظف است اطالعات ز هيقضائقوه  -33ماده 
 ارائه كند و آنها را روزآمد نگه دارد.

 ... -الف
خالف  ،احكام ياجرا يقاض صيكه به تشخ يدر صورتمحاكم  يصادره از سو ءآرا -ت

و نقد  ليتحل ي( برانيبه صورت برخط )آنال نباشد يمل تيامن اي يعفت عموم
 اشخاص يخصوص مينظران و متخصصان با حفظ حرصاحب

 ... -ث
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 مغایرت عدم دیدگاه
خالف عفت  ،احكام ياجرا يقاض صيكه به تشخ يدر صورت»افزودن عبارت  با توجه به

كه همين موضوع را در  ، ايراد شوراي نگهبان(35بند )ت( ماده )در  «نباشد يمل تيامن اي يعموم
 گرفت، برطرف شده است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.بر مي

  هباننظر شورای نگ
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(35ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ايكشف  يدر محل رانيا يهادادگاه تيدر صالح ياانهيچنانچه جرم را -311ماده 
محل كشف مكلف است  يمحل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرا يگزارش شود، ول

كه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا  يدر صورترا انجام دهد.  يمقدمات قاتيتحق
 فرخواستيو در صورت اقتضا صدور كمبادرت به صدور قرار  قاتيپس از اتمام تحق

 .كنديرا صادر م يمقتض يرأ زيو دادگاه مربوط ن ندكيم

 عدم مغایرت دیدگاه
ر شوراي تذك به اين ماده، «فرخواستيدر صورت اقتضاء صدور ك»افزودن عبارت  با توجه به

 در اين خصوص اعمال شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيست.نگهبان 

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(519ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

را حداقل تا شش  كيتراف يهاموظفند داده يدهندگان خدمات دسترسارائه -311ماده 
ماه پس از خاتمه  و اطالعات كاربران را حداقل تا شش نديحفظ نما جادياز ا ماه پس

 كنند. ياشتراك نگهدار

 ... -3تبصره 
 لياز قب ياطالعات كاربر، هرگونه اطالعات راجع به كاربر خدمات دسترس -2 تبصره

 اي ييايجغراف ينشان ت،يمورد استفاده و مدت زمان آن، هو ينوع خدمات، امكانات فن
 .شوديرا شامل م يمشخصات فرد ريشماره تلفن و سا (،IP) نترنتيقرارداد ا اي يستپ

 عدم مغایرت دیدگاه



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 232

، ايراد شوراي نگهبان (511( ماده )2در تبصره ) «نترنتيقرارداد ا»با توجه به افزودن عبارت 
( قانون اساسي 51در خصوص لزوم استفاده از زبان فارسي در اسناد رسمي )مطابق با اصل 

 برطرف شده است.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(511ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

در حضور  يو مخابرات ياانهيرا يهاسامانه ايها داده فيو توق شيتفت -331ماده 
 ريرند، نظدا يآنها را تحت كنترل قانون ينحو كه به ياشخاص اي يمتصرفان قانون

، افراد نيامتناع از حضور ا ايدر صورت عدم حضور . شوديها انجام مسامانه انيمتصد
را صادر  ربدون حضور اشخاص مذكو فيو توق شيدستور تفت ،ليبا ذكر دال يقاض

 .كنديم

 دیدگاه مغایرت
ها يا امكان تفتيش و توقيف داده ( اصالحي، در خصوص551حكم مقرر در ماده )طالق ا

متصرفان قانوني يا  «امتناع از حضور ايعدم حضور در صورت »اي و مخابراتي هاي رايانهامانهس
 مغاير با موازين شرع است؛، اشخاصي كه به نحوي اين سامانه را تحت كنترل قانوني خود دارند

 باشد،ن يو فور يضروراي و مخابراتي، هاي رايانهها يا سامانهو توقيف داده شيتفتزيرا چنانچه 
تواند مجوزي براي تفتيش و توقيف اين موارد باشد؛ عدم حضور يا امتناع از حضور اين افراد، نمي

و  ياانهيرا يهاسامانه ايها داده ينحوه كه ب ياشخاص اي يمتصرفان قانونممكن است  چه آنكه
داشته باشند ي اانهيرا يهاسامانهاطالعات شخصي و خصوصي در  ،را تحت كنترل دارند يمخابرات
در صورت عدم حضور يا امتناع اين ». بنابراين عبارت نيز موجه باشدحضور يا امتناع آنها و عدم 

بايد مقيد به مواردي شود كه فرد داراي عذر موجهي نبوده است يا اينكه تفتيش و « افراد از حضور
 ها، ضروري و فوري باشد.ها يا سامانهتوقيف اين داده

  نظر شورای نگهبان
و  يضرور شيكه تفت ي، در صورت«امتناع از حضور ايعدم حضور »اطالق (، 551در ماده )

 دارد. ينباشد، اشكال شرع يفور

 ــــــــــــــــــــــــ
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و نقش آنها در ارتكاب  تيتناسب، نوع، اهم تيها، با رعاداده فيدر توق -331ماده 
 ريها، غاز داده يبخش اياز تمام  يرربردايها، تصوچاپ داده لياز قب ييهاجرم، به روش

و ضبط  يرمزنگار ايگذرواژه  رييتغ لياز قب ييهاها با روشدسترس كردن داده قابل
 .شوديداده عمل م يهاحامل

 عدم مغایرت دیدگاه
اد شوراي نگهبان در خصوص اير (،559از متن ماده ) «يبرداريكپ» يواژهحذف با توجه به 

( قانون اساسي از جهت استفاده از واژگان بيگانه برطرف شده است و 51صل )مغايرت اين ماده با ا
 از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(559ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شوند:يم فيتوق يمخابرات اي ياهانيرا يهاسامانه ريز طيدر شرا -334ماده 

 داشته باشد. ياديحجم ز ايشده به سهولت در دسترس نباشد رهيذخ يهاداده -الف

 نباشد. ريپذامكان يافزارها بدون سامانه سختداده ليو تحل هيو تجز شيتفت -ب

 داده باشد. تيسامانه رضا يمتصرف قانون -پ

 نباشد. ريپذامكان يها به لحاظ فناز داده يربرداريتصو -ت
 ها شود.داده بيدر محل باعث آس شيتفت -ث

 عدم مغایرت دیدگاه
با توجه حذف بند )ج( از اين ماده )= ساير شرايطي كه قاضي تشخيص دهد(، ايراد شوراي 

شدن  نيگزيجابه  عنايتبا نگهبان نسبت به اين بند، سالبه به انتفاي موضوع است. همچنين 
اد شوراي نگهبان در خصوص اير، در بند )ت( «برداريكپي»جاي عبارت به «يربرداريتصو»عبارت 

برطرف شده است و ( قانون اساسي از جهت استفاده از واژگان بيگانه 51اين ماده با اصل )مغايرت 
 از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 نون اساسي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و قا ،(558ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ
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لطمه  راديكه موجب ا يمخابرات اي ياانهيرا يهاسامانه ايها داده فيتوق -332ماده 
شود  ياخالل در ارائه خدمات عموم ايبه اشخاص  ديشد يخسارات مال اي يجان

كشور  تيحفظ امن ريموضوع اهم نظ ياجرا يبرا فيتوق نكهيمگر ا ،ممنوع است
 ضرورت داشته باشد.

 عدم مغایرت دیدگاه
 تيحفظ امن ريموضوع اهم نظ ياجرا يبرا فيتوق نكهيا مگر» عبارتشدن با توجه به اضافه 

ايراد شوراي نگهبان در خصوص اطالق حكم  ،مادهاين  يانتهادر  «كشور ضرورت داشته باشد
ر نيز اين ماده با ايرادي مواجه ممنوعيت مذكور در اين ماده، برطرف شده است و از جهات ديگ

 نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(553ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 اي ياانهيرا يهاهدر سامان يعموم ريدر حال انتقال ارتباطات غ يكنترل محتوا -323ماده 
 يدادرس نييمقرر در آ يل ارتباطات مخابراتمطابق مقررات راجع به كنتر يمخابرات

 است. يفريك

 اي (ليمينگار )ااميپ ريشده، نظرهيذخ يعموم ريارتباطات غ يبه محتوا يدسترس -تبصره
 مقررات مربوط است. تيدر حكم كنترل و مستلزم رعا امكيپ

 عدم مغایرت دیدگاه
در  «يكيپست الكترون» ياي واژهجبه(« ليمينگار )ا اميپ» يشدن واژه نيگزيبه جا عنايتبا 
( قانون اساسي از 51مغايرت اين ماده با اصل )ايراد شوراي نگهبان در خصوص ، مادهاين  يتبصره

 . برطرف شده است و اين ماده با ايرادي مواجه نيستجهت استفاده از واژگان بيگانه 

  نظر شورای نگهبان
 سي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و قانون اسا ،(525ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شود( حذف مي321ماده )
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 عدم مغایرت دیدگاه
(، با توجه به حذف اين ماده، سالبه به انتفاي 521ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده )

 موضوع است.

  نظر شورای نگهبان
ن اساسي و موازين (، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانو521با توجه به حذف ماده )

 شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.

 ــــــــــــــــــــــــ

ادله  يريو استنادپذ يآورجمع يچگونگ مربوط به يياجرا نامهنييآ –322ماده 
 يدادگستر ريقانون توسط وز نيشدن ا ءاالجراالزم خيظرف شش ماه از تار يكيالكترون

قوه  سيرئ بيو به تصو شوديم هياطالعات ته يارتباطات و فناور ريوز يبا همكار
 .رسديم هيقضائ

 دیدگاه مغایرت
(، مغايرت آن با اصل 523يكي از ايرادهاي پيشين شوراي نگهبان در خصوص ماده ) الف(

 يادله يريپذو استناد يآورجمع يونگقانون اساسي از جهت تقنيني بودن امور مربوط به چگ (01)
نامه ساماندهي شود. با توجه به اينكه تواند در قالب آيينن شد اين امور نميبود كه بيا يكيالكترون

« نامهآيين»جاي به« نامه اجراييآيين»( اصالحي، صرفاً با جايگزيني عبارت 523مجلس در ماده )
( قانون اساسي همچنان 01درصدد رفع اين ايراد برآمده است، ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل )

، يكيي الكترونادله يريپذو استناد يآورجمع يامور مربوط به چگونگده است؛ زيرا تعيين باقي مان
ي نامهگذاري و تقنين است كه بايد توسط خود مجلس به انجام رسد و سپس آييننيازمند ضابطه

ي مجلس تهيه شود. بر اين اساس، اين ماده همچنان از حيث اجرايي در راستاي آن مصوبه
( 522( قانون اساسي است. ماده )01ي قضائيه، مغاير با اصل )گذاري به رئيس قوهانونواگذاري ق

 اين مصوبه نيز مبنياً بر اين ايراد، همچنان داراي ايراد خواهد بود.
اطالق »( بيان شد، 523ايراد شوراي نگهبان نسبت به ماده ) طور كه در بخشي ازهمان ب(

نامه ير اين ماده از سوي هيئت وزيران در مواردي كه آييننامه مزبور در قسمت اختصويب آيين
به بيان ديگر، بخشي از .« ( قانون اساسي شناخته شد510مربوط جنبه قضايي دارد، مغاير اصل )

برسد  ي قضائيهقوهقضايي دارد كه بايد به تصويب رئيس  يجنبه صرّح در اين مصوبه،م ينامهآيين
لذا  مجريه است، بايد به تصويب هيئت وزيران برسد. يبه قوههاي ديگر آن كه مربوط و بخش
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ي مجريه را به گذاري در موارد مربوط به قوهنامهي اصالحي، از اين حيث كه آيينذيل اين ماده
( قانون 13ي قضائيه واگذار كرده است، تداخل در وظايف قوا است و مغاير با اصل )رئيس قوه

 ز يكديگر است.اساسي در خصوص استقالل قوا ا

 عدم مغایرت دیدگاه
از انتهاي اين ماده و اضافه شدن « به تصويب هيئت وزيران برسد»با توجه به حذف عبارت 

نامه و لزوم ي قضائيه، ايراد شوراي نگهبان در خصوص قضايي بودن اين آيينرئيس قوه« تصويب»
رادي مواجه نيست. ضمن اينكه ي قضائيه برطرف شده و اين ماده با ايتصويب آن توسط رئيس قوه

ي الكترونيكي آوري و استنادپذيري ادلهنامه مربوط به چگونگي جمعبايد توجه داشت كه اين آيين
هايي از آن را منوط توان صرفاً بخشاست و لذا مفاد آن، كامالً قضايي است و بر اين اساس، نمي

 ي قضائيه دانست.به تصويب رئيس قوه

  نظر شورای نگهبان
 (01)با اصل  (523)ماده  رتيشورا در خصوص مغا نيا يقبل( 20)قسمت اول اشكال بند 

 است. يكماكان به قوت خود باق يقانون اساس

 ــــــــــــــــــــــــ

و در  يبر توجه اتهام به شخص حقوق ريدا يكاف ليدر صورت وجود دل -311ماده 
قرارها ظرف  نياست. ا ريپذامكان ريز ينيتأم يمنحصراً صدور قرارها ،صورت اقتضاء

 ده روز پس از ابالغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

ارتكاب مجدد جرم را  نهيكه زم يشغل يهاتياز فعال يانجام بعض تيقرار ممنوع -الف
 .كنديفراهم م

كه  ليانحالل، ادغام و تبد لياز قب يشخص حقوق تيدر وضع ياراد رييقرار منع تغ -ب
 تيممنوع نيآن شود. تخلف از ا يحقوق تياز دست دادن شخص اي يگرگونباعث د
و مرتكب است  يهشت برا ايدرجه هفت  يريتعز يهادو نوع از مجازات اي كيموجب 

 است. يشده برخالف قرار مزبور فاقد اثر قانوناقدامات انجام

 دیدگاه مغایرت
يرت اطالق آن با موازين شرع از جهت (، مغا591ايراد پيشين شوراي نگهبان به بند )ب( ماده )

باطل اعالم كردن عمليات حقوقي شركت در هنگام صدور قرار منع تغيير ارادي شخص حقوقي بود. 
فاقد اثر » عبارتبه  «يحقوق اتيبطالن عمل» عبارت رييتغي اصالحي، مجلس با در اين مصوبه
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شود. تغييري موجب تغيير مفاد آن نمي، درصدد رفع اين ايراد برآمده است، حال آنكه چنين «يقانون
به بيان ديگر، يكي از مهمترين آثار قانونيِ معامله، صحت و نفوذ معامله است و بدين لحاظ در 

اي فاقد اثر قانوني دانسته شود، در واقع آن معامله باطل فرض شده است. بر اين صورتي كه معامله
حكم مقرر در اين بند، نسبت به طالق اساس، ايراد پيشين شورا در خصوص مغايرت شرعي ا

 مواردي كه عامل، اختيار قانوني براي تغيير در وضعيت شخص حقوقي دارد، همچنان پابرجا است.

  نظر شورای نگهبان
شورا كماكان به قوت  نيعمل آمده، اشكال سابق ااصالح به رغمي، عل(591)در بند )ب( ماده 

 است. يخود باق

 ــــــــــــــــــــــــ

مقرر  يجرائم اشخاص حقوق يدادرس يبرا ياژهيكه مقررات و يدر موارد -312ماده 
اشخاص قابل  نيكه در مورد ا يفريك يدادرس نييآ يعمومنشده است مطابق مقررات 

 .شودياست اقدام م ءاجرا

 عدم مغایرت دیدگاه
ي پيشين در مصوبه(، اشكال عبارتي كه 590با توجه به اصالح كلّي به عمل آمده در ماده )

ي اصالحي برطرف شده و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي وجود داشت، در اين مصوبه
 مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(590ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

( و 31(، )88احكام مواد ) يامقرر در اجر فيدولت موظف است به تكال -312 ماده
قانون  ماندهيدر مدت باق (3)(233)ح( و )ف( ماده ) ي( با توجه به بندها34( تا )32)

                                                           
( مصوب 5931-5938) پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ساله( قانون برنامه پنج255ماده ) و )ف( بند )ح(. 1

 -255ماده »: 21/51/5903
 ... -الف

قضائيه مكلف است اقدامات زير را  ي، قوهايمنظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضبه -ح
 د: براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام ده
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از  يناش ياضاف يبار مال .دياقدام نما رانيا ياسالم يساله پنجم توسعه جمهوربرنامه پنج
 .گردديم نيتأم يفريك يدادرس نييقانون آ يدرآمدها شيزاقانون از محل اف نيا ياجرا

 دیدگاه مغایرت
ي اين مصوبه در قانون برنامه (38( تا )32( و )31(، )00)هر چند برخي مفاد مواد  الف(

ي پنجم توسعه نيز مقرر شده است ولي الزام دولت به اقدام در خصوص بندهاي )ح( و سالهپنج
( قانون اساسي 31ه با اصل )تواند مغايرت مواد اين مصوب( قانون برنامه پنجم، نمي255)ف( ماده )

زيرا قوانين برنامه، قوانيني  (5)هاي اجرايي آن، برطرف كند؛را از حيث عدم تعيين محل تأمين هزينه
بيني ي مشخصي پيشكند و تا وقتي كه براي آنها بودجهكلّي هستند كه تكاليفي كلّي را مشخص مي

ساس بوده است كه شوراي نگهبان تا كنون نشود، امكان اجراي عملي آنها وجود ندارد. بر همين ا
مغاير با اصل  در لوايح برنامه، اصالحات و پيشنهادهاي نمايندگان را در صورت داشتن بار مالي،

ها، در قوانين كرده است. بر اين اساس، تا وقتي كه اعتباري براي اين برنامه( اعالم نمي31)
االجراء دانست. در اين ماده نيز ها را الزمرنامهتوان آن ببيني نشود، نميي ساالنه پيشبودجه

رغم اشاره به قانون برنامه، تا زماني كه به طور مشخص در قانون بودجه براي اين امور، علي
( 31توان آنها را قابل اجرا دانست و ايراد مغايرت با اصل )اي اختصاص داده نشود، نميبودجه
شده تلقي كرد. با اين توضيح، درج عبارتي ن توجيه، برطرفتوان با ايهاي قانوني را نيز نميطرح

« هاي مصوبطرح»هاي اجرايي توان محل تأمين هزينهرا نمي« از محل قانون برنامه»همچون 
هاي اجرايي ي هزينهكنندهتوان به عنوان تأمين( اصالحي را نيز نمي593دانست و لذا مفاد ماده )

همچنان از حيث  اين مصوبه، (38( تا )32( و )31(، )00)مواد اين مصوبه پذيرفت. از اين رو، 

                                                                                                                                              
 

هاي ويژه سامانه مديريت پروندهاز فناوري اطالعات و ارتباطات بههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده سامانه -5
يريت امنيت اطالعات، عرضه خدمات هاي قوه قضائيه، اجراء و تكميل سامانه مداندازي مركز ملي دادهراه ي،يقضا

و ساير نهادهاي تابعه  ييحقوقي الكترونيك به مردم، استفاده از فناوري اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضا
اندازي، گسترش و ها، سازمان پزشكي قانوني راهزندان نيا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سازما

 .ارتقاء يابد
منظور ارتقاء ضريب امنيت در اسناد مالكيت، كاهش سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است به -2

ي نمودن ثبت نوين با ينمودن اقالم اطالعاتي سند و اجراي، رقومي يهاي مرتبط با اسناد در محاكم قضاپرونده
 .استفاده از فناوري اطالعات، نسبت به تعويض اسناد مالكيت اقدام كند

... 
بيني اعتبارات الزم براي اجراي تكاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيش ،دولت در طول برنامه -ف
  «نمايد.مي

 ي اول، ذيل مواد مربوطه مراجعه شود.هاي مطرح در مرحلهي جزئيات بيشتر، به استداللجهت مشاهده .1
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( قانون اساسي 31ها، با اصل )بيني محل تأمين اين هزينههاي عمومي و عدم پيشافزايش هزينه
 مغايرت دارند. 

 نيا ياز اجرا يناش ياضاف يبار مال»اصالحي مقرر شده كه  (593هر چند در متن ماده ) ب(
ولي افزايش  ،«گردديم نيتأم يفريك يدادرس نييقانون آ يدرآمدها شيقانون از محل افزا

هاي دادرسي زيرا قبالً نيز هزينه شده نيست؛درآمدهاي قانون آيين دادرسي كيفري امري ثابت
 شده و محل مصرف آن نيز مشخص بوده استدرآمد ناشي از آن به خزانه واريز ميوجود داشته و 

محل افزايش درآمدهاي  ها به خزانه واريز شوند. بر اين اساس،اين هزينه و در حال حاضر نيز بايد
( اين 52توان منبع جديدي دانست. ضمن اينكه بند )پ( ماده )قانون آيين دادرسي كيفري را نمي

هاي عمومي و عدم مصوبه در خصوص ايجاد دادگاه تجديد نظر نظامي با توجه به افزايش هزينه
 يهاطرح( قانون اساسي است كه 31هاي آن، همچنان مغاير با اصل )ينهتعيين محل تأمين هز

 .دانديمها هزينه نيمحل تأم نييتع ازمندين ،يعموم يهانهيهز شيرا در صورت افزا يقانون

 عدم مغایرت دیدگاه
 يبندها ( اصالحي به الزام دولت براي اقدام در خصوص593با توجه به تصريح ماده ) الف(

كه مربوط به  ،قانوناجراي اين  يماندهيدر مدت باقي پنجم قانون برنامه( 255ماده ))ح( و )ف( 
اين مصوبه هستند و برخي از تكاليف آن در مواد اين مصوبه  (38( تا )32( و )31(، )00)مواد 

اند، قانون برنامه از حالت كلّي آن خارج شده و به طور مصداقي براي آن تكليف معين تكرار شده
ه است. بر اين اساس، دولت موظف است در راستاي اجراي اين مقرراتِ برنامه پنجم، در شد

 5938خود، براي اين امور بودجه اختصاص دهد. اين قانون نيز عمالً از سال  5938ي سال بودجه
هاي عمومي و كه از حيث افزايش هزينه (38( تا )32( و )31(، )00)شود و لذا مواد اجرايي مي

بود، در حال حاضر با  ( اعالم شده31هاي آن مغاير با اصل )بيني محل تأمين هزينهشعدم پي
 ايرادي مواجه نيستند.

ترازي حقوق و مزاياي قضات نظامي با قضات ( اين مصوبه يعني هم55در خصوص ماده )
ساً شود، اسادادگستري نيز، چون در حال حاضر حقوق و مزاياي اين افراد از بودجه پرداخت مي

ي جديدي ايجاد كرده باشد و نيازمند تعيين ( متضمن امر جديدي نيست تا هزينه55حكم ماده )
 ( قانون اساسي نيست.31محل تأمين هزينه باشد. لذا اين ماده نيز مغاير با اصل )

( اين مصوبه يعني ايجاد دادگاه تجديد نظر نظامي نيز بايد به چند 52درباره بند )پ( ماده )
هاي كيفري يك كه برخي امورِ تجديد نظر ه كرد: نخست اينكه با توجه به وجود دادگاهنكته توج

هاي شود تا بخشي از تشكيالت دادگاهدهند، تشكيل دادگاه تجديد نظر نظامي باعث ميرا انجام مي
شد.  ي جديدي از اين جهت براي دولت ايجاد نخواهدكيفري يك به اين دادگاه انتقال يابد و لذا هزينه
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قانون  نيا ياز اجرا يناش ياضاف يبار مال( اصالحي بيان شده است كه 593از سوي ديگر در ماده )
شود. بر اين اساس، چنانچه ايجاد مي نيتأم يفريك يدادرس نييقانون آ يدرآمدها شياز محل افزا

ن محل ي جديدي براي دولت هم باشد، با مشخص شدهاي تجديد نظر نظامي مستلزم هزينهدادگاه
( قانون اساسي 31اصالحي، ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل ) (593ها در ماده )تأمين اين هزينه

 برطرف شده است.
ي مقررات آن مدّ نظر قرار گيرد و ي توسعه نيز بايد بودجهدر تصويب قوانين برنامه ب(

به طور تخميني محاسبه شود.  ي آن ولوتوان اقدام به تهيه برنامه كرد كه بودجهصرفاً در حالتي مي
شوراي نگهبان نيز بايد موادي از قوانين برنامه را كه توسط نمايندگان مجلس به اليحه اضافه 

اند، از حيث عدم افزايش هزينه عمومي و كاهش درآمد عمومي مورد بررسي قرار دهد؛ زيرا شده
حاتي كه نمايندگان در خصوص ها و پيشنهادها و اصالي طرح( قانون اساسي به كليه31در اصل )

اند. بر اين اساس، كنند، اشاره شده است و قوانين برنامه از آن مستثني نشدهلوايح قانوني عنوان مي
الرعايه نباشد و سپس ( در آنها الزم31توان قوانين برنامه را قوانيني كلّي دانست كه اصل )نمي

( مواجه كرد و تأييد 31يندگان را با ايراد اصل )هاي قانوني نماتكرار مفاد قوانين برنامه در طرح
ي آنها دانست؛ بلكه بايد گفت با تصويب قوانين برنامه، بيني محل تأمين بودجهآنها را مستلزم پيش

بيني محل توانند بدون الزام به پيشاالجراء هستند و نمايندگان مجلس ميمفاد مصوبات آن الزم
ي وبات خود آنها را تشريح و تبيين كنند. بر اين اساس، مادهي آنها، در ساير مصتأمين بودجه

ي پنجم توسعه حكم كرده سالهي پنجمزبور كه به الزام دولت به اجراي برخي مقررات قانون برنامه
ي پنجم ي مقررشده براي اجراي برنامهي الزم براي اجراي آن را از بودجهو محل تأمين بودجه

اي جديد ايجاد نكرده است تا نيازمند تعيين محل تأمين هزينه هزينه تعيين كرده است، در واقع
( قانون 31توان مغاير با اصل )اين مصوبه را نمي (38( تا )32( و )31(، )00)باشد. از اين رو، مواد 

 اساسي دانست.

  نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.593ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 زيتجوراجع به  قانون، ماده واحده قانون نيا نشد ءاالجراالزم خيتار از -318ماده 
مسلح  يروهاين ي، قانون دادرس2/1/3113مصوب  ييدر امور جنا يابيغ يدادرس

( آن قانون، قانون 3( و )8(، )4مواد ) جزبه 22/2/3124مصوب  رانيا ياسالم يجمهور
، 21/4/3128كشور مصوب  يعال وانيو دو( و شعب د كي) يفريك يهادادگاه ليتشك
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 ي( الحاق223) ي( ال212، مواد )32/1/3122ها مصوب دادگاه يآرا دنظريقانون تجد
بازدارنده( و ماده  يهاو مجازات راتيزع)ت يبه قانون مجازات اسالم 1/1/3188مورخ 

 يعدحات و الحاقات بو اصال 4/32/3132مصوب  يفريك يدادرس نيي( قانون آ123)
 يدادرس نيي( قانون آ121شدن در ماده ) ءماده پس از الزم االجرا نيااست.  يآنها ملغ

 .شوديادغام م 4/32/3132مصوب  يفريك

 دیدگاه مغایرت
 يبه شورا ديبا ياسالم يمصوبات مجلس شورا يهيكل( قانون اساسي، 38بر اساس اصل )
ادغام مواد  .بررسي شوند ياسالم و قانون اساس نياق بر موازاز نظر انطبتا  نگهبان فرستاده شود

شود كه نيازمند اظهار گذاري محسوب مينوعي قانونمصوب مجلس شوراي اسالمي در يكديگر به
نظر شوراي نگهبان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي است؛ 

ين ادغام به چه صورت انجام خواهد شد تا شوراي ي اضمن اينكه اساساً مشخص نيست نحوه
نگهبان بتواند نسبت به آن، نفياً يا اثباتاً اعالم نظر كند. بر اين اساس، مجلس بايد به هر نحو كه 

 8/52/5932مصوب  يفريك يدادرس نيي( قانون آ131)( را با ماده 590داند ماده )مصلحت مي
وراي نگهبان ارسال كند تا شوراي نگهبان بر اساس اصل شده را به شادغام كند و سپس متن ادغام

 ( قانون اساسي نسبت به متن جديد اظهار نظر كند.38)

 عدم مغایرت دیدگاه
كشور  ينظام يهادادسراها و دادگاه تيحدود صالح نييقانون تع»با توجه به حذف  الف(
قانون مذكور ( 9)ماده  ريقانون تفس»و  «مصلحت نظام صيمجمع تشخ 3/1/5939مصوب 
از اين ماده، ايراد شوراي نگهبان در « مصلحت نظام صيمجمع تشخ 2/0/5938مصوب 

خصوص عدم امكان نقض مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مجلس، به لحاظ 
( قانون اساسي، برطرف شده و اين ماده با ايرادي 551( اصل )0مغايرت اين اقدام با بند )

 مواجه نيست.
در اين ماده جزئي از اين مصوبه است و بدين معنا است كه ماده « شوددغام ميا»عبارت  (ب

شده ادغام 8/52/5932مصوب  يفريك يدادرس نيي( قانون آ131)( اين مصوبه در ماده 590)
ي مزبور را شوند، نه اينكه بعداً اين مواد در يكديگر ادغام شوند. بنابراين مادهمحسوب مي

گذاري به آينده و عدم بررسي آن در شوراي نگهبان، مغاير با ل كردن قانونتوان از حيث موكونمي
 ( قانون اساسي دانست. 38اصل )
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  نظر شورای نگهبان
 ممكن گردد. اظهار نظرشده ارسال تا ، متن ادغام(590)در ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي هفتم، هشتم، نهم خشاين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان ب -313ماده 
الحاق و بخش هفتم قانون آيين  4/32/3132و دهم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

شود و مقررات هر به عنوان بخش يازدهم تعيين مي 4/32/3132دادرسي كيفري مصوب 
 الزم االجراء است. 3/4/3134دو قانون از تاريخ 

ين قانون و بخش هفتم قانون آيين شماره مواد ا ،در اجراي حكم اين ماده -تبصره
 شود.در زمان ابالغ به دولت تعيين و اصالح مي 4/32/3132دادرسي كيفري مصوب 

  نظر شورای نگهبان
(، با اصالحاتي كه در اجراي اشكاالت معموله در اين 593الزم است مفاد قسمت اول ماده )

 دد.شود، اعمال و همزمان به اين شورا ارسال گرنامه انجام مي

******* 

 )مرحله سوم( 8/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 11/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مسلح  يروهاين ياعضا يو انتظام يخاص نظام فيمربوط به وظابه جرائم  -138ماده 
 .شوديم يدگيرس ييدر سازمان قضا يجز جرائم در مقام ضابط دادگستربه
... 

 فيانجام وظا نيدر ح ناضابطاست كه  يجرم ،يم در مقام ضابط دادگسترجر -4 تبصره
 ييدستور مقام قضا ياجرا يدر راستا ايخود در ارتباط با جرائم مشهود و  يقانون

 .شونديمرتكب م يدادگستر

 عدم مغایرت دیدگاه
ن ماده، ( اي8در تبصره )« ضابط آن»جاي عبارت به« ضابطان»ي با توجه به جايگزين شدن واژه

تذكر شوراي نگهبان در اين خصوص اعمال شده است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي 
 مواجه نيست. 
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  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(130ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

يت مقررات مندرج در اين در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعا -224ماده 
 قانون در موارد زير الزامي است:

 ... -الف
فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار،  -ح

 و قاچاقچيان مسلح شراراضد انقالب، 
 ... -خ

 عدم مغایرت دیدگاه
ذكر شوراي نگهبان در اين ، ت«شرار»جاي واژه به« اشرار»ي با توجه به جايگزين شدن واژه

 خصوص اعمال شده است و اين ماده از جهات ديگر نيز با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(028ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

و  ييتر خدمات قضاو ارائه به ييقضا اسناد و هاپرونده يساماندهبه منظور  -218ماده 
ارائه آمار و  نيدر سراسر كشور و همچن ييروزآمد به آمار و گردش كار قضا يابيدست

 ريو مجرمان و سا دگانديدر خصوص جرائم، متهمان، بزه يليو تفص قياطالعات دق
اطالعات قوه  يدر مركز آمار و فناور «هقضائي قوه هايداده يمركز مل» ،ييقضااطالعات 

 .شوديم اندازياستفاده از افراد موثق راهبا  هيقضائ
 ... -3تبصره 

و مقررات به موجب  نيقوان تيبا رعامركز  نياسناد، مدارك و اطالعات ا -2 تبصره
 سيرئ بيو به تصو هيتوسط شورا تهقانون  نيا بيتصو خيكه ظرف سه ماه از تار يانامهنييآ

. استفاده ردگيمي قرار پژوهشگران و هاهشكدهپژو ،يمراكز علم اريدر اخت ،رسديم هيقضائ قوه
اشخاص شود. انتشار  تيثيهتك حرمت و ح جبمو دياز اسناد، مدارك و اطالعات مزبور نبا

و  يپست شماره ،ينام، نام خانوادگ لياز قب يافراد مرتبط با دادرس تياطالعات مربوط به هو
 وع است.كند، ممن زتجوي قانونكه  يآنان جز در موارد يمل شماره



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 114

 عدم مغایرت دیدگاه
 كد» هايعبارتبه جاي  «يشماره مل»و  «يشماره پست» هايعبارتشدن  نيگزيجابا توجه به 

ايراد شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين ماده با  اين ماده، (2در تبصره ) «يمل كد»و  «يپست
است و از جهات ديگر نيز  قانون اساسي از جهت استفاده از واژگان بيگانه برطرف شده (51اصل )

 اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(010ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

در حضور  يو مخابرات ايانهيرا هايسامانه اي هاداده فيو توق شيتفت -281ماده 
 ريدارند، نظ يآنها را تحت كنترل قانون ينحو كه به ياشخاص اي يمتصرفان قانون

 ،آنانامتناع از حضور  اي. در صورت عدم حضور شودمي انجام هاسامانه انيمتصد
با ذكر  ي، قاضكند ءامر اقتضا تيفور ايضرورت داشته باشد  فيتوق اي شيچنانچه تفت

 .كنديبدون حضور اشخاص مذكور را صادر م فيتوق و شيدستور تفت ،ليدال

 عدم مغایرت دیدگاه
امر  تيفور ايضرورت داشته باشد  فيتوق اي شيچنانچه تفت» شدن عبارت اضافهبه  عنايتبا 
در خصوص مغايرت شرعي اطالق  ايراد شوراي نگهبان ي اصالحي،به اين مصوبه «كند ءاقتضا

ف ضرورت يا ي پيشين با موازين شرع، در مواردي كه تفتيش و توقيحكم كلّي مقرر در مصوبه
 فوريت نداشته باشد، برطرف شده است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(001ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

شده ظرف  يآورونيكي جمعاجرايي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكتر نامهنييآ -232ماده
شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت  ءاالجراشش ماه از تاريخ الزم

 رسد.ه تصويب رئيس قوه قضائيه ميشود و بارتباطات و فناوري اطالعات تهيه مي

 عدم مغایرت دیدگاه
داشت،  (523ايرادي كه ماده )( تصويب شده بود، با توجه به 522اين ماده كه قبالً با شماره ماده )
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سابق(  523( اين مصوبه )ماده 033مبنياً بر آن، داراي ايراد دانسته شده بود. در حال حاضر، ماده )
ي الكترونيكي به اين ماده جز بحث استنادپذيري ادلهي مفاد آن بهحذف شده است و قسمت عمده

افته است. با توجه به اينكه ايراد پيشين شوراي ( نيز تغيير ي522انتقال يافته است و مفاد قبلي ماده )
( قانون اساسي از جهت تقنيني بودن امر 01نگهبان، ناظر بر مغايرت اين مصوبه با اصل )

نامه بود و با عنايت به اينكه و ناموجه بودنِ تعيين تكليف اين موضوع در قالب آيين« استنادپذيري»
ي حذف شده است و صرفاً تعيين نحوه« لكترونيكياستنادپذيري ادله ا»در اين ماده، موضوع 

محول شده است، « ي اجرايينامهآيين»آوري شده به ي الكترونيكي جمعنگهداري و مراقبت از ادله
 ايراد پيشين شورا در اين خصوص برطرف شده است.

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(032ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( و تبصره آن حذف شد.232ماده )

 عدم مغایرت دیدگاه
سابق(، با توجه به حذف اين  523ي مزبور )ماده ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده

 ماده، سالبه به انتفاي موضوع است.

  نظر شورای نگهبان
با قانون اساسي و موازين (، بررسي موضوع از حيث مغايرت 033با توجه به حذف ماده )

 شرع، سالبه به انتفاي موضوع است.

 ــــــــــــــــــــــــ

و در  يبر توجه اتهام به شخص حقوق ريدا يكاف ليدر صورت وجود دل -211ماده 
قرارها ظرف  نياست. ا ريپذامكان ريز ينيتأم يمنحصراً صدور قرارها ،صورت اقتضاء

 اض در دادگاه صالح است.ده روز پس از ابالغ، قابل اعتر

ارتكاب مجدد جرم را  نهيكه زم يشغل يهاتياز فعال يانجام بعض تيقرار ممنوع -الف
 .كنديفراهم م

كه  ليانحالل، ادغام و تبد لياز قب يشخص حقوق تيدر وضع ياراد رييقرار منع تغ -ب
 تيممنوع نيآن شود. تخلف از ا يحقوق تياز دست دادن شخص اي يباعث دگرگون

 .مرتكب است يهشت برا ايدرجه هفت  يريتعز يهادو نوع از مجازات اي كيموجب 
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 عدم مغایرت دیدگاه
از ، «است يفاقد اثر قانون ،شده برخالف قرار مزبورو اقدامات انجام»حذف عبارت با توجه به 

برطرف ، ايراد شرعي شوراي نگهبان كه نسبت به اين قسمت از ماده بود ،مادهاين بند )ب(  يانتها
 ه است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.شد

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(311ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 زيتجوراجع به  قانون، ماده واحده قانون نيا نشد ءاالجراالزم خيتار از -318ماده 
مسلح  يروهاين ي، قانون دادرس2/1/3113مصوب  ييدر امور جنا يابيغ يدادرس

( آن قانون، قانون 3( و )8(، )4مواد ) جزبه 22/2/3124مصوب  رانيا ياسالم يجمهور
، 21/4/3128كشور مصوب  يعال وانيو دو( و شعب د كي) يفريك يهادادگاه ليتشك

 ي( الحاق223) ي( ال212)، مواد 32/1/3122ها مصوب دادگاه يآرا دنظريقانون تجد
بازدارنده( و ماده  يهاو مجازات راتيزع)ت يبه قانون مجازات اسالم 1/1/3188مورخ 

 يعدو اصالحات و الحاقات ب 4/32/3132مصوب  يفريك يدادرس نيي( قانون آ123)
 است. يآنها ملغ

 عدم مغایرت دیدگاه
 يدادرس نآيي قانون( 131) ماده در شدن االجراءماده پس از الزم نيا»حذف عبارت با توجه به 

ايراد شوراي نگهبان كه در خصوص  ،مادهاين  ياز انتها «شوديادغام م 8/52/5932مصوب  يفريك
 ه است و از جهات ديگر نيز اين ماده با ايرادي مواجه نيست.برطرف شداين قسمت از ماده بود، 

  نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و  ،(310ماده )

 شورای نگهبان نهایينظر 
مصوبه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در خصوص طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي 

شرع و قانون  نيبا مواز ريمغا، عمل آمدهبا توجه به اصالحات بهمسلح و دادرسي الكترونيكي، 
 .شناخته نشد ياساس
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 كيل سازمان بازرسي كل كشورقانون اصالح موادی از قانون تش

 15/1/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
كشور مصوب  كل بازرسي سازمان تشكيل قانون از موادي اصالحدائمي شدن قانون »طرح 

به قصد پايان دادن به اجراي آزمايشي توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي « 5903
ي توجيهي اين فوريت تقديم مجلس شد. در مقدمهبا قيد يك اين قانون و دائمي كردن مفاد آن 

قانون اصالح موادي از قانون تشكيل »آن به صورت زير تبيين شده است:  يطرح، ضرورت ارائه
( قانون اساسي، براي سه سال و به 01سازمان بازرسي كل كشور در اجراي اصل هشتاد و پنجم )

وراي اسالمي رسيد. سه سال اجراي به تصويب مجلس ش 53/8/5903صورت آزمايشي در تاريخ 
دهد كه اجراي آن، نتايج ها نشان ميآزمايشي اين قانون، در حال پايان يافتن است و بررسي

مطلوبي داشته و يا زمينه را براي اقدامات اثربخش فراهم كرده است. برخي نتايج آن عبارت است 
ها، همكاري بهتر ها و مزايدهصههاي قبل، حين و بعد از انجام بر معامالت، مناقاز: نظارت

است اين  تر. از اين رو ضروريها به شيوه مناسبرساني فعاليتهاي نظارتي و نيز اطالعدستگاه
( ماده 5( قانون اساسي و قسمت آخر تبصره )01قانون اصالحي، به استناد اصل هشتاد و پنجم )

( به موجب ماده واحده زير، 20/3/5903نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي )اصالحي ( آيين500)
 .«شودبدون تغيير، با قيد يك فوريت به تصويب برسد و دائمي

اين بررسي فوريت  نمايندگان به پس از اعالم وصول اين طرح در مجلس شوراي اسالمي،
 و يك شوري . بر اين اساس، اين طرح براي رسيدگي به صورت عاديرأي ندادندطرح در مجلس 

، به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه قضايي و حقوقيبه كميسيون  3/8/5935در تاريخ 
به تصويب رساند و در عنوان و متن با اصالحاتي جلسات متعدد كميسيون مزبور، آن را در 

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي پس از در دستور قرار گرفتن گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. 
در  با انجام اصالحاتي 53/2/5939در تاريخ  مجلس، در نهايت در صحن علني اين طرحبررسي 

به  «طرح اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بارزسي كل كشور»آن را با عنوان  ،عنوان و متن
ي شماره قانون اساسي، طي نامه (38)و براي طي روند قانوني مذكور در اصل  اندندتصويب رس

 مورخ در نگهبان شوراي. كردندي نگهبان ارسال به شورا 22/2/5939مورخ  51118/92
و در  ابهام داراي موارد برخي در را آن مفاد مصوبه، اين بررسي و جلسه تشكيل با 95/2/5939

(، 30(، )01(، )10(، )13(، )11(، )18برخي موارد مغاير با اصول قانون اساسي از جمله اصل )
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 مجلس به اصالح براي را آن و داد يص( تشخ538( و )539(، )505(، )510(، )31(، )03)
 1/9/5939 مورخ 080/512/39 شماره ينامه طي خصوص، اين در نگهبان شوراي نظر. بازگرداند

 ايرادات رفع براي مجدّد بررسي قضايي و حقوقي مجلس در كميسيون. شد اعالم مجلس به
 گزارش 53/8/5939 تاريخ رد و اعمال اشكال و ابهام، مورد مواد در را اصالحاتي نگهبان، شوراي

 به را آن 23/8/5939 مورخ علني يجلسه در مجلس نمايندگان كه كرد ارائه مجلس به را آن
 براي 95/8/5939 مورخ 23890/92 شماره ينامه طي مجلس اصالحي يمصوبه. رساندند تصويب

 اين نگهبان، شوراي به اصالحي يمصوبه وصول از پس. شد ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار
اساسي  قانون با ، همچنان در يك مورد ايراد مغايرت51/1/5939 تاريخ در جلسه تشكيل با شورا

 مورخ 5328/512/39 شماره ينامه طي خويش نظر اعالم ضمن و دانست باقي را در اين مصوبه
وراي نمايندگان مجلس ش .داد برگشت مجلس به ماندهايراد باقي رفع براي آن را ،53/1/5939

 اصالحات 51/3/5939ي علني مورخ اسالمي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اين بار در جلسه
 80800/92ي شماره ي اصالحي را طي نامهو مصوبه درا در موادِ واجد ايراد اِعمال كردن الزم

ي را اصالح يمصوبهبه شوراي نگهبان ارسال كردند. شوراي نگهبان نيز بررسي  21/3/5939مورخ 
خود قرار داد كه اعضاي شورا پس از بحث و بررسي نسبت  91/3/5939ي مورخ در دستور جلسه

تشخيص دادند و با اعالم عدم مغايرت  هشدرا برطرفشورا ي اصالحي، ايرادهاي پيشين به مصوبه
 2925/512/39ي شماره مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، نظر خويش را طي نامهمفاد اين 

 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كردند. 91/3/5939مورخ 

******* 

 )مرحله نخست( 32/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 13/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

و  33/2/3121( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 3در ماده ) -3 ماده
اضافه و يك « قوه قضائيه»قبل از عبارت « رئيس» كلمه (3)،آن 2/1/3121 ورخاصالحيه م

 شود:تبصره به شرح زير به آن الحاق مي
هاي مستمر نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت -تبصره

                                                           
به منظور  -5ماده : »(3/1/5931)اصالحي  53/3/5901شور مصوب قانون تشكيل سازمان بازرسي كل ك (5)ماده  .1

قانون اساسي  (538)اداري و در اجراي اصل  هاينظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه
ناميده  «سازمان»كه در اين قانون به اختصار  «بازرسي كل كشور سازمان»ايران، سازماني به نام  جمهوري اسالمي

 «.شودوظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي و با اختيارات و قوه قضائيهشود زير نظر يم
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آوري اطالعات الزم درباره مراحل قبل، حين و بعد از منظور جمعبه دارهدفو منظم و 
اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد  (3)(2مشمول ماده ) هاياقدامات دستگاه

سن جريان هاي مناسب در جهت حُو ارائه پيشنهاد يدستگاه با اهداف و تكاليف قانون
 امور.

 رتیمغا دگاهید
آوري اطالعات الزم درباره جمع»... (، نظارت و بازرسي مشتمل بر 5ماده ) يتبصرهطبق  (الف

نظارت و بازرسي مرتبط با از آنجا كه است. « ها...ين و بعد از اقدامات دستگاهمراحل قبل، ح
، توسعه قلمرو نظارت به نظارت پيشيني يا قبلي است يها به منزلهقبل از اقدامات دستگاه يمرحله

براي سازمان بازرسي كل اين نوع نظارت پذيرش  اين تبصره مغاير با قانون اساسي است؛ زيرا
براي انجام از سازمان بازرسي  ي مشمول بازرسيهادستگاه يمعناي لزوم كسب اجازهبه كشور 

؛ خواهد شدها اين دستگاه امورمنجر به دخالت اين سازمان در  كه اين امر، ي اقداماتشان استكليه
گانه مستقل از يكديگرند و حق دخالت در قانون اساسي، قواي سه (13)كه طبق اصل  در حالي

مزبور از آن جهت كه مستلزم دخالت يكي از  يكديگر را ندارند. بنابراين، تبصرهوظايف ي
هاي ديگر يعني سازمان بازرسي كل كشور در امور دستگاه ؛قوه قضائيه يهاي زير مجموعهسازمان

 قوا است. استقالل عملكرديقوا است، مغاير با اصل فوق مبني بر 
قانون اساسي براي سازمان بازرسي كل  (538)اصل استناد به اطالق حق نظارت مقرر در  (ب

ها صحيح اقدام دستگاهاز قبل  يهمرحل يدرباره آوري اطالعاتجمع كشور به منظور توجيه
و سپس نسبت به صحت  كند كه اقدامي قبالً انجام شده باشدنيست؛ زيرا نظارت وقتي معنا پيدا مي

مقرر در اصل فوق براي سازمان بازرسي تنها  . در واقع، نظارتآن اقدام، نظارت صورت پذيرد
ها است؛ در حالي كه اين تبصره، از اقدام دستگاه «بعد»آوري اطالعات الزم ناظر به جمع

ها را نيز براي سازمان بازرسي به اقدام دستگاهاز  «قبل» يهآوري اطالعات الزم درباره مرحلجمع

                                                           
وظايف سازمان به شرح زير  -2ماده : »53/3/5901( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 2)ماده . 1

  :باشدمي
هاي دولتي و مؤسسات و شركت ي وها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامبازرسي مستمر كليه وزارتخانه -الف

المنفعه و نهادهاي انقالبي و مؤسسات عام آنها و دفاتر اسناد رسمي و ها و مؤسسات وابسته بهشهرداري
دولت به نحوي از انحاء بر آنها  سهام آنان متعلق به دولت است يا هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه ياسازمان

است بر اساس  هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنهايه سازماننمايد و كلمي نظارت يا كمك
 .منظم برنامه

 ... -ب
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بيني شده براي ي صالحيت پيشهت توسعهاين تبصره، به ج رسميت شناخته است. بنابراين
 .( قانون اساسي، مغاير با قانون اساسي است538سازمان بازرسي كل كشور در اصل )

ي قضائيه را به طور مطلق، ( قانون اساسي يكي از وظايف قوه510( اصل )9هر چند بند ) (ج
و موضوع اصل « ظارتن»(، 510كند، لكن موضوع اصل )نظارت بر حُسن اجراي قوانين بيان مي

(، موجب اثبات اين 510است و استناد به اطالق صالحيت نظارتي در اصل )« بازرسي»(، 538)
( به 510( اصل )9صالحيت براي سازمان بازرسي نيست. ضمن آنكه صالحيت نظارت مقرر در بند )

ها توسط دستگاه رو، نظارت قبلي بر اقدامي قضائيه اعطا شده است نه سازمان بازرسي. از اينقوه
( توجيه كرد. بنابراين، اعطاي 510( اصل )9توان با استناد به اطالق بند )سازمان بازرسي را نمي

 ( قانون اساسي است. 510صالحيت نظارتي پيشيني به سازمان بازرسي كل كشور، مغاير اصل )
ن اساسي اطالق قانو (510)( اصل 9در بند )« سن اجراي قوانيننظارت بر حُ»اگرچه عبارت  (د

 اتقضائيه صالحيت نظارت بر مقدم يتوان براي قوهدارد؛ لكن با استناد به اطالق اين عبارت نمي
قضائيه تنها نظارت بر  ياجراي قوانين را ثابت دانست؛ بلكه طبق عبارت مذكور، صالحيت قوه

تاي اجراي قانون. ها در راسقوانينِ اجرا شده است نه نظارت بر مراحل مقدماتي اقدام دستگاه
توان مستمسك تجويز نظارت قبلي يا پيشيني بنابراين، از آنجا كه اطالق عبارت مذكور را نمي

ها، سازمان بازرسي كل كشور قرار داد، نظارت پيشيني اين سازمان بر مراحل مقدماتي اقدام دستگاه
 غاير با اين اصل است.و م قانون اساسي براي اين سازمان (538)صالحيت مقرر در اصل  يتوسعه
ي براي قوه قانون اساسي و قوانين عادي (510)در اصل « سن اجراحُ»ي وظيفهمراد از  (هـ
اجرا ها توسط دستگاه، مطابقت اجراي قانون با مفاد قوانين است؛ بنابراين قانون ابتدا بايد قضائيه

بودنِ اجراي خالف مفاد قانونموافق يا  ،آوري اطالعات الزمو جمع شود و بعد از آن با بررسي
بعد از اجراي قانون قابل تصور نظارت تنها احراز شود. به عبارت ديگر، ها توسط دستگاهقانون 

سن اجراي قانون تواند حُاست؛ لذا سازمان بازرسي كل كشور، تنها بعد از اجراي قانون مي
رت قبلي براي سازمان بازرسي كل )مطابقت اجرا با قانون( را بررسي كند. بر اين اساس، تجويز نظا

قانون  (538)نظارتي اعطا شده به سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اصل  كشور، مغاير صالحيت
 نظارتي مقرر در اين اصل محدود به نظارت حيني و پسيني است. اساسي است؛ زيرا صالحيت

يري از وقوع جرم و اقدام مناسب براي پيشگ»قانون اساسي  (510)( اصل 1اگرچه بند ) (و
دارد، ليكن پيشگيري اساساً به قضائيه مقرر مي يعنوان يكي از وظايف قوهرا به« اصالح مجرمين

 يقوهعنوان يكي از وظايف بحث حاضر در باب سازمان بازرسي كل كشور ارتباطي ندارد؛ بلكه به
شود؛ بنابراين با استناد به ها يا معاونت پيشگيري از جرم اتخاذ مييه، توسط سازمان زندانقضائ

اتخاذ اين قوه ها يا معاونت پيشگيري قضائيه كه توسط سازمان زندان يپيشگيري قوه يوظيفه
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توان وجود صالحيت نظارت قبلي را براي سازمان بازرسي كل كشور اثبات كرد. از شود، نميمي
 انون اساسي است.ق (538)رو، اعطاي اين صالحيت به سازمان مزبور مغاير اصل اين

 رتیمغا عدم دگاهید
قانون  (538)مزبور، بر اساس اصل  ي( مصوبه5به متن ماده )« رئيس»اضافه شدن كلمه  (الف

قضائيه تشكيل  يزير نظر رئيس قوهاساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، سازمان بازرسي كل كشور 
 شود.  مي

ي نظارت قبلي يا پيشيني نيست؛ زيرا ( اين مصوبه، متضمن معنا5ذيل ماده ) يتبصره (ب
آوري اطالعات است و نه جمع «هامراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه»متعلق عبارت 

ها قابل آوري اطالعات، به مراحل قبل از اقدامات دستگاهنظارت و بازرسي. از آنجا كه عمل جمع
است؛ از  هايِ دستگاهعملاقدامات از متفاوت از نظارت و بازرسي قبل  موضوع،ي است و اين تسرّ
 يقوا و نيز محدوده استقاللقانون اساسي مبني بر  (13)مزبور مغايرتي با اصل  يرو، مادهاين

 قانون اساسي ندارد.  (538)مقرر در اصل سازمان بازرسي كل كشور، صالحيت نظارتي 
سن اجراي قوانين بر حُ قضائيه، نظارت ياز جمله وظايف قوه (510)( اصل 9طبق بند ) (ج

قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور  (538)است. در راستاي انجام اين وظيفه، مطابق اصل 
هاي اداري صالحيت دارد. از سن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاهنسبت به حُ
هاي فوق نيز آن است كه نسبت به مقدمات كار دستگاه« سن اجراحُ»نظارت بر  يطرفي، الزمه

نظارت بر  ،مزبور يدر تبصره« مراحل قبل»اطالع و نظارت داشته باشد. بنابراين، منظور از عبارت 
رو، اين تبصره مغايرتي ها. از اينهاي فوق است نه دخالت در امور اين دستگاهمقدمات كار دستگاه

 قوا ندارد. استقاللقانون اساسي مبني بر  (13)با اصل 
هاي مشمول اين مصوبه، الزاماً اقداماتي دفعي و فاقد مقدمه يا مؤخره ستگاهاقدامات د (د

شود كه البته در مقام نيست. مقدمات اقدامات مذكور نيز به نوبه خود اقدامي مستقل تلقي مي
سنجش اين اعمال نسبت به يكديگر يكي مقدمه اقدام و ديگري خود اقدام است. بنابراين، 

عنوان عملي مستقل، فاقد ايراد است و ابطه با اقدامات مقدماتي بهآوري اطالعات در رجمع
 قانون اساسي ندارد. (13)قوا به نحو مقرر در اصل  استقاللمغايرتي با اصل 

اقدام ديگري را توسط  انجامآوري اطالعات است و اين ماده صرفاً ناظر به جمع يتبصره (هـ
ر اين اساس، مالحظاتي كه در عمل در رابطه با سازمان بازرسي كل كشور تجويز نكرده است. ب

رو، حكم مقرر در اين تبصره مغايرتي با وظايف قوا وجود دارد، منتفي است. از ايندر تداخل 
 قوا ندارد.  استقاللقانون اساسي مبني بر  (13)اصل 
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سن قضائيه، نظارت بر حُ يقانون اساسي يكي از وظايف قوه (510)( اصل 9طبق بند ) (و
آوري اطالعات حتي در متضمن امكان نظارت و جمع ،جراي قوانين است. اطالق اين وظيفها

پيش از اقدام اصلي است؛ بر اين اساس، از آنجا كه سازمان ها دستگاهاقدامات مقدماتي  يمرحله
قانون اساسي ايجاد شده است، حكم  (538)بازرسي كل كشور به منظور انجام اين وظيفه در اصل 

اقدام از قبل  يهمرحل يآوري اطالعات الزم دربارهمزبور مبني بر جمع يماده ير تبصرهمقرر د
ها نبوده و به معناي دخالت در فرايند اجراي وظايف اين دستگاه ،ها توسط اين سازماندستگاه

 قانون اساسي نيست.  (13)اصل استقالل قواي مصرّح در مغاير با 
سن قضائيه، نظارت بر حُ يون اساسي يكي از وظايف قوهقان (510)( اصل 9طبق بند ) (ز

نظارت بر  ياقدام اصلي، الزمهمربوط به اجراي قوانين است. نظارت بر مراحل و اقدامات مقدماتي ِ
سن اجراي قوانين ميسر سن اجراي قوانين است و اساساً بدون نظارت قبلي، تحقق نظارت بر حُحُ

 تياين ماده مغاير يدر تبصره هاپيشيني بر عملكرد دستگاهنظارت  بينينخواهد بود. بنابراين، پيش
؛ زيرا شرط معمول نظارت آن داشتقانون اساسي نخواهد  (13)مقرر در اصل  يقوا استقاللبا 

 آوري اطالعات كرد.عمل بتوان در رابطه با مقدمات آن نيز مبادرت به جمع انجاماز  پيشاست كه 
اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح »ون اساسي قان (510)( اصل 1بند ) (ح

پيشگيري  يقضائيه دانسته است. بر اين اساس، وظيفه يعنوان يكي از وظايف قوهرا به « مجرمين
سن انجام آن قضائيه متضمن صالحيت بر نظارت قبلي اين قوه در جريان امور و تضمين حُ يقوه

سازمان بازرسي كل كشور  يقانون اساسي، بر عهده (538)عمل است كه اين وظيفه طبق اصل 
ها و نقض قرار داده شده است. بنابراين اين نوع نظارت، به معناي دخالت در امور ساير دستگاه

 قانون اساسي نيست. (13)مقرر در اصل  يقوا استقالل

 ابهام دگاهید
چه « هاقبل ... اقدامات دستگاه مراحل»ق عبارت از آنجا كه در اين تبصره، معلوم نيست متعلَّ 

 مزبور واجد ابهام است.  يشود، تبصرهچيزي است و شامل چه اموري مي

  نظر شورای نگهبان
سن جريان امور و اجراي صحيح قوانين با توجه به اينكه وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر حُ

( منظور از مراحل 5به ماده ) هاي اداري است، از آنجا كه روشن نيست در تبصره الحاقيدر دستگاه
 ؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.قبل چه اموري است، ابهام دارد

 ــــــــــــــــــــــــ
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 شود:به شرح زير اصالح مي (3)( قانون2ماده ) -2ماده 
 شود.اضافه مي« وظايف»بعد از كلمه « و اختيارات»در صدر ماده: عبارت  -3
و امور »و عبارت « بازرسي»بعد از كلمه « و نظارت»د )الف(: عبارت در سطر اول بن -2

بعد از كلمه « هاي تابعه قوه قضائيهها و دستگاهاداري و مالي دادگستري، سازمان
 شود. اضافه مي «ادارات»
( قانون 31) ( و نودم88) كميسيون اصول هشتاد و هشتم»در بند )ب(: عبارت  -1

 كند.تغيير مي« ( قانون اساسي و يا نماينده31) ون اصل نودمكميسي»، به عبارت «اساسي
وزير »حذف و عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي»در بند )ج(: عبارت  -4

اصل »به (« 31) ( و نودم88) اصول هشتاد و هشتم»شود و عبارت جايگزين مي« ربطذي
 يابد.تغيير مي(« 31) نودم

                                                           
وظايف  -2ماده : »(3/1/5931)اصالحي  53/3/5901( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 2)ماده  .1

  :باشدسازمان به شرح زير مي
هاي دولتي و مؤسسات و شركت ا و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي وهبازرسي مستمر كليه وزارتخانه -الف

المنفعه و نهادهاي انقالبي و مؤسسات عام آنها و دفاتر اسناد رسمي و ها و مؤسسات وابسته بهشهرداري
بر آنها  دولت به نحوي از انحاء سهام آنان متعلق به دولت است يا هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه ياسازمان

است بر اساس  هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنهانمايد و كليه سازمانمي نظارت يا كمك
 .منظم برنامه

االمر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواست العاده حسبهاي فوقانجام بازرسي -ب
قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يا  31و  00رئيس جمهور و يا كميسيون اصول 

 ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود. هاي اجرايي ذيمسئول دستگاه
 ها و نهادهاي انقالبوزارتخانه ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوصاعالم موارد تخلف و نارسايي -ج

ربط هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيدر خصوص مؤسسات و شركت بنيادها به رئيس جمهور و ومي اسال
بگير از دولت به غيردولتي كمك مؤسسات و در خصوصكشور مؤسسات وابسته به وزير  ها وشهرداريمورد و در 

و واحدهاي تابعه مراجع قضايي  و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي
قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن  31و  00رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول دادگستري به 

 كميسيون اعالم خواهد شد.
را با  در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن -د

دارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيماً به مرجع قضايي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه داليل و م
 منعكس و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد.

الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه در تمام موارد فوق
 ارسال خواهد نمود.

هاي صادره و شكايات نامه و بخشنامه و دستورالعملنامه و تصويبهاي بازرسي در ارتباط با آيينگزارش -صرهتب
الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق

 «.العاده و خارج از نوبت خواهد بودد به طور فوقگونه موارگردد. رسيدگي به اينبه ديوان عدالت اداري ارسال مي
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 شود:ميبند )د( به شرح زير اصالح  -1
در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعالم وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي  -د

حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش 
را با داليل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي 

نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه 
ربط منعكس نموده و پيگيري الزم را انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي

كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطالع به عمل آورند. مراجع رسيدگي
 سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

( تبديل 2( به بند )د( الحاق و تبصره قبلي به تبصره )3) تبصره عنوان بهمتن زير  -2
 شود.مي

در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و  -3تبصره 
در صورت  ،دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح ها،تضييع آن

را بدون پرداخت هزينه دادرسي از  رأساً جبران آن ،احراز ورود خسارت و ضرر و زيان
 نمايد.دادگاه درخواست مي

آوري داليل و مدارك و ربط موظف به همكاري با دادستان در جمعهاي ذيدستگاه
 باشند.پيگيري موضوع مي

 :گرددمي اضافه تبصره آن ( وـبند )ه عنوانبه  زير متن -2

 و كل ادارات مديران ارياد تخلف اعالم بازرسي متضمن گزارش كه در مواردي -ـه
 تخلفات به قانون رسيدگي مشمول كه است آنان رازتو هم وزرا سطح تا باالتر مقامات

رياست  نهاد اداري تخلفات به هيئت رسيدگي براي را گزارش هستند، سازمان اداري
 در مطروحه هايپرونده خصوص در. كندمي نتيجه پيگيري حصول تا و ارسال جمهوري

از  نفر يك عضويت با مزبور تجديدنظر و بدوي رسيدگي هيئت امات فوق،مق با رابطه
 هايهيئت طبق قانون نوبت از خارج و شودمي قضائيه تشكيل قوه رئيس منصوب قضات

 عضو حضو با هيئت جلسات .كندمي رسيدگي موضوع به تخلفات اداري به رسيدگي

 .دارد قضايي اعتبار
ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب  رئيس هيئت موظف است ضمن نظارت بر

 را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعالم نمايد.

 مسلح، مقننه، نيروهاي و قضائيه قواي و كاركنان مقامات تخلفات به رسيدگي -تبصره

  .است مستثني ماده اين رهبري از شمول معظم مقام نظر زير هايو دستگاه نگهبان شوراي
 شود:اضافه مي« و»بند  عنوان بهزير  بند -8
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 هاشركتسازمان مجاز است در نظارت و بازرسي از نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و  -و
و مؤسسات تابعه از نيروهاي بازنشسته واجد شرايط و متخصص مراجع مذكور استفاده 

 رسد.مي قضائيهه نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قويينآكند. 

 رتیمغا دگاهید
را براي سازمان « نظارت»، صالحيت «بازرسي»مزبور، عالوه بر اختيار  ي( ماده2بند ) (الف

قانون  (538)است؛ در حالي كه تنها صالحيتي كه طبق اصل  بيني كردهپيشبازرسي كل كشور 
بيني صالحيت ا كه پيشاست. بنابراين از آنج «بازرسي»اساسي براي اين سازمان مقرر شده، 

براي اين سازمان  (538)صالحيت مقرر در اصل  يبراي سازمان بازرسي به معناي توسعه «نظارت»
 .است( اين ماده مغاير اصل مزبور 2است، بند )

صرف آگاهي از فرايند يك اقدام نيست؛ بلكه به معناي مالحظه كردن است و « نظارت» (ب
ضوري است. به عبارت ديگر، نظارت مطرح در قوانين، شرطِ مالحظه، مشاهده به صورت ح
در صورت و انطباق آن با الزامات قانوني مرتبط و  عملكردهامشتمل بر مراقبت از قانون با بررسي 

مفاد قانون است. بنابراين از آنجا كه طبق اين  كردنبه منظور رعايت به متخلف تذكر ي لزوم ارائه
( 2ها است، بند )ان بازرسي كل كشور در امور ساير دستگاهمعنا، نظارت مستلزم دخالت سازم

 قانون اساسي است.  (13)مقرر در اصل  يقوا استقاللمزبور مغاير  يماده
 ،قضائيه صالحيت نظارتي دارد قانون اساسي، قوه (510)اصل ( 9هرچند بر اساس بند ) (ج

 (538)اصل بر اساس  .ور نيستلكن اين امر متضمن ايجاد صالحيت براي سازمان بازرسي كل كش
قانون اساسي نيز، اين سازمان تنها بخشي از وظايف قوه قضائيه را در زمينه بازرسي بر عهده دارد؛ 

صالحيت  يبيني صالحيت نظارت براي سازمان بازرسي به معناي توسعهبنابراين از آنجا كه پيش
 باشد.ده مغاير اصل مزبور مي( اين ما2براي اين سازمان است، بند ) (538)مقرر در اصل 

هاي مرتبط با ساير قوا حضور نظارتي نمايندگان در دستگاه (5)شوراي نگهبان يدر رويه (د
هاي مرتبط با مجلس در جلسه دستگاه يواجد ايراد دانسته شده است؛ زيرا صرف حضور نماينده

( اين ماده كه 2رو، بند )آورد. از اينها را فراهم ميهاي اين دستگاهساير قوا زمينه اخالل در فعاليت
قانون اساسي  (13)صالحيت نظارتي را براي سازمان بازرسي كل كشور مقرر داشته، مغاير با اصل 

 قوا است.  استقاللمبني بر 

                                                           
طرح عضويت و »شوراي نگهبان در خصوص  1/0/5932مورخ  12132/91/32 هشمارظر ( ن5: بند )رجوع كنيد به. 1

كه « هاتئ، شوراها، مجامع و ساير هييعال يلغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از شوراها
(، ... 5( بند )ب( ماده )3( بند )الف( و جز )3عضو ناظر در ستاد و شوراي مذكور در جز ) تعيين»مقرر داشته: 
 «.قانون اساسي شناخته شد (590)و  (01)، (13)مغاير اصول 
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مجلس از سازمان بازرسي كل كشور  ي(، تجويز درخواست نماينده2( ماده )9در بند ) (هـ
قانون اساسي است؛  (13)هاي اجرايي مغاير اصل عاده از دستگاههاي فوق البراي انجام بازرسي

قضائيه است و تنها از رئيس  يقانون اساسي، سازمان بازرسي زير نظر قوه (538)زيرا طبق اصل 
مجلس از آن سازمان  يبيني درخواست نمايندهگيرد؛ بنابراين پيشمي بازرسيآن قوه دستور انجام 

قضائيه و نقض  يمقننه در وظايف قوه يقوه يمنجر به مداخله ،بند براي انجام نظارت در اين
 قانون اساسي است.  (13)مقرر در اصل استقالل قواي 

هاي مجلس از سازمان بازرسي كل كشور براي انجام بازرسي يوضعيت درخواست نماينده (و
ين خصوص است؛ جمهور در ا ئيسهاي اجرايي، متفاوت از درخواست رفوق العاده از دستگاه

هاي زيرمجموعه خودش تقاضاي زيرا رئيس جمهور در واقع با درخواست بازرسي از دستگاه
كند و اين امر مستلزم تداخل قوا نيست؛ لكن درخواست نماينده بازرسي از خود را مطرح مي

اين از بنابرها است و نه بازرسي از خود. االصول مرتبط با بازرسي از ساير نهادها و دستگاهعلي
است،  استقاللنماينده در وظايف ساير قوا و نقض اصل  آنجا كه اين درخواست مستلزم دخالت

 قانون اساسي است. (13)( اين مصوبه مغاير با اصل 9بند )
مجلس، مغاير  يهاي فوق العاده به درخواست نماينده(، انجام بازرسي2( ماده )9در بند ) (ز

مقرر در قانون اساسي است. توضيح آنكه  گان مجلسارات نمايندبا اصول مربوط به وظايف و اختي
قانون اساسي احصا و  (03)و  (00)صالحيت نظارتي نمايندگان مجلس در چارچوب اصول 

مشخص شده است؛ و از آنجا كه صالحيت نظارت از طريق اجازه به طرح درخواست رسيدگي از 
هاي نظارت نمايندگان مجلس در اين وهسازمان بازرسي كل كشور جزء مصاديق برشمرده از شي

گذار اساسي قصد الذكر است؛ زيرا در مواردي كه قانوناصول نيست، بند مزبور مغاير با اصول فوق
قائل شود، به طور صريح  اظهار نظرحق نظارت و  ،داشته براي نمايندگان مجلس به صورت مستقل

 ذكر كرده است. (اظهار نظراين موارد را )مانند حق سؤال، استيضاح، 
العاده از هاي فوقتواند درخواست انجام بازرسيهر شخص و مرجع قانوني نمي (ح

فقيه  بلكه طبق قانون اساسي تنها ولي ،هاي اجرايي توسط سازمان بازرسي را داشته باشددستگاه
)طبق  قضائيه يقانون اساسي در باب واليت مطلقه فقيه(، رئيس قوه (13)و  (1))بر اساس اصول 

قانون اساسي( و رئيس سازمان بازرسي صالحيت چنين درخواستي را دارند. بنابراين  (538)اصل 
قانون اساسي و نمايندگان  (31)( اين ماده براي رئيس جمهور، كميسيون اصل 9از آنجا كه بند )

اصل  مقرر در يقوا اصل استقاللبند مغاير با اين بيني كرده است، مجلس چنين صالحيتي را پيش
هاي زير نظر قانون اساسي است؛ زيرا اين امر به معناي دخالت در وظايف يكي از سازمان (13)

الزم است مراجع و افراد مذكور  ،قضائيه است. آنچه صحيح است آن است كه در اين موارد يقوه
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 و بازرسي حسب دستور و صالحديد ايشانكنند قضائيه تقديم  يدرخواست خود را به رئيس قوه
 صورت پذيرد.

در « انجام»استفاده نشده و نيز كلمه « تواندمي»( اين ماده از فعل 9با توجه به اينكه در بند ) (ط
العاده است، درخواست هاي فوقاين بند، متضمن معناي الزام سازمان بازرسي براي انجام بازرسي

شور براي انجام قانون اساسي از سازمان بازرسي كل ك (31)رئيس جمهور و كميسيون اصل 
 يهاي اجرايي حتي در مواردي كه درخواست مربوط به حيطهالعاده از دستگاههاي فوقبازرسي

اختيارات آنها باشد، در صورتي كه به معناي الزام سازمان بازرسي به انجام بازرسي باشد، مغاير 
قانون اساسي،  (538)و  (13)قوا است؛ زيرا طبق اصول  استقاللقانون اساسي مبني بر  (13)اصل 

و رئيس سازمان بازرسي  قضائيهي فقيه، رئيس قوه سازمان بازرسي تنها در موارد درخواست ولي
قضائيه  يكل كشور ملزم به بازرسي است و اين درخواست در ساير موارد بايد از طريق رئيس قوه

درخواست رئيس از  و حسب دستور ايشان صورت پذيرد. بنابراين الزام سازمان بازرسي به تبعيت
 قانون اساسي است.  (13) مغاير اصل ،قانون اساسي در اين بند (31)جمهور و كميسيون اصل 

( قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس 538با توجه به اينكه بر اساس اصل ) (ي
( قانون اساسي در 31ي قضائيه است، الزام اين سازمان نسبت به ارسال گزارش به كميسيون اصل )قوه

مبني بر استقالل قوا  (13اصل )ي قضائيه و مغاير ( اين ماده، به معناي دخالت در وظايف قوه8بند )
است. با توجه به اينكه اين سازمان زيرنظر رئيس قوه قضائيه است الزم است گزارش تهيه شده ابتدا به 

 سيون مزبور ارسال شود.وي داده شود و در صورت صالحديد ايشان، آن گزارش به كمي
الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت در تمام موارد فوق»....حذف عبارت  (ك

( بدين معناست كه سازمان 2از بند )د( ماده )« ارسال خواهد نمود قضائيهاستحضار به رئيس قوه 
اصل ر حالي كه طبق نيست؛ د قضائيه يبازرسي ديگر ملزم به ارسال گزارش بازرسي به رئيس قوه

است و ارسال  قضائيه ينظر رئيس قوه قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور زير (538)
استقالل به اين  يرو، حذف عبارت مذكور و اعطاگزارش بازرسي براي ايشان الزامي است. از اين

اصل غاير قضائيه و م يقضائيه موجب محدودشدن اختيارات رئيس قوه يسازمان در مقابل قوه
 قانون اساسي است.  (538)

( اين مصوبه، ماهيت قضايي 2( الحاقي به ماده )ـدر صورتي كه تخلفات موضوع بند )ه (ل
بنابراين،  ؛است نه هيئت تخلفات اداري قضائيه يداشته باشد، رسيدگي به آن تنها در صالحيت قوه

قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين  (513)و  (05)نقش آفريني اركان غيرقضايي در آن، مغاير اصول 
هاي قضائيه و دادگاه ياصول، رسيدگي به دعاوي داراي ماهيت قضايي تنها در صالحيت قوه

 دادگستري است. 
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اجرايي دارد و از  -ماهيت اداري ،( اين مصوبه2( الحاقي به ماده )ـتخلفات موضوع بند )ه (م
اعمال قوه مجريه از طريق رئيس »دارد: ر ميقانون اساسي كه مقر (01)آنجا كه بر اساس اصل 

اين منصوب رئيس قوه قضائيه در هيئت رسيدگي به  است، حضور عضو قاضيِ« جمهور و وزرا
 يقوههاي و صالحيتقضائيه در وظايف  يقوه دادنتلامغاير اين اصل و به نوعي دخ ،تخلفات
 انون اساسي است.ق (13)اصل با مغاير كه از اين جهت،  شودقي ميمجريه تلّ

ماهيت اداري داشته باشد،  ،( اين مصوبه2( الحاقي به ماده )ـچنانچه تخلفات موضوع بند )ه (ن
قانون  (05)حضور قاضي در هيئت رسيدگي به اين تخلفات صحيح نيست؛ زيرا مستفاد از اصل 

هيت قضائيه توسط قضات تنها در مواردي است كه دعوا ما ياساسي آن است كه اعمال قوه
هاي دادگستري اقامه شده باشد. بنابراين از آنجا كه در بند مزبور حضور قضايي داشته و در دادگاه

بيني شده تخلفات اداري پيش رسيدگي به قضائيه در هيئت يهقو رئيس قضات منصوب از يك نفر
اسي قانون اس (05)اعطا شده به قضات دادگستري بر اساس اصل  صالحيتاست، اين بند مغاير 

 است. 
جلسات » ( اين مصوبه مبني بر اينكه2( الحاقي به ماده )ـحكم مقرر در انتهاي بند )ه (س

قانون اساسي است؛ توضيح  (513)و ( 05)مغاير اصول  ،«هيئت با حضور عضو قضايي اعتبار دارد
آنكه در فرض قضايي بودن ماهيت رسيدگي در هيئت تخلفات اداري، الزم است حكم قاضي در 

و مالك عمل قرار گيرد؛ در حالي كه عبارت مذكور  الخطاب، فصلضوع مورد رسيدگي، مؤثرمو
حتي در  ،صورتتنها اعتبار جلسات اين هيئت را منوط به حضور قاضي كرده است؛ در اين

هيئت مذكور باشد، حكم نهايي معتبر  «ضياغيرق»صورتي كه نظر قاضي مخالف نظر ساير اعضاي 
ي در حكم ضنظر عضو قابودن الخطابفصلبراين از آنجا كه در اين بند به تلقي شده است. بنا

 قانون اساسي است.   (513)و  (05)نهايي توجه نشده، بند مزبور مغاير اصول 

 رتیمغا عدم دگاهید
را مشخص « نظارت و بازرسي»( اين مصوبه، منظور از 5( ماده )5در تبصره )گذار قانون (الف

فاقد ابهام است. حال اگر شخصي از اين دو واژه سوء برداشت كرده و  ،كلمهكرده است و اين دو 
 دهد، تالزمي با وجود ابهام در اين دو كلمه ندارد.در مقام اجرا، امر ديگري را انجام مي

 هاات توسط دستگاهاقدامانجام ( اين ماده، نظارت تنها به معناي آگاهي از فرايند 2در بند ) (ب
به معناي نظارت اطالعي يا استطالعي است. بنابراين، اضافه نمودن صالحيت است و در واقع، 

نظارت براي سازمان بازرسي كل كشور در بند مزبور، به معناي تجويز مداخله اين سازمان در امور 
قانون اساسي نيست. ضمن آنكه اضافه  (13)مقرر در اصل  يقوا استقاللها و نقض ساير دستگاه
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صالحيت  يمعنايي كه گفته شد، موجب توسعهاين رت براي اين سازمان به نمودن صالحيت نظا
 قانون اساسي نيست. (538)سازمان بازرسي مقرر در اصل 

نيز جزء وظايف « نظارت»بلكه  ،نيست« بازرسي»تنها  ،سازمان بازرسي كل كشور يوظيفه (ج
براي  (510)( اصل 9بند ) سن اجراي قوانين كه درنظارت بر حُ يآن سازمان است؛ زيرا وظيفه

قضائيه  يشود. به عبارت ديگر، قوهقضائيه مقرر شده از طريق اين سازمان انجام مي يقوه
عمال سازمان بازرسي اِ يهاي مشمول را به واسطهصالحيت و تكليف بر نظارت خود بر دستگاه

ها و يكي از صالحيت كند. بنابراين، نفي صالحيت نظارت براي سازمان بازرسي به معناي نفيمي
بيني صالحيت نظارت در رو، پيشوظايف مقرر در قانون اساسي براي اين سازمان است. از اين

نقض قانون اساسي بوده و موجب  (538)و  (510)كنار بازرسي براي اين سازمان منطبق بر اصول 
 قانون اساسي نيست. (13)قوا مقرر در اصل  استقالل

اقدام  از قبل يهمرحل»( اين مصوبه، نظارت سازمان بازرسي در 5ماده ) با توجه به اينكه در (د
( اين ماده 2ابهام شناخته شد، دليلي بر ايراد اشكال بر اضافه شدن نظارت در بند ) واجد« هادستگاه

( اين مصوبه توسط مجلس، ديگر ايرادي متوجه اين بند 5وجود ندارد؛ زيرا با رفع ابهام از ماده )
 ود.نخواهد ب

در قانون اساسي، هرچند تنها از عبارت « سازمان بازرسي كل كشور»در وضع عنوان  (هـ
قانون اساسي، اين  (510)( اصل 9استفاده شده است، ليكن با توجه به بند )« سازمان بازرسي»

رو، اعطاي صالحيت نظارتي به شود؛ از اينعنوان هر دو مفهوم بازرسي و نظارت را شامل مي
ن كه محتواي صالحيت عنوَبازرسي هرچند منطبق با عنوان اين سازمان نيست؛ لكن بر مُسازمان 

قانون اساسي است، انطباق دارد. ضمن آنكه اعطاي  (538)و  (510)سازمان بر اساس اصل 
است كه مقرر داشته  (538)صالحيت نظارتي به اين سازمان در اين مصوبه در راستاي ذيل اصل 

بيني صالحيت بنابراين، پيش«. كندظايف اين سازمان را قانون معين ميحدود اختيارات و و»
  نظارتي براي اين سازمان منطبق با اصول مذكور بوده و فاقد ايراد است.

باشد؛ اش نيز ميالزمه طلب و جواز انجام يك فعل، مستلزم طلب و جواز انجام مقدماتِ (و
قضائيه در باب نظارت بر  يقوه يتاي انجام وظيفهبنابراين اگر سازمان بازرسي كل كشور، در راس

يعني نظارت نيز چنانچه به  ؛آن يالزمه يسن اجراي قوانين، ملزم به بازرسي است، مقدمهحُ
 نحوي انجام پذيرد كه متضمن دخالت در انجام وظايف ساير قوا نباشد، فاقد اشكال است.

ي اقبل از اجر يهان بازرسي در مرحلسازممانند هاي نظارتي دليل حضور مؤثر دستگاه (ز
هاي فاسد جلوگيري شود. به ويژه چنانچه در قانون آن است كه از آثار و پيامدهاي اَعمال و جريان

اين فرايند، اقدامات مقدماتيِ قبل از اقدام اصلي، خود به صورت مستقل، مستلزم رعايت قانون 
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حق برابري مردم و ...، اين اقدامات نيز بايد شفافيت، رعايت  مربوط بهمثل رعايت قوانين باشد؛ 
( اين 2توسط سازمان بازرسي كنترل شود. بنابراين، تجويز نظارت براي سازمان بازرسي در بند )

قوا مقرر در اصل  استقاللنقض قانون اساسي بوده و موجب  (538)و  (510)اصول  امنطبق ب ،ماده
 قانون اساسي نيست. (13)

 قانون اساسي، سازمان بازرسي در موارد درخواست ولي (538)و  (13) اگر چه طبق اصول (ح
لكن مستفاد از  ،و رئيس سازمان بازرسي كل كشور ملزم به بازرسي است قضائيه يفقيه، رئيس قوه

( آن است كه اين سازمان در قبال درخواست ساير مراجع و 2( ماده )9در بند )« درخواست»كلمه 
قانون اساسي براي انجام  (31)درخواست رئيس جمهور و كميسيون اصل ه از جمل ،مقامات قانوني

بدين معنا كه در از قدرت انتخاب برخوردار است؛  هاي اجراييالعاده از دستگاههاي فوقبازرسي
تواند در صورت صالحديد اين موارد نسبت به انجام درخواست و بازرسي داراي اختيار بوده و مي

بنابراين از آنجا كه در بند مزبور، سازمان بازرسي ملزم به بازرسي بنا  م نكند.نسبت به بازرسي اقدا
( اين 2( ماده )9قانون اساسي نشده است، بند ) (31)به درخواست رئيس جمهور و كميسيون اصل 

 قوا نيست. استقالل  ناظر بر اصلقانون اساسي  (13) ناقض اصل ،مصوبه
هاي اجرايي توسط العاده از دستگاههاي فوقبازرسيدرخواست رئيس جمهور براي انجام  (ط

قضائيه و نقض اصل  يهاي قوهمجريه در يكي از سازمان يسازمان بازرسي به معناي دخالت قوه
هاي زيرمجموعه خود امكان زيرا اوالً رئيس جمهور تنها در خصوص دستگاه قوا نيست؛ استقالل

ر قوا و ثانياً درخواست رئيس جمهور الزامي را براي هاي مرتبط با سايدرخواست دارد نه دستگاه
بيني صالحيت براي رئيس رو، پيشكند. از اينسازمان بازرسي براي انجام امر بازرسي ايجاد نمي

قوا  استقاللراجع به اصل  (13)با اصل  ،( اين ماده9جمهور براي درخواست بازرسي مقرر در بند )
 مغايرتي ندارد.

قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور زير نظر رئيس  (538)اصل  هرچند بر اساس (ي
آن است كه رئيس سازمان توسط رئيس  ،«نظر زير»ليكن مستفاد از عبارت  ،قضائيه است يقوه
رساني مداوم و اين سازمان بدون آنكه الزامي به اطالعبنابراين شود و قضائيه تعيين مي يقوه

در تمام موارد »....كند. بنابراين، حذف عبارت داشته باشد فعاليت ميقضائيه  يمستمر به رئيس قوه
الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار به رئيس قوه قضائيه ارسال فوق

 قانون اساسي ندارد. (538)مغايرتي با اصل  ،مزبور ياز ماده« خواهد نمود
رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت  الذكردر تمام موارد فوق»....حذف عبارت  (ك

( فاقد اشكال است؛ زيرا 2از بند )د( ماده )« استحضار به رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود
قضائيه اين  يقانون اساسي مبني بر لزوم تبعيت سازمان بازرسي از رئيس قوه (538)اطالق اصل 



 123 قانون اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

ند كه حسب صالحديد، تصوير گزارش بازرسي كقضائيه اعطا مي يحق و اختيار را به رئيس قوه
مغايرتي با اصل  ،عبارتاين را از سازمان تحت نظر خود درخواست كند. بر اين اساس حذف 

 قانون اساسي ندارد. (538)
سازمان بازرسي گذارده شده است،  يدر اجراي وظايفي كه به موجب قانون بر عهده (ل

قضائيه  يهاي زير نظر قوهكما اينكه در ساير سازمان ميزاني از استقالل اداري لحاظ شده است؛
رساني و ارسال نظير سازمان ثبت اسناد نيز چنين استقاللي وجود دارد؛ بنابراين، عدم الزام به اطالع

تصوير گزارش بازرسي منطبق بر استقالل اداري اين سازمان است. ضمن آنكه عدم ارسال گزارش 
تصوير گزارش بازرسي  يقضائيه و عدم امكان مطالبه يزمان از قوهبه معناي استقالل مطلق اين سا

الذكر رئيس در تمام موارد فوق»....رو، حذف عبارت قضائيه نيست. از اين يتوسط رئيس قوه
از « سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار به رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود

 قانون اساسي ندارد.  (538)مغايرتي با اصل  ،ماده مزبور
هاي تخلفات ي در هيئتضحضور عضو قا ،( اين مصوبه2( ماده )ـطور كه در بند )ههمان (م

هاي هاي تخلفات مالياتي، كميسيوناداري مورد تصريح واقع شده است، در چند مورد نظير هيئت
ر واقع، ابالغ بيني شده است. دپيش اضيحل اختالفات و بسياري از شوراها نيز حضور عضو ق

براي امر قضاوت نيست تا گفته شود  ،ي در اين موارداضقضائيه براي حضور عضو ق يرئيس قوه
 (13)مجريه مداخله شده و اصل  يبه دليل اداري بودن ماهيت رسيدگي اين هيئت، در وظايف قوه

هميت موضوع، بلكه ابالغ مزبور براي آن است كه به دليل ا ،قوا نقض شده است استقاللمبني بر 
 نظر كسي كه در مسائل قضايي تخصص دارد در رسيدگي به اين تخلفات مورد توجه قرار بگيرد. 

اجرايي ( اين مصوبه، 2( ماده )ـرسيدگي به تخلفات اداري مقرر در بند )ه فعاليت هيئت (ن
قانون اساسي و صالحيت انحصاري  01و از اين حيث مشمول اصل  اداري استبلكه نيست، 

تواند در قضائيه هم مي يمجريه در پرداختن به مسائل اجرايي نبوده و در نتيجه قوه يهقو
ي در اضهاي آن مشاركت داشته باشد. بنابراين حكم مقرر در اين بند مبني بر حضور عضو قفعاليت

 (01)قانون اساسي و مغاير با اصل  (13)قوا مقرر در اصل  استقاللهيئت مذكور به معناي نقض 
 نون اساسي نيست.قا

( اين 2( ماده )ـرسيدگي به تخلفات اداري مقرر در بند )ه هيئت يماهيت كارويژه (س
اداري و اشتغال قضايي را به  يو لذا عناصر و خصوصياتي از كارويژه شبه قضايي استمصوبه، 

ر هيئت ي دضرو، حكم مقرر در اين بند مبني بر حضور عضو قاصورت همزمان در بر دارد. از اين
 قانون اساسي نيست. (13)قوا مقرر در اصل  استقاللمذكور به معناي نقض 

( اين مصوبه، توسط قانون 2( ماده )ـرسيدگي به تخلفات اداري مقرر در بند )ه هيئت (ع
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تواند تركيب آن را تعيين كند. مصوب مجلس شوراي اسالمي تشكيل شده است و همين قانون مي
قانون  (13)قوا مقرر در اصل  استقاللي در هيئت مذكور به معناي نقض ضابنابراين تعيين عضو ق

 اساسي نيست.
ي با هدف پرداختن به امر قضاوت ض( اين مصوبه، تعيين عضو قا2( ماده )ـدر بند )ه (ف
هاي ديدگاهحل اختالف، مشابه ساير اعضا،  عنوان يك عضوِ هيئتتنها بهاين شخص، بلكه  ،نيست

توسط اين شخص ها قضايي اين هيئت -مسائل حقوقيبدين ترتيب كند و خود را مطرح مي
در جريان  ،هاي حقوقي در رسيدگي به مضمون يك پروندهنظارت خواهد داشت تا چارچوب

هيئت است و از اين  يگيري با اكثريت اعضارسيدگي هيئت رعايت شود؛ اما در نهايت، تصميم
 . نيستضو قاضي و حضور وي در هيئت حيث ايرادي متوجه در اقليت بودن رأي ع

 ابهام دگاهید
اين « بازرسي»به « و نظارت»( اين ماده مبني بر اضافه شدن لفظ 2حكم مقرر در بند ) (الف

چيست؟ چنانچه مراد از نظارت، بازرسي است كه  «نظارت»مراد از سؤال را به وجود آورده كه 
، به سازمان «بازرسي»استفاده از لفظ  صالحيت بازرسي بر اساس قانون پيشين با تصريح در

كه منظور  و اگر مراد از آن امر ديگري است، بايد مشخص شودبود بازرسي كل كشور اعطا شده 
چيست تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظر 

متفاوت است، بايد هر دو معنا به  ي. ضمن آنكه اگر منظور از نظارت و بازرسي دو مقولهكرد
 روشني تبيين و تصريح شود؛ بنابراين، بند مزبور از اين جهت داراي ابهام است. 

( اين مصوبه معلوم نيست كه آيا انجام رسيدگي و بازرسي توسط 2( ماده )9در بند ) (ب
ي و رسيدگ يكنندهمراجع و مقامات درخواست يسازمان بازرسي كل كشور، نسبت به همه

قضائيه و رياست سازمان بازرسي  ينسبت به رهبري، رياست قوهصرفاً بازرسي، الزامي است يا 
بند مزبور واجد  دارد. از اين حيث، اختياريي جنبهو نسبت به سايرين است كل كشور، الزامي 

 .توان از جهت مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي اظهار نظر كرداست و نميابهام 
ي قضائيه است، لكن ( قانون اساسي، سازمان بازرسي زير نظر رئيس قوه538اگر چه طبق اصل ) (ج

الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را  جهت استحضار به در تمام موارد فوق»....حذف عبارت 
ه اين سازمان ديگر وجود آورده ك( اين ابهام را به2از بند )د( ماده )« رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود

ي قضائيه ندارد. بنابراين از آنجا كه مشخص نيست حذف الزامي به ارسال گزارش بازرسي به رئيس قوه
هاي تهيه ي تصوير گزارشي قضائيه در مطالبهاين عبارت، به معناي سلب حق و اختيار از رياست قوه

 د از مصوبه، داراي ابهام است.باشد، اين بنشده در سازمان بازرسي است يا فاقد اين اثر مي
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  نظر شورای نگهبان
العاده به هاي فوق(، انجام بازرسي2( ماده )9( اصالحي موضوع بند )2در بند )ب( ماده ) -

قانون اساسي و اصول مربوط به وظايف و اختيارات  (13)درخواست نماينده مجلس، مغاير اصل 
قانون اساسي حتي  (31)و كميسيون اصل  نماينده شناخته شد. همچنين درخصوص رئيس جمهور

در مواردي كه درخواست مربوط به حيطه اختيارات آنها باشد، در صورتي كه به معناي الزام 
سازمان بازرسي به انجام بازرسي باشد، اشكال دارد و اين درخواست با اين وصف بايد از طريق 

 رئيس قوه قضائيه و حسب دستور ايشان صورت پذيرد. 
(، الزام ارسال گزارش به كميسيون 2( ماده )8( اصالحي موضوع بند )2ند )ج( ماده )در ب -
 قانون اساسي شناخته شد. (538)و  (13)قانون اساسي، مغاير اصول  (31نودم )اصل 
(، عضويت يك نفر قاضي منصوب 2( ماده )3( موضوع بند )2ماده )الحاقي به ( ـدر بند )ه -

قانون  (01)و  (13)به ماهيت غيرقضايي كار اين هيئت، مغاير اصول رئيس قوه قضائيه، با توجه 
 اساسي شناخته شد.

 (، عنوان قانون نيازمند اصالح است.2( ماده )3( موضوع بند )2تذكر: در بند )هـ( الحاقي به ماده ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

 دد: گربه شرح زير اصالح مي (5)( قانون و تبصره آن2ماده ) -1ماده 
هاي رسيدگي به تخلفات اداري، ي سازمان در مراجع قضايي و هيئتهاگزارش -2ماده 

ماه مورد رسيدگي قرار ي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه انضباط
داشته باشد،  وقت بهبيش از مدت معين نياز  هاپروندهگيرد. چنانچه رسيدگي به مي

 يل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.مراجع مذكور بايد جهات و دال
آراء صادره مراجع قضايي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان 

ي و انتظامي با انضباطهاي رسيدگي به تخلفات اداري، ربط و آراء صادره هيئتذي

                                                           
هاي گزارش -0ماده (: »3/1/5931)اصالحي  53/3/5901( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 0. ماده )1

هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره تئي و هيسازمان در مراجع قضاي
هاي تئصادره هي ءكل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آرا يمراجع قضايي با درخواست سازمان بازرس

قابل روز پس از ابالغ  21صالح ظرف مدت رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي
 تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود. 

هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد  -تبصره
ن ن شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطالع دادستاكه آن را خالف بيّ

( قانون تشكيل 50( ماده )2دارد. دادستان كل در صورتي كه آن را از مصاديق بند )كل كشور تهيه و ارسال مي
 «دارد.اقدام قانوني را معمول مي ،تشخيص دهد 51/8/5939هاي عمومي و انقالب مصوب دادگاه
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صالح ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل يذدرخواست سازمان مذكور در مراجع 
 جديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.ت

هرگاه بازرس داراي پايه قضايي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني، به  -تبصره
حكمي برخورد كند كه آن را خالف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهد، گزارش مستدل آن 

 ،د تا رئيس قوه طبق قانونكنرا از طريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي
 اقدام قانوني را به عمل آورد.

 ابهام دگاهید

در امـور كيفـري    هاي عمومي و انقالبقانون اصالح قانون تشكيل دادگاه (50طبق ماده ) (الف
ن شرع خالف بيّ ،يه رأي دادگاهئقضا ييس قوهئدر مواردي كه به تشخيص رتنها  (5)،5901 مصوب

و در مـواردي كـه حكـم دادگـاه      دشـو گي مجدد به مرجع صالح ارجاع ميپرونده براي رسيد باشد
چنين اختياري را ندارد. بر اين اساس، از آنجا كـه در ايـن   يه ئقضا ييس قوهئرخالف قانون باشد، 

ي تبصره مشخص نيست در مواردي كه بازرس حكمي را خالف قانون تشخيص دهد، رئـيس قـوه  
قـانون اصـالح   ( 50ا دارد و آيا اين اختيار شامل اختياري كه ماده )قضائيه اختيار انجام چه اقدامي ر

                                                           
 -50ماده : »28/51/5901 كيفري مصوبدر امور  هاي عمومي و انقالبقانون اصالح قانون تشكيل دادگاه (50ماده ) .1

تجديدنظر يا  ،دادرسي ذكر گرديده آيين نوكه در قان استآراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان 
هاي عمومي و انقالب، نظامي دادگاه آراي قطعيخواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. فرجام

 قابل گرديده،قوانين مربوط مقرر  ريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در، جز از طو ديوان عالي كشور
ن اي، خالف بيّن شرع باشد كه در به تشخيص رئيس قوه قضائيه رأي در مواردي كهمگر  نيست،رسيدگي مجدد 

ح براي ، اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالصورت
 شود.رسيدگي ارجاع مي

مات فقه است و در موارد اختالف نظر بين فقها مراد از خالف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلّ -5تبصره 
 مالك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود. 

 هااستان تريدادگس كل رؤساي و مسلح نيروهاي قضايي سازمان رئيس كشور، كل دادستان چنانچه -2تبصره 
 مود. ن مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعالم خواهند ،ف بيّن شرع تشخيص دهندخال را مواردي
 . شودمي رسيدگي كشور عالي ديوان شعب از يكي در تشخيص، شعب شرع بيّن خالف آراء -9تبصره 
 مقررات مطابق است، شده وارد تشخيص شعب به قانون اين االجراءشدنالزم از قبل كه هاييپرونده -8تبصره 

 شود. هاي موجود، شعب تشخيص منحل ميپس از رسيدگي به پرونده شود.مان ورود رسيدگي ميز
 از پس كه آرائي و ماه سه ظرف حداكثر يافته است، قطعيت قانون اين االجراءشدنالزم از قبل كه آرائي -1تبصره 

طعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق ق تاريخ از ماه يك ظرف كثرحدا يافت، خواهد قطعيت قانون اين االجراءشدنالزم
 باشد. مواد اين قانون مي

 و 0/52/5930 مصوب قضائيه قوه رئيس اختيارات و وظايف قانون( 2) ماده قانون، اين تصويب تاريخ از -0تبصره 
 «شود.مي لغو مغاير قوانين ساير
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در امور كيفري، در موارد خالف بيّن شرع بـودن حكـم    هاي عمومي و انقالبقانون تشكيل دادگاه
 ي مزبور داراي ابهام است.شود يا خير، تبصرهدادگاه، به رئيس قوه قضائيه داده نيز مي

در امـور كيفـري    هـاي عمـومي و انقـالب   قانون تشكيل دادگاه قانون اصالح( 50در ماده ) (ب
خالف بيّن »ي قضائيه تنها مربوط به مواردي است كه آراي صادره ، اختيار رئيس قوه5901مصوب 

ي اين مـاده آن اسـت كـه در مـواردي نيـز كـه آراي صـادره        باشد؛ در حالي كه ظاهر تبصره« شرع
داراي چنين اختياري است. بنابراين از آنجـا كـه منظـور از    باشد، رئيس قوه قضائيه « خالف قانون»

 ي مزبور واجد ابهام است.ي اين ماده مشخص نشده، تبصرهدر تبصره« خالف قانون»احكام 

 و ابهام رتیمغا عدم دگاهید
قضائيه همان اقدامي را كه در خصوص  ياست كه رئيس قوهاين ماده مقرر نشده  يدر تبصره

در رابطه با احكام خالف قانون  ،دهددادرسي انجام مي يشرع در فرض اعاده ناحكام خالف بيّ
به  ، اين موضوعحكم تشخيص دادن خالف قانوندر صورت بلكه تنها بيان شده  انجام دهد،نيز 

در  .«دوربه عمل آ را اقدام قانوني ،طبق قانون»ايشان شود تا ميقضائيه رسانده  ياطالع رئيس قوه
ن شرع توسط رئيس قوه و خالف بيّاحكام دام قانوني، اعم از فرايند اتخاذي در زمينه اين سياق، اق

هاي مقرر موارد ديگر از قبيل رسيدگي به تخلف قضات است. اين مسئله مغايرتي با صالحيت
در  هاي عمومي و انقالبقانون اصالح قانون تشكيل دادگاه( 50قضائيه در ماده ) يبراي رئيس قوه

 ندارد. 5901ري مصوب امور كيف

  نظر شورای نگهبان
(، با توجه به اينكه در قانون آيين دادرسي كيفري، 1( اصالحي موضوع ماده )0در تبصره ماده )

ن شرع باشد. منظور از اختيار رئيس قوه قضائيه مربوط به مواردي است كه آراء صادره خالف بيّ
 خالف قانون در اين تبصره روشن نيست. 

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:به شرح زير اصالح مي (5)(8( ماده )3تبصره ) -2ماده 

                                                           
ها و ربط در وزارتخانهكليه مسئوالن ذي -0ماده : »53/3/5901صوب ( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور م0)ماده . 1

مورد لزوم در تحقيقات  ها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطالعات و مداركسازمان ادارات و
 دارند. ولرا بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري الزم را مبذ

از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقت از اي جنحهتخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس  -5تبصره 
 .خدمات دولت تا يك سال خواهد بود

 «... -2تبصره 
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موجب حبس از سه ماه و يك روز تا  ،تخلف از تكليف مندرج در اين ماده -3تبصره 
  شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

 رتیمغا دگاهید 
( جرم تلقي شده است، 0با توجه به اينكه تخلف از تكليف ماده ) ( اين ماده5در تبصره )

با توجه به مشخص نبودن حدود و نوع همكاري، « عدم همكاري الزم»انگاري نسبت به جرم
شود. به چيست و چه مصاديقي را شامل مي« همكاري»اشكال دارد؛ زيرا روشن نيست كه مراد از 

ي است و مصاديق زيادي را شامل تبصره، مطلق و كلّ انگاري مذكور در اينعبارت ديگر، جرم
 شود. مي

 رتیمغا عدم دگاهید
مفروض بوده و نيازي به  ،( اين ماده5لزوم صدور حكم توسط دادگاه در عبارت تبصره )

هاي مقرر براي قوه مزبور مغايرتي با صالحيت يتصريح به آن در اين ماده نيست. بنابراين تبصره
قانون اساسي كه مرجع تظلمات و شكايات را دادگستري معرفي  (513)صل قضائيه بر اساس ا

 نمايد، ندارد.مي

 ابهام دگاهید
تخلف از تكليف مندرج در اين م ( اين ماده در خصوص حكم به مجازات5اطالق تبصره )

كند. از آنجا كه حكم توسط سازمان بازرسي را به ذهن متبادر مي به نحوي است كه صدورماده 
( قانون اساسي، رسيدگي و صدورحكم منحصراً در صالحيت 513( و )510(، )05اصول )طبق 
هاي دادگستري است، الزم است براي دفع توهم مزبور، به صدور و اجراي حكم توسط دادگاه

 بنابراين اطالق اين تبصره از اين جهت داراي ابهام است. دادگاه صالح تصريح شود.

  نظر شورای نگهبان
( 0(، با توجه به اينكه تخلف از تكليف ماده )0موضوع ماده )اصالحي ( 0ماده ) يكدر تبصره 

با توجه به « عدم همكاري الزم»انگاري نسبت به عنوان جرم تلقي شده است، جرمبهقانون 
 مشخص نبودن حدود و نوع همكاري، اشكال دارد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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 شود:الحاق مي (3)نونقا (31تبصره زير به ماده ) -8ماده 
احراز در  وهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي عدم اجراي پيشنهاد -تبصره

 باشد.( قانون مي8( ماده )3مشمول مجازات مقرر در تبصره ) ،دادگاه صالح

 رتیمغا دگاهید
نسبت ها ههاي مأموران دستگافعلي ترككردن كليهمجرمانه تلقياطالق ي الحاقي، در تبصره

هايي كه اقدامات آنها تخلف از مواد در مورد دستگاه ،هاي سازمان بازرسي كل كشوربه پيشنهاد
و وظايف ي حيطهقانوني نيست، از اين جهت كه مستلزم دخالت سازمان بازرسي كل كشور در 

. به قوا است استقاللدر باب قانون اساسي  (13)ها است، مغاير اصل دستگاه هاي اينصالحيت
خالف قانون نباشد، سازمان بازرسي صالحيت  ،عبارت ديگر، در مواردي كه اقدام يك دستگاه

مشمول مجازات  ،پيشنهاد به آن دستگاه را ندارد تا عدم اجراي پيشنهاد توسط آن دستگاه يارائه
 بر اين اساس، عدم اجراي پيشنهاد سازمان بازرسي تنها در صورتي. تبصره باشداين مقرر در 

 ربط غيرقانوني باشد.مشمول مجازات مزبور است كه اقدامات دستگاه ذي

 عدم مغایرت دیدگاه
قانون  (13)مقرر در اصل  ،قوا استقاللتوان موجب نقض اصل اطالق تبصره اين ماده را نمي

است؛ به عبارت  «قانوني»اساسي دانست؛ زيرا بنا به تصريح اين تبصره، پيشنهاد سازمان بازرسي 
، قانون حق ارائه چنين پيشنهادي را به اين سازمان داده است. بنابراين در صورت عدم اجراي ديگر

ربط با رسيدگي در دادگاه صالح، دستگاه ذي ،سازمان و نداشتن عذر موجه «قانوني»پيشنهاد 
چنين  يتبصره است. بنابراين از آنجا كه قانون حق ارائهاين مجازات مقرر در و مستحق مشمول 

اين  يتوان به معناي مداخلهداده، اين پيشنهاد را نميبازرسي كل كشور شنهادي را به سازمان پي
 قانون اساسي دانست.  (13)ها و نقض اصل سازمان در امور ساير دستگاه

 ابهام دگاهید
 ؛جرم تلقي شده است هاي قانوني سازمان بازرسي كل كشورپيشنهادتخلف از  ،تبصرهاين در 

شود؛ چيست و چه مصاديقي را شامل مي« پيشنهادهاي قانوني»مشخص نيست مراد از  در حالي كه

                                                           
وزير يا مسئول دستگاه مربوط  -51ماده : »53/3/5901( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 51ماده ) .1

روز عمليات اجرايي را جهت انجام  دهاز تاريخ دريافت گزارش هيئت بازرسي حداكثر ظرف است  موظف
شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطالع سازمان برساند. سازمان موظف  ،پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور

 «.را پيگيري نمايد امر جريان ،است تا حصول نتيجه نهايي
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پيشنهادهاي »عنوان  ،تبصره شده در اينانجامبا توجه به جرم انگاري و تعيين مجازات رو، از اين
 . داراي ابهام است و الزم است عنوان مجرمانه مورد نظر دقيقاً معين شود« قانوني

 نظر شورای نگهبان
(، 0( موضوع ماده )51انگاري و تعيين مجازات در تبصره الحاقي به ماده )با توجه به جرم

اظهار داراي ابهام است و الزم است عنوان مجرمانه دقيقاً معين شود تا « پيشنهادهاي قانوني»عنوان 
 گردد. نظر

قررات به عالوه، اطالق تبصره نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از م
 قانون اساسي شناخته شد. (13)قانوني نيست، مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:به شرح زير اصالح مي (5)( قانون33ماده ) -3 ماده
 تواند در موارد زير نيز اقدام كند:سازمان مي -33 ماده
در  نهاد و اشخاص واجد شرايطيردولتي مردمغي هاتشكل از توانيري گبهره -الف

 ؛هاي علمي و تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محولهبخش
هاي نظارتي كشور با والن دستگاهئهاي الزم، مستمر و منظم با مسايجاد هماهنگي -ب

ي و ذاتي هر دستگاه به منظور ارتقاء كيفي و كمّقانوني و حفظ استقالل و اختيارات 
يز از كارهاي موازي و غير ضرور و تقويت افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پره

 ؛گانهمديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سه
هاي مالي، معامالتي و اعتباري ها و كميتهنماينده به مجامع، شوراها و كميسيون معرفي -ج

 ي؛عنوان ناظر بدون حق رأي براي انجام وظيفه نظارتهاي مشمول بازرسي، بهدستگاه
ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را مسئوالن ذي -تبصره

 به اطالع سازمان برسانند. 
هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از به هشداردهندههاي نظارتي ارائه گزارش -د

 ؛وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي
هاي عمومي به منظور ارتقاي سالمت طريق رسانهبخشي عمومي از ي و آگاهيرساناطالع -هـ

 .4/32/3132نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

                                                           
 ،از تاريخ اجراي اين قانون -55ماده : »53/3/5901تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب  ( قانون55. ماده )1

آن  منحل و كليه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان ،سازمان كنوني بازرسي كل كشور
  .«در اختيار سازمان قرار ميگيرد
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 رتیمغا دگاهید
هاي الزم، مستمر و منظم اگرچه حكم مقرر در بند )ب( اين ماده مبني بر ايجاد هماهنگي (الف

يد به لزوم حفظ استقالل و اختيارات ذاتي هر دستگاه شده هاي نظارتي كشور مقوالن دستگاهئبا مس
دار شدن استقالل قوا و وظايف و اختيارات لكن از آنجا كه اين امر در نهايت منجر به خدشه ،است

قانون اساسي مبني بر رعايت  (13)ساير نهادهاي نظارتي خواهد شد، بند مزبور مغاير با اصل 
هاي نظارتي كشور براي والن دستگاهئحق ايجاد هماهنگي با مس بينيقوا است؛ زيرا پيش استقالل

ها در اجراي وظايف نظارتي خود بايد با اين سازمان سازمان بازرسي بدين معناست كه آن دستگاه
هماهنگ شوند. بر همين اساس، شوراي نگهبان در موارد مشابه از جمله در خصوص ماده 

طرح عضويت و  (2)(3ماده )و  توسعه جمهوري اسالمي ايرانساله پنجم اليحه برنامه پنج (5)(530)
لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و 

هاي نظارتي كشور را مغاير اصول متعدد قانون اساسي از تشكيل شوراي دستگاه ،هاساير هيئت
 دانسته است. (13)جمله اصل 

                                                           
به منظور  -530ماده : »53/3/5903م توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ساله پنج( اليحه برنامه پنج530. ماده )1

سازي، ايجاد هماهنگي، ، حذف اقدامات موازي، شفافكارآمد نمودن نظام نظارتتقويت نهادهاي نظارتي كشور، 
تي هر لين نظارئومتشكل از دو نفر از مسكشور هاي نظارتي و تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاه ارتقاء بهروري

هر يك از قانوني  هايها و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتدستگاه قوه با انتخاب رئيس قوه با حفظ استقالل
نحوه تشكيل جلسات  مشتمل بري اين ماده يدستورالعمل اجرا شود.آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي

ف شش ماه اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق گيري و نحوه پيگيري تصميمات، ظرشورا، نحوه تصميم
 .«گرددسران قواء تعيين مي

تشكيل  ،(530در ماده ): »در خصوص اين مصوبهشوراي نگهبان  0/51/5903مورخ  81300/91/03متن نظر شماره 
( 510)( اصل 9و بند ) (31)، (03)، (30)، (01)، (13)، (11)، (18)هاي نظارتي كشور، مغاير اصول شوراي دستگاه

 « .قانون اساسي شناخته شد (538)و  (539)، (505)و اصول 

، شوراها، يعال يطرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از شوراها( 3ماده ) .2
ظام نظارت، به منظور ايجاد هماهنگي براي كارآمد نمودن ن -3ماده : »53/3/5932مصوب  هاتئمجامع و ساير هي

هاي نظارتي كشور متشكل از دو نفر از مسئولين نظارتي وري و تقويت مديريت كشور، شوراي دستگاهارتقاي بهره
 شود.هر قوه با انتخاب رئيس قوه، با حفظ استقالل هر يك از قوا در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي

هاي كالن كشور كه توسط مركز آمار ايران پايه و شاخصشوراي مذكور وظيفه نظارت بر فرايند توليد آمارهاي 
 « .دار استشود را نيز عهدهتهيه مي

تشكيل  ،(3در ماده ): »در خصوص اين مصوبهشوراي نگهبان  1/0/5932مورخ  12132/91/32متن نظر شماره 
ساله توسعه اعالم امه پنجقانون برن (530)طور كه قبالً از جمله در خصوص ماده هاي نظارتي، همانشوراي دستگاه

( و 539(، )505و اصول ) (510( اصل )9( و بند )31(، )03(، )30(، )01(، )13(، )11(، )18اصول ) ريمغاگرديده، 
 «.شناخته شد ي( قانون اساس538)
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هاي مالي، ها و كميتهمعرفي نماينده به مجامع، شوراها، كميسيون ،ين مادهدر بند )ج( ا (ب
بيني هاي پيشصالحيتمغاير  ،عنوان ناظرمعامالتي و اعتباري توسط سازمان بازرسي كل كشور به

 است. براي سازمان بازرسي كل كشور قانون اساسي  (538)اصل شده در 
به مطلع كردن سازمان بازرسي نسبت  ،)ج( اين مادهربط در تبصره بند والن ذيئالزام مس (ج

كل كشور از زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر باعث نقض استقالل قوا مقرر در 
قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، قوا مستقل از يكديگرند و از جمله آثار اين  (13)اصل 

به انجام امري الزام كند؛ در حالي كه بند مزبور،  استقالل آن است كه يك قوه نتواند قوه ديگر را
ربط در تبصره را ملزم نموده تا زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي خود را به والن ذيئمس

 د. ناطالع ده است، قضائيه ينظر قوه سازمان بازرسي كه زير

 رتیمغا عدم دگاهید
هاي الزم، مستمر و منظم يجاد هماهنگيبيني حق اپيش ،از آنجا كه در بند )ب( اين ماده (الف

هاي نظارتي كشور براي سازمان بازرسي محدود و مشروط به آن شده است كه والن دستگاهئبا مس
قانون اساسي  (13)مقرر در اصل  ياستقالل و اختيارات ذاتي هر دستگاه حفظ شود، استقالل قوا

تاي جلوگيري از اقدامات نظارتي بيني اين حق در راسدار نخواهد شد. ضمن آنكه پيشخدشه
هاي ها بوده و به معناي دخالت اين سازمان در وظايف ساير دستگاهموازي و غيرضروري دستگاه

 قانون اساسي دانست. (13)توان بند مزبور را مغاير اصل نظارتي نيست. بنابراين نمي
شور در بند )ج( اين عنوان ناظر از سوي سازمان بازرسي كل كهر چند معرفي نماينده به (ب

است، لكن از آنجا كه  هاات دستگاهماده اطالق دارد و متضمن نظارت بر قبل و بعد از اقدام
نظارت بعد از آن است، مغايرتي با صالحيت نظارتي سازمان بازرسي  ينظارت قبل از اقدام، مقدمه

 قانون اساسي ندارد. (538)مقرر در 

  نظر شورای نگهبان
هاي الزم، (، واگذاري ايجاد هماهنگي3( اصالحي موضوع ماده )55اده )در بند )ب( م -

طور كه قبالً در موارد مشابه از جمله در مستمر و منظم به سازمان بازرسي كل كشور، همان
( طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در برخي از 3خصوص ماده )

ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج530ها و ماده )هيئت شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير
و  (510( اصل )9( و بند )31)و ( 03(، )30(، )01(، )13(، )11(، )18اصول ) ريمغااعالم گرديده، 

 شناخته شد ي( قانون اساس538( و )539(، )505اصول )
ماينده به مجامع، (، معرفي ن3( اصالحي و تبصره آن موضوع ماده )55در بند )ج( ماده ) -
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 (538)عنوان ناظر، مغاير اصل هاي مالي، معامالتي و اعتباري بهها و كميتهشوراها و كميسيون
 قانون اساسي شناخته شد.

******* 

 )مرحله دوم( 23/4/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 31/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

و  33/2/3121تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ( قانون 3در ماده ) -3ماده 
اضافه و يك « قوه قضائيه»قبل از عبارت « رئيس»كلمه  ،آن 2/1/3121 ورخاصالحيه م

 شود:تبصره به شرح زير به آن الحاق مي
هاي مستمر نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت -تبصره

از  بعد و حين مراحلآوري اطالعات الزم درباره ور جمعبه منظ دارهدفو منظم و 
( اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد 2هاي مشمول ماده )اقدامات دستگاه

سن جريان هاي مناسب در جهت حُو ارائه پيشنهاد يدستگاه با اهداف و تكاليف قانون
هاي مذكور نيز اطالعات دستگاهتواند قبل از اقدامات سازمان بازرسي همچنين مي امور.

 ي كند.آورجمعالزم را 

 رتیمغا دگاهید
آوري اطالعات الزم درباره به منظور جمع».... در عبارت « قبل»اگرچه با حذف كلمه  (الف

كن اضافه شدن يل ،ابهام قبلي شوراي نگهبان موضوعاً منتفي شده است« مراحل قبل، حين و بعد.....
هاي مذكور نيز اطالعات الزم را تواند قبل از اقدامات دستگاههمچنين مي سازمان بازرسي»عبارت 

آوري اطالعات، قبل از اتخاذ اقدام را اين ماده، صالحيت جمع يبه انتهاي تبصره« ي كندآورجمع
مجدداً به سازمان بازرسي كل كشور اعطا كرده است. از آنجا كه اين امر در بسياري از موارد 

ها است، حكم مقرر در انتهاي اين تبصره مغاير ن سازمان در امور ساير دستگاهموجب دخالت اي
 قوا است.  استقاللاصل  ناظر برقانون اساسي  (13) اصل

استفاده شده « تواندمي»(، كلمه 5ماده ) يذيل تبصرهدر عبارت اضافه شده به هرچند  (ب
بلكه به سازمان  ،مول قانون نيستهاي مشاست، اما اين لفظ مفيد معناي تخيير براي دستگاه

ها ضروري و الزم د كه پذيرش آن براي ساير دستگاهكنبازرسي كل كشور صالحيتي را اعطا مي
رو، اعطاي اين صالحيت نظارتي به سازمان بازرسي كل كشور در مرحله قبل از اقدام است. از اين

 قانون اساسي است. (538)و  (13)مغاير با اصول ها، دستگاه
قانون اساسي براي سازمان بازرسي، مربوط به  (538)مذكور در اصل  يصالحيت نظارت (ج
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نظارت نيز قهراً ناظر  يي اطالعات به عنوان مقدمهآورجمعرو، است. از اينها دستگاهبعد از اقدام 
قبل آوري اطالعات، بيني صالحيت جمعبنابراين پيش ؛بعد از اقدام است نه قبل از آن يبه مرحله

 (538)اصل با  صالحيت نظارتي اين سازمان و مغاير يبه نوعي توسعه ،هااز اقدامات دستگاه
اي با گونه مالزمههيچ ،است. ضمن آنكه انجام نظارت حيني و پسيني اين سازمانقانون اساسي 

 هاي اداري ندارد.جمع آوري اطالعات قبل از اقدام دستگاه

 رتیمغا عدم دگاهید
آوري اطالعات الزم درباره جمع»....در عبارت « قبل»تبصره با حذف كلمه  در اين (الف

به منظور ها دستگاهبازرسي و نظارت قبل از اقدام  ،«ها...مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه
قبل  يسازمان بازرسي كل كشور در مرحله بدين ترتيب، آوري اطالعات منتفي شده است وجمع

، نه حق نظارت دارد و نه حق بازرسي. بر اساس عبارت اضافه شده در ذيل هاگاهدست از اقدام
تبصره، اين سازمان تنها صالحيتي كه در اين مرحله دارد، درخواست در اختيار قرار دادن اطالعات 

بدون آنكه به بازرسي و يا نظارت مبادرت كند. بنابراين عبارت اضافه  ،است هاآتي دستگاه از اقدام
اقدام از قبل  يهبه معناي نظارت و دخالت اين سازمان در مرحل اين ماده، يبه انتهاي تبصره شده

قانون اساسي  (538)و  (13)هاي اداري نبوده و اين تبصره از اين جهت مغايرتي با اصل دستگاه
ز طرف و ا كندوارد نمي (13)مذكور در اصل  ،قوا استقاللاصل اي به خدشهندارد؛ زيرا از طرفي، 

 بيني نشدهپيش (538)ديگر، براي سازمان بازرسي، نظارتي فراتر از حق نظارت مذكور در اصل 
 است.

ها وجود صالحيت نظارتي براي سازمان بازرسي كل كشور، حين و بعد از اقدامات دستگاه (ب
بازرسي و  قبل از اقدام است تا امكان ياي از اطالعات از مرحلهمستلزم در اختيار داشتن مجموعه

و اضافه شدن « مراحل قبل»نظارتِ حين و بعد از اقدام فراهم شود؛ ضمن آنكه حذف كلمه 
اطالعات الزم براي انجام  ،«اطالعات الزم»عبارت ذيل تبصره، مؤيد آن است كه مراد از 

اين  يبر اين اساس، حكم مقرر در ذيل تبصره .استها دستگاههاي حين و بعد از اقدام بازرسي
قانون اساسي براي اين  (538)در اصل  بيني شدهپيش ينظارتصالحيت  يموجب توسعه اده،م

سازمان نيست؛ زيرا شرط الزم براي بازرسي و نظارت حيني و پسيني، نظارت پيشيني است و 
 شود.  قلمرو اين اصل به بازرسي حيني و پسيني محدود نمي

آوري اطالعات را مقرر داشته و اتخاذِ اً جمعصرف ،از آنجا كه عبارت ذيل تبصره اين ماده (ج
هايي كه به كند، مالحظات و نگرانياقدامِ ديگري را توسط سازمان بازرسي كل كشور تجويز نمي

به دليل اينكه ؛ شودلحاظ واقعي و در عمل در رابطه با تداخل وظايف قوا وجود دارد، منتفي مي
 .آوردنمينظارتِ صرف، امكان ايجاد اختالل را فراهم 
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 ابهام دگاهید
آوري اطالعات را در ( براي سازمان بازرسي كل كشور صالحيت جمع5ماده ) يذيل تبصره

كن از آنجا كه مشخص نشده صالحيت مذكور يمقرر داشته است؛ لها دستگاهقبل از اقدام  يمرحله
نيز آن و ميزان حدود همچنين نظارتي اين سازمان است يا از لوازم يا مقدمات آن و  يجزء وظيفه

   تبصره داراي ابهام است.اين است،  مشخص نشده

  نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد. با مغاير (،5)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:( قانون به شرح زير اصالح مي2ماده ) -2ماده 
3- ... 
 .شد حذف( 2) ماده( 1) بند -1
 .شد حذف( 2) ماده( 4) بند -4
1- ... 
 :گرددمي اضافه تبصره آن و( ـ)ه بند عنوان به زير متن -2

 و كل ادارات مديران اداري تخلف اعالم بازرسي متضمن گزارش كه در مواردي -ـه
 تخلفات به رسيدگي قانون مشمول كه است آنان رازتو هم وزرا سطح تا باالتر مقامات

 اداري نهاد تخلفات به هيئت رسيدگي براي را گزارش ن، سازماهستند كارمندان اداري

 هايپرونده خصوص در. كندمي نتيجه پيگيري حصول تا و ارسال رياست جمهوري

 عضويت با مزبور تجديدنظر و بدوي رسيدگي هيئت مقامات فوق، با رابطه در مطروحه

 طبق قانون نوبت از خارج و شودمي قضائيه تشكيل قوه رئيس منصوب از قضات نفر يك

  .كندمي رسيدگي موضوع به تخلفات اداري به رسيدگي
 فوق، پاراگراف انتهاي از «دارد اعتبار قضايي عضو حضور با هيئت جلسات» عبارت]

 .[شد حذف
... 

 رتیمغا دگاهید
( اين ماده، رسيدگي هيئت مذكور، ماهيت اداري دارد نه قضايي، ـاز آنجا كه به صراحت بند )ه

 رسيدگي قضائيه در هيئت يقوه رئيس اين بند مبني بر لزوم حضور قاضي منصوب حكم مقرر در
قانون اساسي است؛ زيرا اين امر  (13)اصل  در تغاير بامتضمن تداخل قوا و  تجديدنظر، و بدوي

 قضائيه در فعاليت ساير قوا است. يدخالت قوه يبه منزله
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 رتیمغا عدم دگاهید
 و بدوي رسيدگي ين ماده مبني بر لزوم تشكيل هيئتحكم مقرر در بند )هـ( ا (الف

ي يقضائيه به معناي دخالت قوه قوه رئيس منصوب از قضات نفر يك عضويت با تجديدنظر
( قانون اساسي نيست؛ 13ها و نقض اصل استقالل قواي مقرر در اصل )قضائيه در ساير دستگاه

يه است، لكن در صورتي كه آن ي قضائقوه زيرا اگرچه اين قاضي، منصوب از طرف رئيس
طور اختياري در هيئت رسيدگي حضور داشته باشد، اين امر قاضي، خارج از وقت اداري و به

 مغايرتي با اصل مذكور ندارد. 
ايراد قبلي شورا مبني بر مغايرت تجويز  ،( اين مصوبه2( از ماده )9با عنايت به حذف بند ) (ب

به  قضائيه يمجريه يا قوه يزير مجموعه قوه هاي اجراييِستگاهاز د العادههاي فوقانجام بازرسي
قانون  31مقرر در اصل  استقالل قوايبا اصل مغايرت  به جهتدرخواست نمايندگان مجلس 

 اساسي، موضوعاً منتفي شده است.
 مغايرت اين بندايراد قبلي شورا مبني بر  ،( اين مصوبه2( از ماده )9با عنايت به حذف بند ) (ج

رئيس جمهور و يا  به درخواستالزام سازمان بازرسي به انجام بازرسي با قانون اساسي از جهت 
 موضوعاً منتفي شده است. ،قانون اساسي (31)كميسيون اصل 

اين بند ايراد قبلي شورا مبني بر مغايرت  ،( اين مصوبه2( از ماده )8با عنايت به حذف بند ) (د
الزام سازمان بازرسي به ارسال گزارش به  ، از جهتن اساسيقانو (538)و اصل  (13)با اصل 

 موضوعاً منتفي شده است. ،قانون اساسي (31)كميسيون اصل 
رسيدگي به »اوالً عبارت  ،( اين مصوبه2( الحاقي به ماده )ـ)ه بنددر  با توجه به اينكه (هـ

يئت با هجلسات »عبارت  شده و ثانياً« تخلفات اداري»جايگزين عبارت « تخلفات اداري كارمندان
از ذيل اين بند حذف شده است، ايراد قبلي شورا مبني بر مغايرت « يي اعتبار داردقضاحضور عضو 

لزوم عضويت يك نفر قاضي منصوب رئيس  ، از جهتقانون اساسي 01و  (13)با اصول اين بند 
 اداري، برطرف شده است. تخلفات قضائيه در هيئت يقوه

  نظر شورای نگهبان
 ،ها(، از آنجا كه عنوان اين هيئت2( ماده )3( موضوع بند )2( الحاقي به ماده )ـدر بند )هتذكر: 

 ،«هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندانهيئت»است نه « هاي رسيدگي به تخلفات اداريهيئت»
 نيازمند اصالح عبارتي است.

 ــــــــــــــــــــــــ

 گردد: صره آن به شرح زير اصالح مي( قانون و تب2ماده ) -1ماده 
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 ... -2ماده 
داراي پايه قضايي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني، به  هرگاه بازرسِ -تبصره

، گزارش مستدل آن را از دهد تشخيص شرع بيّن خالفحكمي برخورد كند كه آن را 
اقدام  ،ق قانونكند تا رئيس قوه طبطريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي

 قانوني را به عمل آورد.

 رتیمغا عدم دگاهید
به  اختصاصقضائيه تنها  ي( اصالحي، اختيار رئيس قوه0ماده ) يبا توجه به اينكه در تبصره

از اين ماده حذف « قانون»ن شرع باشد و كلمه است كه آراء صادره خالف بيّپيدا كرده مواردي 
بر عدم سازگاري اين كلمه با قانون آيين دادرسي كيفري و روشن شده است، ايراد قبلي شورا مبني 

 نبودن منظور از آن كلمه، موضوعاً منتفي شده است. 

  نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.با مغاير  (،1)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:( به شرح زير اصالح مي8( ماده )3تبصره ) -2ماده 
خصوص عدم همكاري در ارائه  درتخلف از تكليف مندرج در اين ماده،  -3تبصره 

ز، موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال مورد نيااسناد و مدارك 
  موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

 رتیمغا عدم دگاهید
در ارائه اسناد و مدارك عدم همكاري »نوع عدم همكاري،  ،مزبور يبا توجه به اينكه در تبصره

شده در انگاري انجامجرمبيان شده است، ابهام قبلي شورا مبني بر مشخص نبودن حدود  «مورد نياز
 برطرف شده است.اين تبصره، 

 ابهام دگاهید
آن؛ در واقع  قبود و نه معلوم نبودن متعلَّ« همكاري»انگاري فعل ايراد سابق شورا در مورد جرم

ع بودن مفهوم همكاري است؛ زيرا قلمرو آن مشخص و معلوم نيست. بنابراين ايراد بر مبهم و موسّ
مزبور، حدود و ثغور اين همكاري تعيين نشده است، ابهام قبلي شورا  ياز آنجا كه در تبصره

 كماكان به قوت خود باقي است.
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  نظر شورای نگهبان
 ساسي و موازين شرع شناخته نشد.قانون ابا مغاير  (،0)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

 د:وشمي اقحلا (3)قانون (31به ماده ) زيرتبصره  -8ماده 
در مواردي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف  -تبصره

نمايد مربوطه بدون عذر موجه از انجام آن استنكاف  مسئوليا سوء جريان امور باشد و 
 ( اين8( ماده )3با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره )

 باشد.قانون مي

 رتیمغا دگاهید 
مزبور نسبت به مواردي كه عدم اجراي پيشنهاد حاوي  ياطالق حكم به مجازات در تبصره

ها و رايي ساير دستگاهتخلف از مقررات قانوني نيست، مستلزم دخالت سازمان بازرسي در امور اج
قانون اساسي است. توضيح آنكه در صورتي كه يك دستگاه از پيشنهادي كه  (13)مغاير اصل 

توان نميكن يمتضمن الزام قانوني است تخلف كند، عمل آن دستگاه، جرم و قابل مجازات است؛ ل
مقررات نشده است، در مواردي كه تخلفي از  را پيشنهاد كارشناسي سازمان بازرسي عمل نكردن به

 ،بيني مجازات در اين گونه مواردجرم و قابل مجازات دانست. بر اين اساس، از آنجا كه پيش
در  ي سازمانهمداخلنوعي اين امر، و است ها به قبول پيشنهاد سازمان بازرسي موجب الزام دستگاه

( قانون اساسي 13)اصل  مغايرهمچنان ، اين تبصره شودرا موجب ميها امور اجرايي ساير دستگاه
 باقي است.به قوت خود و ايراد قبلي شورا در اين خصوص كماكان  است

 عدم مغایرت دیدگاه
 عدم پذيرش بيني مجازات در مواردتبصره مبني بر پيشاين اطالق حكم مقرر در  (الف

بيني يرا پيشقانون اساسي ندارد؛ ز (13)، مغايرتي با اصل هاتوسط دستگاهپيشنهاد سازمان بازرسي 
را  «مقررات»تنها در مواردي است كه سازمان بازرسي، تخلف دستگاه از  ،مجازات در اين تبصره

محرز و ثابت دانسته و آن دستگاه به پيشنهاد سازمان بازرسي مبني بر توقف تخلف اعتنا نكرده 

                                                           
 وزير يا مسئول دستگاه مربوط -51ماده : »53/3/5901( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 51. ماده )1

روز عمليات اجرايي را جهت انجام  دهاز تاريخ دريافت گزارش هيئت بازرسي حداكثر ظرف است موظف 
شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطالع سازمان برساند. سازمان موظف  ،پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور

 «.را پيگيري نمايد امر جريان ،است تا حصول نتيجه نهايي
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زبور در راستاي م ينه مواردي كه تخلفي از مقررات انجام نگرفته است. بنابراين، تبصره ،باشد
 نيست. استقالل قوانقض اصل  است و متضمنوظيفه نظارتي سازمان بازرسي كل كشور 

بيان مشخص كرده و اصالحي، حدود پيشنهادات سازمان را  يبا عنايت به اينكه تبصره (ب
براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور  ي اين سازمانكه پيشنهادهاداشته 
 برطرف شده است.  «پيشنهادهاي قانوني»معلوم نبودن عنوان بر ، ابهام قبلي شورا مبني است

 نظر شورای نگهبان
(، ايراد قبلي اين 0( موضوع ماده )51رغم اصالح به عمل آمده در تبصره الحاقي به ماده )علي

 رفع نشده و كماكان به قوت خود باقي است. (5)(3شورا در خصوص فراز اخير بند )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:( قانون به شرح زير اصالح مي33ماده ) -3 ماده
 تواند در موارد زير نيز اقدام كند:سازمان مي -33 ماده
 ... -الف
 .حذف شد (3)موضوع ماده  ياصالح (33))ب( ماده  بند -ب
شوراها و  هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكردگيري از فناوريبا بهره -ج
هاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و هاي مالي، معامالتي و اعتباري دستگاهيونسيكم

 .ها نظارت كندمزايده
 ... -د

 رتیمغا عدم دگاهید
(، ايراد قبلي شورا مبني بر 3( اصالحي موضوع ماده )55با توجه به حذف بند )ب( ماده ) (الف

 ها موضوعاً منتفي شده است.گاهدخالت سازمان بازرسي در امور ساير دست
جايگزين بند سابق شده است، ايراد قبلي  ،( اصالحي55با عنايت به اينكه بند )ج( ماده ) (ب
ربط به مطلع كردن والن ذيئالزام مسمحتواي بند پيشين بود )=  اين بند كه ناظر بر نسبت بهشورا 

، موضوعاً منتفي (راهاي مورد نظرسازمان بازرسي كل كشور از زمان تشكيل جلسات مجامع و شو
؛ ضمن آنكه به مفاد بند )ج( كنوني نيز از جهت مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي شده است

 ايرادي وارد نيست. 

                                                           
اطالق تبصره نسبت به مواردي كه عدم ...  -3» :شوراي نگهبان 1/9/5939مورخ  080/512/39 هشمارر ( نظ3بند ). 1

 قانون اساسي شناخته شد. (13)اجراي پيشنهاد حاوي تخلف از مقررات قانوني نيست، مغاير اصل 
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  نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.با مغاير  (،3)ماده 

******* 

 )مرحله سوم( 31/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 11/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 شود:( قانون به شرح زير اصالح مي2ماده ) -2ماده 
3- ... 
 :گرددمي اضافه ( و تبصره آنـ)ه بند عنوان به زير متن -2

 و كل ادارات مديران اداري تخلف اعالم بازرسي متضمن گزارش كه در مواردي -ـه
 تخلفات به رسيدگيقانون  مشمول كه است آنان رازتو هم وزرا سطح تا باالتر مقامات

رياست  اداري نهاد تخلفات به هيئت رسيدگي براي را گزارش هستند، سازمان اداري
 در مطروحه هايپرونده خصوص در. كندمي نتيجه پيگيري حصول تا و ارسال جمهوري

از  نفر يك عضويت با مزبور تجديدنظر و بدوي رسيدگي هيئت مقامات فوق، با رابطه
 به رسيدگي طبق قانون نوبت از خارج و شودمي قضائيه تشكيل قوه رئيس منصوب قضات

  .كندمي رسيدگي موضوع به تخلفات اداري
رئيس هيئت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب 

 .را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعالم نمايد

... 

 رتیمغا دگاهید
( اين ماده، رسيدگي هيئت مذكور، ماهيت اداري دارد نه قضايي، ـاز آنجا كه به صراحت بند )ه

 قضائيه در هيئتي قوه رئيس از سوي حكم مقرر در اين بند مبني بر لزوم حضور قاضي منصوب
اسي است؛ زيرا قانون اس (13)اصل با متضمن تداخل قوا و مغاير  تجديدنظر، و بدوي رسيدگي

 است. ي مجريههقو امور مربوط بهقضائيه در  يدخالت قوه ياين امر به منزله

 رتیمغا عدم دگاهید
رسيدگي به  يهائتيه»به « ي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندانهائتيه»از آنجا كه عبارت 

ها برطرف اين هيئته است، تذكر قبلي شورا مبني بر اشكال در عنوان كردتغيير « تخلفات اداري
 باشد.ه داراي اشكال نميمصوبشده و اين 
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  نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.با مغاير  (،2)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ

 د:وشقانون الحاق مي( 31به ماده ) زيرتبصره  -8ماده 
از وقوع جرم، تكرار تخلف  در مواردي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري -تبصره

 مسئول وعدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود  ويا سوء جريان امور باشد 
ا رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات نمايد بآن استنكاف  مربوطه از انجام

 باشد.قانون مي ( اين8( ماده )3مقرر در تبصره )

 عدم مغایرت دیدگاه
به « عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود»اضافه شدن عبارت با توجه به 

ر اطالق حكم به برطرف شده است؛ زيرا ايراد شورا ناظر بايراد قبلي شورا  ،اين ماده يتبصره
ها در صورت عدم ترتيب اثر به پيشنهاد سازمان بازرسي در اين تبصره مأموران دستگاهمجازات 

تخلف سازمان بازرسي، مستلزم كه عدم اجراي پيشنهاد شد هم ميدي مواربود كه حتي شامل 
شدن عبارت مزبور به اين ماده، ايراد شورا را از اين رو، اضافه نبود.از مقررات قانوني مأمور 

 .است و اين ماده، با ايراد ديگري نيز مواجه نيسته كردبرطرف 

 نظر شورای نگهبان
 موازين شرع شناخته نشد. قانون اساسي وبا مغاير  (،0)ماده 

 شورای نگهبان نهایينظر 
مصوبه مجلس در خصوص طرح اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، با 

 توجه به اصالحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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مناطق  سطح یبرای ارتقا استفاده متوازن از امكانات كشور قانون

 یافتهكمترتوسعه

 33/1/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
در ابتدا با « يافتهكمترتوسعه مناطق سطح ارتقاي براي كشور امكانات از متوازن استفاده»طرح 

 و ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون( 501) ماده اصالح طرح»عنوان 
 عمومي منابع( %8) درصد چهار به( %2) درصد دو از يافتهكمترتوسعه مناطق توسعه سهم افزايش
شوراي توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با قيد دو فوريت تقديم مجلس « دولت

 بيان چنينو فوريت آن اين طرح  يي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهشد. در مقدمهاسالمي 
براي توسعه متوازن كشور و جلوگيري از تمركز  يافته كشورتوسعه مناطق كمترتوسعهشده است: 

هاي كاذب و از بين رفتن كشاورزي و شهرها و ايجاد مشكالت فراوان و شغلجمعيت در كالن
شوند و مناطق تر ميتوليد بسيار ضروري است. امروز متأسفانه مناطق برخوردار هر روز غني

 پنجم يسالهپنج يبرنامه قانون( 501) مادهتر. نعمت وجود يافته هر روز ضعيفكمترتوسعه
كمك مؤثري براي توسعه مناطق محروم است، اما ميزان  ايران اسالمي جمهوري يتوسعه
( %2) درصد دويافته به حدي است كه با هاي وارده به مناطق كمترتوسعهماندگي و آسيبعقب
اهد شد. لذا بر آن ( تاكنون محقق نشده و محقق هم نخو501هدف ماده ) دولت عمومي منابع

مانده از قانون سال باقيبراي يك( %8) درصد چهار به( %2) درصد دوشديم پيشنهاد افزايش 
ي پنجم را به مجلس محترم ارائه بدهيم. اميد است نمايندگان محترم با تصويب اين پيشنهاد برنامه

ين طرح با قيد دوفوريت لذا ايافته بنمايند. ي مناطق محروم و كمترتوسعهكمك مؤثري به توسعه
 گردد. ميمجلس شوراي اسالمي تقديم 
براي  و مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد 23/3/5939 يفوريت اين طرح در جلسه دو

اين عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه  به برنامه و بودجه و محاسباترسيدگي به كميسيون 
را به  خودبه تصويب رساند و گزارش حاتي با اصال همان روزرا در  مفاد اين طرحكميسيون، 

 با اصالحاتيو شد در صحن علني مجلس مطرح  91/3/5939مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 
قانون اساسي، طي  (38)به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل 

پس از سال شد. شوراي نگهبان به شوراي نگهبان ار 9/0/5939مورخ  15139/153ي شماره نامه
و با قانون اساسي  تمغايرفاقد آن را مفاد  ،91/3/5939 مورخ يمصوبه در جلسه نيبررسي ا
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مورخ  2918/512/39ي شماره را طي نامه در اين خصوص دانست و نظر خودموازين شرع 
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. 8/0/5939

******* 

  11/2/3131: اسالميشوراي  مجلس تاريخ مصوبه
 11/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

هاي قانون اساسي و سياست( 48راستاي تحقق اصل چهل و هشتم ) در -ه واحدهماد
منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و انداز و بهكلي و جهت حصول به اهداف چشم

يافته و تحقق پيشرفت و توسعهتوزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر
نحوي عمل  عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت به

هاي كمتر از سطح متوسط كشور در نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان
 به سطح متوسط كشوري نزديك شود.( %31هاي زير، ساالنه حداقل ده درصد )شاخص

از اعتبارات بودجه عمومي دولت را در ( %1ت مكلف است سه درصد )بدين منظور دول
قالب رديف مشخص تحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سهم هر 

هاي نرخ بيكاري، آب شرب شهري و روستايي، آموزش و اساس شاخص استان بر
هاي ، سرانهايهاي جادهسازي روستاها، راه و زيرساختهپرورش، بهداشت و درمان، ب

 گردد، در قانون بودجه درج نمايد.ها مشخص ميعمران شهري و درآمد شهرداري
ها و هاي مذكور همراه با دستورالعمل توزيع پروژهسهم هر شهرستان براي بهبود شاخص

ريزي و ابالغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه ن باهاي موارد فوق، همزماطرح
ريزي شود تا با تصويب كميته برنامهجمهور به استان ابالغ مينظارت راهبردي رئيس 

 هاي فوق اختصاص يابد.هاي موضوع شاخصها و پروژهشهرستان به طرح

 رتیمغا دگاهید
از اعتبارات ( %9حكم مقرر در اين مصوبه مبني بر تكليف دولت به تعيين سه درصد ) (الف

ماهيت  متضمن ،اهداف مقرر در اين مصوبهعمومي دولت در قالب رديف مشخص براي  يبودجه
( از %2سهم دو درصد )بر اساس اين مصوبه، اي و موجب تغيير در ارقام بودجه است؛ زيرا بودجه

ي پنجم توسعه لهساي پنج( قانون برنامه501ي عمومي دولت موضوع ماده )اعتبارات بودجه
رو، با توجه به اينكه طبق . از ايناست يافته( افزايش %9به سه درصد ) (5)21/51/5903مصوب 

                                                           
: 21/51/5903مصوب  (5931-5938) جمهوري اسالمي ايراني پنجم توسعه يسالهپنجي ( قانون برنامه501. ماده )1
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ي دولت است نه مجلس، اقدام به تغيير در ارقام ي بودجه بر عهده( قانون اساسي، تهيه12اصل )
در واقع، اگر مجلس مجاز  .( قانون اساسي است12، مغاير با اصل )مجلس بودجه توسط نمايندگان

كشور را تعيين كند، صالحيت دولت  باشد با وضع هر قانون، محل مصرف بخشي از منابع عمومي
 خواهد شد.كل كشور، سالبه به انتفاي موضوع ي ي بودجهدر تهيه
از اعتبارات ( %9حكم مقرر در اين مصوبه مبني بر تكليف دولت به تعيين سه درصد ) (ب
هاي مصوب از ساير رديف يعمومي دولت در قالب رديف مشخص باعث كاهش بودجه يبودجه

شود. لذا اين مصوبه از حيث كاهش درآمد اي زيرسازي كه انجام آن فوريت دارد ميهجمله طرح
 ريزي براي تخصيص بودجه توسط دولت مغايرت دارد.ها با منطق برنامهدولت در ساير رديف

 رتیمغا عدم دگاهید
ي ( قانون اساسي در خصوص صالحيت دولت در تهيه12اين مصوبه، مغايرتي با اصل ) (الف

ريزي ندارد؛ زيرا اين مصوبه اساساً در مقام بيان نحوه و ترتيب بودجهي كل كشور ي ساالنهبودجه
ي ( قانون برنامه501كل كشور براي دولت است. توضيح اينكه در حال حاضر بر اساس ماده )

 ي( از اعتبارات بودجه%2معادل دو درصد )، بايد 21/51/5903مصوب  پنجم توسعه يسالهپنج
سنواتي در اختيار  يهاي مشخص براي مصارف معين در بودجهدولت در قالب رديفعمومي 
تحقق اصل چهل و  گيرد تا در راستايقرار ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور برنامهمعاونت 
انداز و به منظور ه اهداف چشمهاي كلي و جهت حصول ب( قانون اساسي، سياست80هشتم )

سطح مناطق  يزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاات كشور و تواستفاده متوازن از امكان
ي ( از اعتبارات بودجه%2دو درصد )اين مصوبه، سهم  .هزينه شودتوزيع و  ،يافتهكمترتوسعه

كند كه تبديل مي ي عمومي دولت( از اعتبارات بودجه%9) يدرصد را به سهمي سه عمومي دولت
اين مصوبه ناظر به عبارت ديگر، ريزي دارد. براي بودجه گذاري و تقنيناين حكم، ماهيت سياست

ي كل كشور، ي بودجهبودجه نيست، بلكه صرفاً در مورد تهيهجايي و تغيير در ارقام هبه جاب

                                                                                                                                              
 
هاي كلي و جهت حصول به اهداف ( قانون اساسي، سياست80در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم ) -501ماده »

سطح مناطق  يمنظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقا انداز و بهچشم
مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت به يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت كمترتوسعه

هاي با كمتر از سطح متوسط كشور در پايان برنامه نحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخورداري شهرستان
( به %51هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيربنايي و امنيتي در هر سال برنامه حداقل ده درصد )چهارم در بخش

 شده نزديك شود.سطح ياد
هاي مشخص براي مصارف معين در بودجه ( از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قالب رديف%2معادل دو درصد )

 .«گيرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزيع و هزينه شودسنواتي در اختيار معاونت قرار مي
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محور كرده است. در نتيجه، اين مصوبه نه تنها گذاري با رويكرد عدالتگذاري و قاعدهسياست
  ( قانون اساسي نيز است.80جراي اصل )ا راستايدر ت، بلكه ( قانون اساسي نيس12مغاير با اصل )

ي كل ي بودجهگذاري در مورد تهيهگذاري و قاعدهسياستاين مصوبه در مقام از آنجا كه  (ب
از ( %9تكليف دولت به تعيين سه درصد )توان حكم مقرر در اين مصوبه مبني بر است، نمي كشور

كاهش درآمد دولت در را به معناي  الب رديف مشخصعمومي دولت در ق ياعتبارات بودجه
ريزي به عبارت ديگر، اين مصوبه در مقام بيان سياست حاكم بر بودجه تلقي كرد. هاساير رديف

هاي اين مصوبه، برخي از پرداخت هاي آتي و اصالح قانون برنامه است. ضمن آنكهبراي سال
را تعيين كرده است و منجر به حذف برخي از هاي آتي ي سالبه موجب قوانين بودجه قانونيِ

به عالوه، هنوز  شود.نمي هاكاهش درآمد دولت در ساير رديفجاري يا ارقام بودجه سال 
هاي بعد تعيين نشده است تا بتوان ادعا كرد كه اين مصوبه، منجر به ي سالاعتبارات مصوب بودجه

 .شودمي دولت ي عموميبودجه كاهش برخي از اعتبارات

 نظر شورای نگهبان
 .شناخته نشدشرع و قانون اساسي موازين ، مغاير با ماده واحده

 شورای نگهباننهایي نظر 
استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي دوفوريتي مجلس در خصوص طرح  يمصوبه

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،يافتهسطح مناطق كمترتوسعه
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 ( قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني5قانون اصالح ماده )

 12/9/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
، توسط تعدادي از نمايندگان «اجتماعي كارگران ساختماني بيمه قانون( 1اصالح ماده )»طرح 

 مجلس شوراي اسالمي در راستاي حمايت از توليد در حوزه ساختمان و مسكن، ابتدائاً با عنوان
ي توجيهي اين تقديم مجلس شد. در مقدمه« طرح اصالح قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني»

شود، منتها تأمين هرچند بيمه كارگران ساختماني اقدام ارزشمندي تلقي مي»طرح آمده است: 
يد هاي توليد خصوصاً در تولهاي اين نوع حمايت از نيروي كار نبايد به قيمت افزايش هزينههزينه

ساختمان و مسكن باشد و عمالً با كاهش توليد، زمينه بيكاري نيروي كار را فراهم كند. دريافت 
هاي دريافت پروانه ي سهم كارفرما از محل افزايش هزينهي بيمه( هزينه%21بيست درصد )

آيد. اقدام ساختماني، منجر به كاهش ساخت و ساز شده و يك اقدام ضد توليدي به حساب مي
( كارفرما از محل %21مبني بر تأمين سهم بيست درصدي ) 5932جلس شوراي اسالمي در سال م

ها و حذف ارتباط حق بيمه كارگران ساختماني با پروانه، ها و دهياريعوارض متمركز شهرداري
هاي اضافي براي دريافت پروانه باعث شد تا ضمن اينكه هم مردم ناچار به پرداخت هزينه

ها هم منتفع شوند. از آنجا كه اصالح وند و هم با افزايش ساخت و ساز، شهرداريساختماني نش
ربط است و نياز به دائمي شدن اين اصالحات در قانون ذي 5932انجام شده فقط مربوط به سال 

 « گردد.اين طرح تقديم مجلس شوراي اسالمي مي است، لذا
ن بهداشت و درمان مجلس شوراي اين طرح براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيو

اسالمي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، طرح مذكور را در مورخ 
با اصالحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد.  20/2/5939

ه تصويب رسيد و در صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي ب 2/0/5939طرح مزبور، در تاريخ 
 90908/823ي شماره ( قانون اساسي، به موجب نامه38براي طي روند قانوني مذكور در اصل )

با تشكيل  53/0/5939شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ  به1/0/5939مورخ 
هت ديگر ( قانون اساسي و از ج31جلسه و بررسي مفاد اين مصوبه، آن را از جهتي مغاير با اصل )
مورخ  2112/512/39ي شماره نامه واجد ابهام تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي

به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. مجلس شوراي اسالمي براي رفع ايرادهاي  53/0/5939
اصالحاتي را در اين مصوبه اعمال و آن را طي  50/3/5939ي مورخ شوراي نگهبان، در جلسه
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براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  22/3/5939مورخ  80030/823اره ي شمنامه
شوراي نگهبان قرار گرفته كه  91/3/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

( قانون اساسي را همچنان وارد 31پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان ايراد مغايرت با اصل )
به  9/0/5939مورخ  2989/512/39ي شماره نامه ود در اين خصوص را طيدانست و نظر خ

 50/3/5939ي علني مورخ مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. در نهايت، مجلس در جلسه
ي شماره اصالحات الزم براي برطرف كردن اين ايراد شورا را در مصوبه، اعمال و آن را طي نامه

هار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در جهت اظ 53/3/5939مورخ  08023/823
ايراد پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت  20/3/5939ي مورخ جلسه

مورخ  9109/512/39ي شماره نامه را طي اساسينداشتن مفاد اين اليحه با موازين شرع و قانون 
  به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد.20/3/5939

******* 

 )مرحله نخست( 2/2/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 33/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

و  34/32/3182( قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1ماده ) -واحده ماده
 شود: هاي آن به شرح زير اصالح ميتبصره
( حق بيمه را از كارگران %2فت درصد )سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ه -1ماده 

و بيست درصد (3)( اين قانون3ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده )
( مجموع عوارض و درآمد ناشي %32( سهم كارفرما را كه معادل دوازده درصد )21%)

كور را باشد از مالك دريافت و كارگران مذاز صدور پروانه ساختمان به شهرداري مي
 بيمه نمايد.

( حق %21التفاوت ناشي از اجراي اين حكم جهت پوشش بيست درصد )مابه -3تبصره  
بيمه سهم كارفرما تمامي كارگران ساختماني بعد از اعالم سازمان تأمين اجتماعي و پس 

( قانون 18از تأييد وزارت كشور از محل عوارض موضوع بندهاي )ج( و )د( ماده )

                                                           
 يكارگران شاغل در كارها -5ماده : »3/0/5900مصوب  يكارگران ساختمان ياجتماع يهامهيبقانون  (5) ماده. 1

 بيو به ترتمربوط به ساختمان  بيتخر ايو  ياساس راتيبنا، تعم دي، تجدتوسعه ساختمان اي جادياعم از ا يساختمان
 .شونديم هكد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيم اخذو  يسينوقانون با نام نيمندرج در ا

 از كماكان ،قانون نيا موجب به گرفتن قرار پوشش تحت زمان تا يساختمان يارهاك در شاغل كارگران -تبصره
در آن هستند و  ياصالحات بعد و 1352مصوب يساختمان كارگران ياجبار مهيب قانون مشمول خدمات ثيح

 «.شد خواهند برخوردار احراز شرايط از مزاياي قانون يادشده صورت
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از طريق سازمان امور مالياتي كشور تأمين  (3)32/2/3182افزوده مصوب  زشماليات بر ار
 شود.و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز مي

در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف  -2تبصره 
ور است حق بيمه كارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم كارفرما در زمان صد

پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند. ترتيب پرداخت 
منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است. در  حق بيمه از طرف دارنده پروانه به

باشد. تأخير در پرداخت اقساط هر حال صدور پايان كار منوط به ارائه مفاصاحساب مي
 شود.ها ميند تأخير پرداخت ساير حق بيمهحق بيمه مشمول جريمه مان

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است گزارش عملكرد خود را هر سه ماه  -1تبصره 
ات و بودجه و محاسبهاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه بار به كميسيونيك

 مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.
هاي ديني مصرح ها و مراكز مذهبي اقليتها، دارالقرآنمساجد و تكايا، حسينيه -4تبصره 

( سهم كارفرما معاف بوده و سهم %21در قانون اساسي از پرداخت بيست درصد )
 شود.( اين ماده تأمين مي3بصره )كارفرما از محل ت

 یدگاه مغایرت  د
هاي قانوني و يا اصالحاتي كه نمايندگان در خصوص ( قانون اساسي، طرح31طبق اصل ) (الف

انجامد، در ي عمومي ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينهح قانوني عنوان ميلواي
ي جديد نيز صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه

 مزبور، سازمان تأمين اجتماعي را مكلف كرده است كه معادل دوازده درصد يمعلوم شده باشد. ماده
ها دريافت و ( مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان را از مالكان ساختمان52%)
( سهم كارفرما جهت بيمه اجتماعي كارگران ساختماني منظور كند. از %21بيست درصد ) عنوان به

ملك هاي تحت تها در اين مصوبه، شامل ساختمانآنجا كه اطالق حكم مربوط به مالكان ساختمان

                                                           
نرخ عوارض  -90ماده »: 53/2/5903 مصوب افزودهارزش بر ماليات نونقا( 90) ماده)د(  و)ج(  يهابند. 1

( اين 50در رابطه با كاال و خدمات مشمول اين قانون، عالوه بر نرخ ماليات موضوع ماده ) هاياريدهو  هايشهردار
 گردد:قانون، به شرح زير تعيين مي

 ... -الف
 (%51) ده درصد انواع بنزين و سوخت هواپيما، -ج
 .(%1) درصد پنج( و نفت كوره %51نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد ) -د

 «... . -5تبصره 
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شود، بر اساس اين مصوبه، دولت نيز ملزم به پرداخت حق بيمه اجتماعي مذكور در اين دولت نيز مي
شود. از اين جهت، اين مصوبه در هاي دولتي ميي ساختمانماده به تأمين اجتماعي بابت اخذ پروانه

ي جديد براي دولت هاي دولتي، مستلزم ايجاد هزينهي ساختمانيِ ساختمانموارد مربوط به پروانه
ي جديد ي تأمين اين هزينهاي به محل و نحوهاست كه با توجه به اينكه در اين مصوبه، هيچ اشاره

 ( قانون اساسي است.31براي دولت نشده است، مغاير با اصل )
هاي )ج( و )د( ي مزبور، مبالغي كه از محل اخذ عوارض موضوع بند( ماده5وفق تبصره ) (ب
شود براي جبران كسري دريافت مي 53/2/5903افزوده مصوب نون ماليات بر ارزش ( قا90ماده )

( اصالحي، جهت بيمه كارگران ساختماني 1( سهم كارفرما كه در ماده )%21بيست درصد )
( قانون ماليات 93ي است كه مطابق ماده )در صورتبيني شده است، پرداخت خواهد شد؛ اين پيش

ها و شهرداريها كه همان محل مصرف اين درآمد (5)،35/2/5903افزوده مصوب بر ارزش 
                                                           

عوارض و جرائم متعلق  مكلفندمؤديان  -93ماده »: 53/2/5903 مصوب افزوده ارزش بر ماليات قانون( 93) ماده. 1
و توسط  كشور ياتيمالامور مان ساز به درخواست كه بنا رابطيهاي ( اين قانون را به حساب90موضوع ماده )

گردد، واريز نمايند. سازمان گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعالم ميكشور افتتاح مي كل داريخزانه
ب شهرداري را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حسا ماه هرامور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي 

 ب مورد واريز نمايد:محل و يا تمركز وجوه حس
 .الف( ..

 ( به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور. 90ب( عوارض وصولي بندهاي )ب(، )ج( و )د( ماده )
گردد، در حساب مخصوصي ماده واريز مي هاي موضوع اين( از وجوه واريزي كه به حساب%9سه درصد ) -5تبصره 

شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانين بودجه واريز مينزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي كشور 
دار گردد در اختيار سازمان مزبور كه وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهدهسنواتي منظور مي

نمايد. وجوه باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق كاركنان و حسابرسي هزينه مي
 عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثنا است. پرداختي به استناد اين بند به

داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح حساب تمركز وجوه قيدشده در اين ماده توسط خزانه -2تبصره 
اخير بند )الف( اين ماده و  يهاقسمتمذكور در نحوه توزيع  حساب مزبور )به استثناء شود. وجوه واريزي بهمي

)شهرهاي باالي يك ميليون نفر  شهرهاكالن( %21( اين قانون( به نسبت بيست درصد )90) ( ماده5تبصره )
يافتگي و توسعه( ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر%01) جمعيت( بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد

تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان  ،ها بر اساس شاخص جمعيت( دهياري%21جمعيت و بيست درصد )
و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر  رئيس جمهورريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

 ي كه به پيشنهاد مشترك وزارتينامه اجراينيناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مطابق آ
رسد توزيع و توسط ت وزيران ميئها به تصويب هيوزارت كشور و شوراي عالي استان امور اقتصادي و دارايي،

ها و پرداخت به شهرداري جزبهشود. هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه ها هزينه ميها و دهياريشهرداري
( اين ماده ممنوع 5) ( اين قانون و تبصره90) ( ماده9) و (2) هاي(، تبصره93) ها و وجوه موضوع مادهدهياري

ها و به شوراي عالي استان باركيباشد. وزارت كشور موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه ماه مي
 «كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
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هاي جديد طرح از محلي كه قبالً شده است. تعيين طريق تأمين هزينه تعيين قبالً هستند،ها دهياري
هاي اين طرح نيست. ي مصرف آن مشخص شده است، محل واقعي براي جبران هزينهنحوه

هاي اجراي اين طرح را از محلي كه سابقاً تواند هزينهه نميي مزبور، از آن جهت كبنابراين تبصره
 ( قانون اساسي است. 31محل مصرف آن مشخص شده است تأمين كند، مغاير اصل )

 درآمدهاي و عوارض ،5903 افزوده مصوب ارزش بر ماليات قانون( 93) ماده با مطابق (ج
 و هاشهرداري درآمدهاي جزء نوناكهم مذكور،( قانون 90)ج( و )د( ماده ) هايبند موضوع
 يفرد ينا براي ي( اصالح1( ماده )5) تبصره يقاز طر يد. افزودن مصرف جداست هادهياري

هاي عمومي مقرر در اصل كاهش درآمد مذكور و به عبارت ديگر، نهادهاي درآمد تقليل به منجر
اين درآمدهاي  كاهش تأمينجبران و  در اين مصوبه، محلآنجا كه  از شود. بر اين اساس،مي (31)

 است. يقانون اساس (31)اصل با مفاد  يرمغا اين مصوبهنشده است،  يينتع عمومي
مصرف آنها  محل ،به موجب قانون و سابقاً كه را منابعي تواندمي گذارقانون كه استدالل اين (د

از  -لوايحر خصوص تنها د كند تعديل يا ييرالحق تغ قانون موجب به و بعداً است، كرده تعيينرا 
 طرح، موجب به تواندنمي مجلس و است پذيرش قابلاز سوي دولت  و -جمله اليحه بودجه

 با مطابق زيرا ؛دهد تغيير است شده مشخص آنها مصرف محل ،توسط قانون كه قبالًرا  منابعي
 يا و هاطرح طريق از يمحل مصرف منابع مال ييرتغ ياو  كاهش ي،قانون اساس (31) اصل

. شوديدولت م يبرا يبار مال يجادبه ا منجر يح،مجلس در خصوص لوا يندگاننما يشنهادهايپ
محل مصرف عوارض موضوع بندهاي  ييربر تغ يمبن ،(5اقدام مجلس به موجب تبصره ) بنابراين،

 يناش التفاوتمابه جبران به 53/2/5903افزوده مصوب ( قانون ماليات بر ارزش90)ج( و )د( ماده )
به  آنها مصرف محل قبالً كهكارفرما،  يمهسهم ب (%21)جهت پوشش  قانون ينا حكم ياجرااز 

 (31) با اصل يرمشخص شده است، مغا 5903 افزوده ارزش بر ماليات( قانون 93موجب ماده )
 است. يقانون اساس

 سازمان پروانه، دريافت متقاضي درخواست صورت در مصوبه، اين( 2) تبصره مطابق (هـ
 كارفرماسهم  يكارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه يبيمه حق است مكلف اجتماعي مينتأ

 به توجه بادر زمان صدور پروانه ساختماني تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط كند. 
هاي اجتماعي ( قانون بيمه0) مادهمطابق با  كه كارگران دستمزد هرساله افزايش و ساالنه تورّم

 يحق بيمه يطتقس بينيپيشاست،  يمهحق ب يافتدر ي، مبنا5900مصوب  رگران ساختمانيكا
 تأمين سازمان درآمد كاهش باعثسود،  يافتكارگران ساختماني تا مدت سه سال و بدون در

 كاهش اين جبران محل كه جهت آن از مصوبه اين. شوديم -است عمومي نهاد يك كه -اجتماعي 
 است.  يقانون اساس (31)با اصل  يراست، مغا نكرده معلومو  نيمع عمومي را درآمد
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 واليتنظر  يرز ايران اسالمي جمهوري يگانهسه قواي اساسي قانون (13) اصل مطابق (و
. بر اساس اصول قانون هستند مستقل يكديگر از و گردندمي امت اِعمال امامت و امر يمطلقه
 نه و - جمهور و وزرا( تنها در برابر مجلس يسلت )رئدو (،522( و )593ي از جمله اصول )اساس

( اين 9) تبصره با اين وجود، .هستند پاسخگو و سئولم -مجلس هايكميسيون يا و نمايندگان
 باريك ماه سه هر را خود عملكرد گزارشسازمان تأمين اجتماعي را مكلف كرده است كه  ،مصوبه

 اسالمي شوراي مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اجتماعي درمان، و بهداشت هايكميسيون به
مجلس  هايكميسيون به گزارش ارائه به اجتماعي تأمين سازمان بر اين اساس، الزام. كند ارائه
و ساير  اساسي قانون (13) اصل موضوعاصل استقالل قوا با  يرمغا ي در اين مصوبه،اسالم يشورا

نظرات  يدر برختر، نيز پيشنگهبان  شوراي. استاصول مربوط به وظايف مجلس شوراي اسالمي 
را  ياسالم يجمهور به مجلس شورا يسرئ ياو  يراز وز يرغ يافراد يگزارش از سو يارائه ،خود
 يتاخذ گزارش را تنها در صالح يگرد يو از سو نموده تلقّي يقانون اساس (13)با اصل  يرمغا

  (5).آن هاييونيسكم يا يندگانو نه نمااست خود مجلس دانسته 
 و تبليغ عدمشرط  يتو با رعا جزيه پرداخت مقابل در كتاب اهل شرع، موازين با مطابق (ز

 با اين حال، در تبصرهكنند.  يزندگ يحكومت اسالم يتتحت حما توانندمي ديني، اماكن گسترش
بيست درصد هاي ديني مصرح در قانون اساسي را از پرداخت مراكز مذهبي اقليتاين مصوبه، ( 8)
 را هااقليت ديني مراكز يتوسعه و تبليغ تنها نه تبصره يناست. ا كرده( سهم كارفرما معاف 21%)

 تخفيف، يارائه و آنها ديني هايساختمان كارفرماي سهم تأمين با بلكه است، نكرده محدود
جهت  يناز ا ور،مزب يتبصره لذا. است كرده فراهم را مذكور هاياقليت تبليغ و گسترش يزمينه

 .استشرع  ينبا مواز يرمغا شودمي منجر هايتاقل ينيمراكز د يكه به توسعه
را از پرداخت  ديني هاياقليت ينو همچن اسالمي يمراكز مذهباين مصوبه، ( 8) تبصره (ح

بر اين اساس،  .معاف كرده است يكارگران ساختمان ييمهب ي( سهم كارفرما برا%21بيست درصد )
مجلس  شده است،مي عمومي دولتدرآمد  يلمنجر به تقلمقرر در اين تبصره،  يتمعافنجا كه از آ

                                                           
اليحه برنامه ( 513راجع به ماده ) 0/51/5903مورخ  81300/91/03شماره  نظربه عنوان مثال، شوراي نگهبان در . 1

(، از 513بند )و( ماده )»: چنين بيان كرده است 53/3/5903مصوب  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانپنج
اي از بودجه و هستند، الزام استانداران به ارسال نسخه مسئولو رئيس جمهور در مقابل مجلس  وزراكه  آنجا

ارسال گزارش  باركيو نيز هر سه ماه  هرسالهو شهرستاني به نمايندگان استان به صورت  هاي مصوب استانيبرنامه
مورخ  080/512/39همچنين شوراي نگهبان در نظر شماره .« قانون اساسي است (13)پيشرفت آن، مغاير اصل 

، الزام 53/2/5939مصوب  كل كشور يسازمان بازرس لياز قانون تشك يدر خصوص طرح اصالح مواد 1/9/5939
( قانون 13( مجلس را مغاير اصل )31ارسال گزارش از سوي سازمان بازرسي كل كشور به كميسيون اصل نودم )

 اساسي تشخيص داده است.
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اين مصوبه ( 5) تبصره محل ازرا كاهش درآمد عمومي جبران در اين مصوبه، منبع مالي براي 
 ،5903 مصوب قانون ماليات بر ارزش افزودهدر است كه سابقاً  يدر حال اين است؛ كرده تعيين

 تواندينمو لذا اين منبع،  مشخص شده است ايهزينهرف امص ،(5) شده در تبصرهتعيين براي منبع
ارجاع محل  نتيجه، در. در اين مصوبه باشدكارفرما  بيمه سهم (%21) درآمد كاهش جبران محل

اشكال  ،(5تبصره )وارد بر بر اشكال  ياًمبن، (5( به تبصره )8جبران كاهش درآمد موضوع تبصره )
 است.  يقانون اساس (31)با اصل  يرمغا اين تبصره نيز ،جهت اينو از  دارد

 رتیمغا عدم دگاهید
ي ساختماني ( عوارض ناشي از صدور پروانه%52دارد كه معادل )اين مصوبه اشعار مي (الف

شود. واضح گرفته مي در نظري كارگران ساختماني ي كارفرما جهت بيمه( سهم بيمه%21) عنوان به
كنند. شود كه اقدام به ساخت ساختمان مياست كه عوارض ساختماني مذكور از كساني اخذ مي

كه مستلزم پرداخت سهم  -ي اشخاص از جمله دولت در تصميم به احداث ساختمانلذا همه
مختار هستند و در صورتي اقدام خواهند كرد كه منابع مالي آن را تأمين  -ي كارفرما استبيمه

به عبارت ديگر، بر اساس اين مصوبه، دولت الزامي به احداث ساختمان و پرداخت  كرده باشند.
ي احداث ي عوارض ساختماني نخواهد داشت. در واقع دولت براي تخمين بودجههزينه

ي مصالح، مزد هاي مستقيم و غيرمستقيم، اعم از هزينهي هزينههاي مورد نياز خود، همهساختمان
كند و پس از ت قانوني و ... را در نظر گرفته و سپس درخواست بودجه ميكارگر، ماليات، كسورا

كند. بنابراين، طرح مزبور هاي قانوني و تأمين اعتبار آن، اقدامات اجرايي را شروع مياخذ مجوز
( 31ها را مطابق با اصل )اي را به دولت تحميل نكرده است كه بخواهيم محل تأمين آن هزينههزينه

 ( ندارد. 31ي معلوم و معين كنيم. لذا اين مصوبه از اين جهت، مغايرتي با اصل )قانون اساس
تواند به موجب قانون الحق، قوانين عاديِ سابق را نسخ، تعديل مجلس شوراي اسالمي مي (ب

و يا اصالح كند. مجلس شوراي اسالمي به موجب قانون عادي ماليات بر ارزش افزوده مصوب 
( همان 90د حاصل از دريافت عوارض موضوع بندهاي )ج( و )د( ماده )، محل مصرف درآم5903

تواند به موجب ها مشخص كرده است. با اين حال، مجلس ميها و دهياريقانون را براي شهرداري
ي ي فعلي، بخشي از مصارف اين درآمد را تعديل و در محل سهم بيست درصد سهم بيمهمصوبه

تماني مصرف كند. استثناي اين موضوع، قانون بودجه است كه كارفرما جهت بيمه كارگران ساخ
هاي بودجه را تغيير دهد؛ زيرا تواند از طريق قانون عادي، محل مصارف رديفمجلس نمي

هاي بودجه بايد در محل خود، مصرف شوند و تغيير يا تعديل آنها از طريق طرح مجلس، رديف
ي ( ماده5) ي جديد است. بنابراين تبصرهأمين هزينهمستلزم تعيين محل جبران تقليل درآمد و يا ت
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كند، اي مصوب نهادهاي مذكور تغييري ايجاد نميهاي بودجهاز آن جهت كه در هزينه مزبور،
( قانون 31موضوع تقليل درآمد در آن منتفي است و در نتيجه رعايت شرايط موضوع اصل )

نيز در مورد آن منتفي خواهد بود و از اين  اساسي، يعني تعيين محل براي جبران كاهش درآمد
 جهت، اين مصوبه مغايرتي با اصل مذكور نخواهد داشت. 

كارگران ساختماني  يبيمه حق تقسيط بينيپيش و مصوبه اين( 2) تبصره اعمالچند كه  هر (ج
 نهاد يككه  -ي اجتماع ينسود، باعث كاهش درآمد سازمان تأم يافتتا مدت سه سال و بدون در

 ينمصوبه كه محل تأماين ( 5درآمد بر اساس تبصره ) يلتقل اين يكنل شود،يم -است يعموم
به عبارت ديگر، جبران خواهد شد.  را مشخص كرده است، حكم اين اجراي از ناشي التفاوتمابه

 يطاز تقس يجبران كاهش درآمد ناش براي مصوبه مقرر شده كه ( اين5با توجه به اينكه در تبصره )
 بر ماليات قانون( 90) ماده)د(  و)ج(  بندهاي موضوع درآمد حاصل از عوارض ازم كارفرما سه

 .ندارد اساسي قانون (31) اصل با مغايرتي برداشت شود، 53/2/5903 مصوب افزودهارزش
ي كارفرما از متقاضيان ( سهم بيمه%21( اين مصوبه و دريافت اقساطي )2اعمال تبصره ) (د

اختماني در طول سه سال و بدون دريافت سود، تنها باعث كاهش سود سازمان صدور پروانه س
درآمد اين مصوبه ندارد و از  عنوان بهي كارفرما تأمين اجتماعي خواهد شد و تأثيري در سهم بيمه

ي كارفرما نخواهد شد تا الزم باشد بر اساس ( سهم بيمه%21اين جهت منجر به تقليل درآمد )
ي مذكور مغاير اساسي، محل جبران كاهش درآمد، معلوم و معين شود. لذا تبصره ( قانون31اصل )

ي خدمات تأمين اجتماعي در همان ( قانون اساسي نيست. ضمناً با توجه به اينكه ارائه31با اصل )
رسد كه حتي در اين خصوص كاهش سودي گذاران نيست، به نظر ميسال اول و براي همه بيمه

 تأمين اجتماعي قابل تصور نيست. نيز براي سازمان
ي كارفرما ( سهم بيمه%21ي مزبور، محل و منبع تأمين )مصوبه موجب به گذارقانون (هـ

( عوارض ناشي از صدور پروانه ساختماني تعيين %52جهت بيمه كارگران ساختماني را از معادل )
ي دريافت اين درآمد را به (، نحوه2گذار اين اختيار را دارد كه در تبصره )كرده است. همين قانون

ي دريافت و وصول درآمد به موجب يك مصوبه، صورت اقساطي مشخص كند. لذا تعيين شيوه
منجر به تقليل درآمد و يا افزايش هزينه نخواهد بود تا بخواهيم محل تأمين درآمد و يا كاهش 

( مصوبه، مغايرتي با 2اين تبصره )( قانون اساسي معلوم كنيم. بنابر31ها را مطابق با اصل )هزينه
 قانون اساسي ندارد.

شود كه گزارش عملكرد بيني ميي ساالنه كل كشور پيشكه در قانون بودجه گونههمان (و
( اين مصوبه نيز مقرر شده 9هاي تخصصي مجلس ارائه شود، در تبصره )ها به كميسيوندستگاه

ن تأمين اجتماعي گزارش عملكرد خود را در اين است كه براي سنجش بازخورد اين قانون، سازما
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ها به معناي دخالت در امور ي اين گزارشهاي مربوطه ارائه دهد. صرف ارائهزمينه به كميسيون
( قانون اساسي به وجود آيد. در 13ساير قوا و نقض استقالل آنها نيست تا ايراد مغايرت با اصل )

و  وزراشود، با مفهوم پاسخگويي كه ه موارد مستفاد ميگونيناحقيقت آنچه از گزارش عملكرد در 
ي مزبور از اين جهت مغايرتي با اي ندارد. لذا تبصرهرئيس جمهور در مقابل مجلس دارند مالزمه

 ( قانون اساسي و ديگر اصول قانون اساسي در خصوص وظايف مجلس نخواهد داشت.13اصل )
اتباع  عنوان بهين مصوب مجلس شوراي اسالمي هاي مذهبي نيز در بسياري از قواناقليت (ز

هاي قانوني برخوردار جمهوري اسالمي ايران همانند ساير شهروندان مسلمان از حقوق و معافيت
( اين مصوبه براي مراكز 8ي )بيني شده در تبصرهرسد كه معافيت پيشاند. بنابراين، به نظر ميشده

شهروندان جمهوري اسالمي ايران، مغايرتي با موازين بخشي از  عنوان بههاي ديني مذهبي اقليت
 شرع ندارد.

 دیدگاه ابهام  
( اصالحي، جهت 1( ماده )8بر خالف مراكز مذهبي مسلمانان، كه مصاديق آن در تبصره )

يت مذكور در اين تبصره، به صورت روشن مشخص شده است، مراكز مذهبي از معافاستفاده 
كر شده و مصاديق آن نامشخص است. لذا اين تبصره از اين مطلق ذ صورت بههاي ديني اقليت

جهت واجد ابهام است و مشخص نيست كه آيا مراكز مذهبي تنها شامل مراكز آموزش اصول ديني 
شود؟ از آنجا كه در هاي آنها نيز ميو مذهبي آنان است و يا شامل كليسا، كنيسه و عبادتگاه

هاي ديني، اين مصوبه خالف موازين هاي اقليتاه( به عبادتگ8صورت شمول معافيت تبصره )
شرع است، الزم است كه مجلس، ابهام اين تبصره را از اين جهت برطرف كند تا امكان اظهار نظر 

 شوراي نگهبان نسبت به آن وجود داشته باشد.

 نظر شورای نگهبان
 محل و بينيشپي قبل از كه درآمدهايي اصالحي،( 1) ماده( 5) تبصره در اينكه به نظر -

 مغاير نموده، منظور ماده اين اجراي از ناشي التفاوتمابه جبران براي را شده تعيين نيز آن مصرف
 .شد شناخته اساسي قانون (31) اصل

با توجه به اينكه « هاي دينيمراكز مذهبي اقليت»( اصالحي، عبارت 1( ماده )8تبصره ) در -
عالوه بر  .به نحو روشن مشخص شده است، ابهام داردمصاديق مراكز ديني و تبليغي مسلمانان 

 مذكور است. يتبصره بر وارده اشكال همان داراي( 5) تبصره محلبرداشت از  ،اين
 معادل كه كارفرما سهم( %21) درصد بيست» عبارت خصوص در اصالحي( 1) ماده :تذكر -

ساختمان به شهرداري  هپروان صدور از ناشي درآمد و عوارض مجموع( %52) درصد دوازده



 111 ( قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني1قانون اصالح ماده )

 شهرداري ، به اصالح عبارتي نياز دارد. همچنين در اين ماده، در همه موارد پروانه توسط«باشدمي
 .گردد تكليف تعيين بايد كه گرددنمي تعيين

******* 

 )مرحله دوم( 32/2/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 11/2/3131: نگهبانتاريخ بررسي در شوراي 

( حق بيمه را از كارگران %2سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هفت درصد ) -1 ماده
 دوازده معادل و( اين قانون 3ساختماني داراي پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده )

و ( مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه ساختمان به شهرداري %32) درصد
از مالك  باشدسهم كارفرما مي عنوان بهكه مراكز صدور پروانه ساختماني را  ديگر

 دريافت و كارگران مذكور را بيمه نمايد.
 حذف شد. -3 تبصره
 .... -2تبصره 
 .... -1تبصره 
ها از پرداخت بيست دارالقرآن وها مساجد و تكايا، حسينيه مراكز ديني از قبيل -4تبصره 

 شود.تأمين مي ( قانون1ماده )محل  ( سهم كارفرما معاف بوده و سهم كارفرما از%21درصد )

 دیدگاه مغایرت  
ي كارفرما جهت بيمه ( سهم بيمه%21ي اصالحي مقرر كرده كه )مجلس در اين ماده (الف

( مجموع عوارض و درآمد ناشي از صدور پروانه %52كارگران ساختماني از مبلغي معادل )
ي سهم كارفرماها براي ي كليهكنندهند تأمينتواساختمان تأمين شود. از آنجا كه مبلغ مذكور نمي

ي عمومي براي سازمان تأمين ي كارگران ساختماني باشد، اين مصوبه باعث افزايش هزينهبيمه
ي كارگران ساختماني را بيمه كند. شود كه بر اين اساس، موظف شده است همهاجتماعي مي

ي الزم التفاوت هزينه(، طريق تأمين مابه5ي پيشين خود، به موجب تبصره )گذار در مصوبهقانون
ي ساختماني را از ي كارفرمايان نسبت به دريافتي ناشي از عوارض پروانهبراي پرداخت سهم بيمه

( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 90محل عوارض موضوع بندهاي )ج( و )د( ماده )
نكه محل مصرف عوارض موضوع معين كرده بود كه شوراي نگهبان به استناد اي 53/2/5903

( همين قانون، 93، قبالً و به موجب ماده )5903( قانون ارزش افزوده 90بندهاي )ج( و )د( ماده )
هاي مذكور را مغاير اصل ( از محل5هاي تبصره )مشخص شده است، تعيين طريق تأمين هزينه

ي مزبور را بان تبصره( قانون اساسي تشخيص داد. مجلس نيز براي رفع ايراد شوراي نگه31)



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 114

( منتفي شده است، ليكن از آن جهت كه 5چه اشكال تبصره )حذف كرد. با حذف اين تبصره اگر
( 1( سهم بيمه كارفرما در ماده )%21التفاوت پوشش )ي ناشي از مابههمچنان طُرُق تأمين هزينه

( قانون 31مغايرت با اصل )ي كارگران ساختماني، معلوم و معين نشده است، ايراد براي بيمه كليه
 اساسي همچنان به قوت خود باقي است. 

را حذف كرد « هاي مذهبيمراكز ديني اقليت»(، عبارت 1( اصالحي ماده )8مجلس در تبصره ) (ب
و ابهام سابق شوراي نگهبان در خصوص اطالق عبارت مذكور در شمول آن نسبت به مراكز آموزش 

 ي مزبور از اين جهت ابهامي ندارد.را برطرف كرد. بنابراين تبصرهها هاي اقليتديني و عبادتگاه
هاي ناشي از معافيت مراكز ديني از ي فعلي، طريق تأمين هزينه( مصوبه8مجلس در تبصره ) (ج

مقرر  يعني اين مصوبه اعالم كرده است؛ (1ماده ) ( سهم بيمه كارفرما را منابع مقرر در%21پرداخت )
هاي ناشي از معافيت مراكز ديني از ، هزينهاز مالكان ساختمان يافتيعوارض در (%52)شده كه از 

( %21(، )1ي كارفرما تأمين شود. اين در حالي است كه منبع درآمدي مقرّر در ماده )پرداخت سهم بيمه
دهد. به همين جهت، ي كارگران ساختماني را نيز پوشش كامل نميي كارفرما جهت بيمهسهم بيمه

شده براي تأمين (، به محل تعيين8هاي ناشي از معافيت مراكز ديني در تبصره )اع طريق تأمين هزينهارج
( قانون اساسي، يعني لزوم تعيين طريق 31(، رافع ايراد مغايرت اين تبصره با اصل )1هاي ماده )هزينه

(، مغاير با اصل 1بر ماده )ي مزبور مبنياً بر اشكال وارد هاي جديد نيست و تبصرهتأمين افزايش هزينه
 ي( موجب افزايش هزينه8( قانون اساسي است. به عبارت ديگر، از آنجا كه حكم مقرّر در تبصره )31)

هاي اين تبصره، معلوم و شود، با عنايت به اينكه طريق واقعي براي تأمين هزينهعمومي براي دولت مي
 نون اساسي است. ( قا31مشخص نشده است، اين تبصره مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان
( قانون اساسي كماكان 31مغايرت ماده مذكور با اصل ) (،1( ماده )5رغم حذف تبصره )علي -

 به قوت خود باقي است.
(« %21بيست درصد )»( به عمل آمده است، عبارت 1تذكر: با توجه به اصالحي كه در ماده ) -

 ح عبارتي دارد.(، نياز به اصال1( ماده )8در تبصره )

******* 

 )مرحله سوم( 32/3/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 22/3/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

سهم ( حق بيمه %2)هفت درصد  با دريافتسازمان تأمين اجتماعي مكلف است  -1ماده 
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( مالك زا)صدور پروانه  عوارضمجموع  (%31درصد )پانزده  و از كارگر شدهبيمه
نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام كارگران ساختماني اقدام كند. در صورت عدم تأمين 

وزيران، افزايش  هيئتاي كارگران با تصويب منابع الزم جهت گسترش پوشش بيمه
  ( بالمانع است.%21سقف مجموع عوارض تا بيست درصد )

 ... -3 تبصره
 سهم پرداخت از هادارالقرآن وها ا، حسينيهمساجد و تكاي مراكز ديني از قبيل -4 تبصره

 شود.تأمين مي ( قانون1ماده )معاف بوده و سهم كارفرما از محل  كارفرما

 دیدگاه مغایرت  
( %52ي پيشين مجلس، ناظر بر عدم كفايت مبلغ معادل )ايراد شوراي نگهبان به مصوبه (الف

ي كارگران كارفرما جهت پوشش بيمه كليه ي( سهم بيمه%21) عنوان بهعوارض دريافتي شهرداري 
( قانون اساسي 31ساختماني بود كه از اين جهت، به دليل عدم تأمين كامل بار مالي، مغاير با اصل )

رفع ايراد شوراي نگهبان  منظور بهي اصالحي، شناخته شد. مجلس شوراي اسالمي در اين مصوبه
ضمن افزايش مبلغ دريافتي از مالكان ساختمان از  هاي جديد،و تعيين محل براي تأمين كامل هزينه

ي ساختمان، به هيئت ( مجموعِ عوارضِ صدور پروانه%51( به پانزده درصد )%52دوازده درصد )
ي وزيران نيز اجازه داده تا در صورت عدم تأمين منابع الزم براي اجراي اين قانون، سقف سهميه

( مجموع عوارض صدور پروانه افزايش دهد. با اين %21دريافتي از مالكان را تا بيست درصد )
اشاره شده « داراي پروانه مهارت و اشتغال»ي كارگرانِ ( سابق تنها به پوشش بيمه1وجود، در ماده )

، مطلقِ كارگران «پروانه مهارت و اشتغال»ي اصالحي با حذف شرط داشتن بود، ليكن در مصوبه
اند. اين امر اي كردهرت و غير آن( را مشمول خدمات بيمه)اعم از كارگران داراي پروانه مها

شود كه اي ميي خدمات بيمهموجب افزايش قابل توجه تعداد كارگران متقاضي و افزايش هزينه
مصوبه و  نيا ياجرا ياعتبار الزم برا نيي مذكور جهت تأمماده يمنابع مال ياز عدم تكافو يحاك

. از سوي ديگر، افزايش تعداد واجدان شرايط است ياختمانكارگران سي يهكل ايمهيپوشش ب
 به خود( %9) ي مشاركتي دولت در سهمموجب افزايش هزينه تبعبهي كارگران ساختماني، بيمه

شود كه مي (5)5900مصوب  يكارگران ساختمان ياجتماع يمه( قانون ب0ماده ) يتبصره موجب
ي اصالحي نيز همچنان مستلزم . لذا اين مصوبههاي جديد مشخص نشده استمحل تأمين هزينه

                                                           
دولت مكلف است معادل سه  -تبصره: »5900( قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 0ماده ) يتبصره .1

پرداخت  اجتماعيضوع اين ماده به عنوان سهم مشاركت خود به سازمان تأمين مو بيمه( مأخذ كسر حق %9درصد )
سهم مشاركت خود  اجتماعيساله با اعالم سازمان تأمين افراد تحت پوشش، همه تعدادتوجه به  همچنين با .نمايد

 «پرداخت نمايد. اجتماعيرا در بودجه كل كشور منظور و به سازمان تأمين 
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هاي جديد، شده براي تأمين اين هزينههاي جديد براي دولت است كه محل مشخصايجاد هزينه
ي كارگران ساختماني مشمول توان همهكفايت الزم براي پوشش آنها را ندارد و با اين منبع، نمي

 ( قانون اساسي است.31ه، همچنان مغاير با اصل )اين مصوبه را بيمه كرد. از اين جهت، اين مصوب
 عدم صورت در يئت وزيران اين اختيار را تفويض كرده است كههي اصالحي مزبور، به ماده (ب
 عوارض مجموع (%21) تا را ساختمان مالكان از دريافتي يسهميه سقف بتواند الزم، منابع تأمين
 دريافت ميزان تعيين ( قانون اساسي، اختيار15اصل ) .هدد افزايش ي ساختمانيپروانه صدور از ناشي

ي ساختماني را از مصاديق تقنين و از وظايف هرگونه عوارض از جمله عوارض صدور پروانه
( قانون اساسي، 01مجلس شوراي اسالمي دانسته است. مجلس شوراي اسالمي نيز به موجب اصل )

ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به ، شركتهاهاي سازمانتواند تصويب اساسنامهتنها مي
موارد اصل  از يرغگذاري در ي مزبور، از آن جهت كه اختيار قانوندولت تفويض كند. بنابراين، ماده

 ( قانون اساسي است.01( و )15( را به دولت تفويض كرده است، مغاير با اصول )01)

 دیدگاه عدم مغایرت 
ي نگهبان مبني بر عدم تأمين منابع كافي براي اجراي اين مصوبه، با ايراد پيشين شورا (الف

( به پانزده %52( و افزايش مبلغ دريافتي از مالكان ساختماني از دوازده درصد )1اصالح ماده )
ي امكان افزايش سهم ( مجموعِ عوارضِ ناشي از صدور پروانه و همچنين اجازه%51درصد )

عدم تكافو، برطرف شده است. لذا با  در صورتبه هيئت وزيران  (%21مذكور تا بيست درصد )
هاي اجراي اين مصوبه، ي اصالحي براي تأمين هزينهكافي بودن منابع مالي مقرّر در اين مصوبه

بيني شده، ( قانون اساسي برطرف شده است؛ ضمن آنكه منابع مالي پيش31ايراد مغايرت با اصل )
كارگران ساختماني را نيز پوشش خواهد داد و از اين جهت مغايرتي  ي( دولت براي بيمه%9سهم )

منابع  قانون اساسي ندارد. الزم به توضيح است كه در موارد اصالح مصوبه و افزايش 31با اصل 
( از سوي شوراي نگهبان، اصل بر اين است كه منابع 31مالي توسط مجلس در پي ايراد اصل )

هاي جديد حي مجلس، كارشناسي شده است و جهت تأمين هزينهي اصالبيني شده در مصوبهپيش
 باشد.كافي مي

در كشور در اختيار مجلس شوراي « ماليات»( قانون اساسي وضع هرگونه 15طبق اصل ) (ب
( اصالحي به صراحت قيد گرديده، 1كه در ماده ) گونههماناسالمي است و ماهيت تقنيني دارد. اما 

ي ساختماني از مالكان دريافت ي كارگران ساختماني در ازاي صدور پروانهوجوهي كه به منظور بيمه
ي كارفرما )در شود و از آنجا كه اين عوارض همان سهم بيمهمحسوب مي« عوارض»خواهد شد، 

كردند، ماهيت و مصداق ي كارگران ساختماني پرداخت مياينجا مالك( است كه بايد براي بيمه
( قانون اساسي ندارد؛ ضمن آنكه اعطاي 15ا اين مصوبه مغايرتي با اصل )ماليات نخواهد داشت؛ لذ
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( قانون 01( به هيئت وزيران نيز مغايرتي با اصل )%21مجوز افزايش ميزان اين عوارض تا سقف )
گذاري محسوب اساسي ندارد؛ چون واگذاري چنين اختياري به هيئت وزيران، تفويض قانون

ي وضع و اخذ عوارض كه شوراي شهر و شهرداري اجازه طورهمانكه شود. الزم به ذكر است نمي
 تواند چنين مجوزي را به موجب قانون به هيئت وزيران اعطا كند. را دارند، مجلس نيز مي

 نظر شورای نگهبان
 هاي آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ماده واحده و تبصره

 نظر نهایي شورای نگهبان
، با ( قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني1طرح اصالح ماده )وبه مجلس در خصوص مص

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.توجه به اصالحات به عمل آمده، 
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 )كاداستر( كشور قانون جامع حدنگار

 16/11/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ، «جامع حدنگار )كاداستر( كشور»طرح 

خواري در راستاي حمايت از اجراي كامل حدنگاري اراضي و امالك و پيشگيري از پديده زمين
ي توجيهي اين طرح آمده تقديم مجلس شد. در مقدمه« طرح جامع كاداستر»كشور، ابتدائاً با عنوان 

د و امالك كشور، اجراي طرح كاداستر تنها براي هفت ( قانون ثبت اسنا510بر اساس ماده )»است: 
به  5900تا  5911( از امالك كشور يعني امالك شهري در نظر گرفته شده و از سال %3درصد )

امالك شهري بيست استان كشور گسترش داده شده است. عدم شموليت اين قانون براي نود و سه 
كاداستر ملكي زراعي،  داستر ملكي يا حقوقي،( امالك و اراضي كشور تحت عنوان كا%39درصد )

آبي و جامع( و همچنين نبود تكاليف قانوني  كاداستر مالي )مالياتي( و كاداستر سياسي )جغرافيايي،
عمليات  سوكيو تعامالت بين سازماني با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، موجب شده تا از 

انجام پذيرد و از سوي ديگر اراضي بسياري تحت  و همراه با تعلل يآن به صورت جزئ رايياج
الذكر طرح ذيل با قيد يك فوريت از بين برود. لذا با توجه به مباحث فوق يخوارنيي زمپديده

 « شود.ارائه مي
در دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول شد، ليكن  8/52/5903طرح در تاريخ  اين

گيري مجلس وره از مجلس به نتيجه نرسيد. لذا در ابتداي شكلبررسي و تصويب آن تا پايان اين د
نامه داخلي ( قانون آيين581، تعدادي از نمايندگان با استناد به ماده )52/8/5935نهم در تاريخ 

شوراي اسالمي، رسيدگي به اين طرح معوقه را مجدداً از هيئت رئيسه مجلس تقاضا كردند.  جلسم
ت بررسي به صورت يك شوري به كميسيون قضايي و حقوقي بر اين اساس، اين مصوبه جه

مجلس شوراي اسالمي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد. كميسيون مزبور، اين طرح را در تاريخ 
با اصالحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد.  20/3/5932

ي مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب رسيد و در صحن علن 9/8/5939اين طرح، در تاريخ 
 29193/21ي شماره ( قانون اساسي، به موجب نامه38براي طي روند قانوني مذكور در اصل )

با تشكيل  55/8/5939ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ  نگهبانبه شوراي  0/8/5939مورخ 
ر با اصول قانون اساسي و در برخي جلسه و بررسي مفاد اين مصوبه، برخي از مواد آن را مغاي

 5805/512/39ي شماره نامه موارد واجد ابهام تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي
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اعالم كرد. مجلس شوراي اسالمي براي رفع ايراد  ميبه مجلس شوراي اسال 50/8/5939مورخ 
شين خويش اِعمال و ي پياصالحاتي را در مصوبه 1/0/5939ي مورخ شوراي نگهبان، در جلسه

براي اظهار نظر مجدد به  3/0/5939مورخ  93118/21ي شماره ي اصالحي را طي نامهمصوبه
 53/0/5939ي مورخ كار جلسه دستوري اصالحي در شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه

ن اساسي شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، شوراي نگهبان ايراد مغايرت با قانو
ي شماره نامه را در دو مورد همچنان پابرجا دانست و نظر خود در اين خصوص را طي

به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. اين بار مجلس براي تأمين  53/0/5939مورخ  2119/512/39
اصالحاتي را در مصوبه، اِعمال و آن را  50/3/5939ي علني مورخ نظر شوراي نگهبان، در جلسه

جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد.  53/3/5939مورخ  08021/21ي شماره امهطي ن
( 31اصل ) اهمچنان ايراد مغايرت اين مصوبه ب 20/3/5939ي مورخ شوراي نگهبان در جلسه

ي شماره قانون اساسي را وارد دانست و نظر خود در اين خصوص را به موجب نامه
به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. در نهايت، مجلس در  20/3/5939مورخ  9102/511/39
ي آخرين اصالحات الزم براي رفع ايراد شوراي نگهبان را در مصوبه 52/55/5939ي مورخ جلسه

جهت اظهار نظر به  51/55/5939مورخ  33511/21ي شماره آن را طي نامه وخويش اِعمال 
، پس از 23/55/5939ي مورخ نگهبان در جلسهشوراي نگهبان ارسال كرد. در اين مرحله، شوراي 

بررسي مواد اصالحي، آنها را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد. لذا نظر خود 
ي شماره نامه مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نمبني بر عدم مغايرت اي

 كرد. به مجلس شوراي اسالمي اعالم 23/55/5939مورخ  9028/512/39

******* 

 )مرحله نخست( 1/4/3131 :مجلس شوراي اسالمي تاريخ مصوبه
 33/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

برداري حدنگار، ايجاد و بهره متولي اجراي حدنگاري، صدور مالكيت (3)،سازمان -2 ماده
 نظام جامع و ساير تكاليف مندرج در اين قانون است.

 رتیمغا دگاهید
مشتمل بر  ،( براي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور2اطالق وظايف مقرر در ماده ) الف(

                                                           
سازمان »در اين مصوبه، « سازمان»ي مجلس شوراي اسالمي، مقصود از ( اين مصوبه5ز ماده )( ا3بر اساس بند ) .1

 باشد.مي« ثبت اسناد و امالك كشور
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هاي دولتي ديگر است؛ اين در حالي است كه اموري است كه در صالحيت نهادها و دستگاه
صالحيت و امكانات الزم براي ايفاي وظايفي را كه در اين ماده  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور

ست ندارد. از سوي ديگر، اجراي وظايف مذكور مستلزم همكاري و پاسخگويي بدان سپرده شده ا
نهادهاي ديگر در مقابل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور است كه اين موضوع از مصاديق تداخل 

 ( قانون اساسي است. 13وظايف قوا و مغاير با اصل استقالل قوا، موضوع اصل )
امري اجرايي و ناظر به تشخيص نوع كاربري امالك  (،2ي حدنگاري موضوع ماده )وظيفه ب(

ربط است؛ به عنوان مثال حدنگاري اراضي هاي اجرايي ذيو اراضي است كه متولي آن دستگاه
و نهادهاي  ها، مراتع و آبخيزداري كشورسازمان جنگلجنگلي و يا نظامي، در راستاي وظايف 

يه است، ي قضائنظامي است. بنابراين از آن جهت كه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور جزء قوه
ي مجلس، قلمرو حدنگاري به در مصوبهتواند توليت اين امور را بر عهده گيرد؛ ضمن اينكه نمي

سازمان ثبت اسناد و امالك كل كشور توسعه يافته است و اين مسئله به معناي تداخل وظايف 
ت. ربط، از جمله نهادهاي نظامي و اجرايي اسها و نهادهاي ذيبا وظايف ساير دستگاه كشور

اعطاي صالحيت اجراي حدنگاري به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از آن جهت كه  بنابراين،
موجب تداخل در وظايف ساير قوا از جمله نهادهاي اجرايي و همچنين نهادهاي تحت نظر 

( قانون اساسي و دخالت در وظايف و 13باشد، مغاير اصل استقالل قوا، موضوع اصل )رهبري مي
 باشد. ( قانون اساسي مي551فرماندهي كل قوا، موضوع اصل )اختيارات 

است، تنظيم و صدور سند امالك  سازمان ثبت اسناد و امالك كشورآنچه در صالحيت  ج(
است كه سازمان اين وظيفه را بر اساس اطالعاتِ ارائه شده از سوي نهادها و اشخاص، انجام 

ي صدور كه موضوعي فراتر از وظيفه -ي حدنگاري را تواند اجرادهد؛ بنابراين اين سازمان نميمي
بر عهده گيرد. بر اين اساس، از آنجا كه در اين  -باشد هاي ديگر ميسند و در صالحيت دستگاه

در  سازمان ثبت اسناد و امالك كشورمصوبه، صالحيتي بيش از ثبتِ اطالعات و صدور سند براي 
هاي مبني بر استقالل وظايف و صالحيتانون اساسي ق( 13)ل مغاير با اصنظر گرفته شده است، 

 .گانه از يكديگر استقواي سه
ي عمومي براي دولت را در (، افزايش هزينه2اجراي حدنگاري و وظايف موضوع ماده ) د(

ي الزم براي سازمان ثبت اسناد و ي انجام اين كار، تدارك امكانات و هزينهپي دارد؛ زيرا الزمه
شد، حال آنكه چنين در اين مصوبه، محل تأمين منابع آن تعيين مي باشد كه بايدامالك كشور مي

( قانون اساسي است؛ 31بيني در اين مصوبه انجام نشده و لذا اين مصوبه، مغاير با اصل )پيش
هاي قانوني نمايندگان چنانچه مستلزم افزايش ( قانون اساسي، طرح31زيرا مطابق با اصل )

ي شد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق تأمين هزينهي عمومي باهزينه

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffrw.org.ir%2F&ei=We-DVJbwDsy2Ub3fgugP&usg=AFQjCNH08L0bxclPVOHIiK_lObFUQKtdAQ&bvm=bv.80642063,d.d24
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ي حدنگار هم به صورت طرح جديد مشخص شده باشد. بر اين اساس، از آنجا كه مصوبه
هاي بيني محل تأمين هزينهقانوني از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده است، عدم پيش

شده در دهد. منبع مالي تعيين( قرار مي31با مفاد اصل )اجرايي آن در اين مصوبه، آن را در تغاير 
تواند به عنوان منبع تأمين مالي نيز نمي (5)( مصوبه51مواد بعدي اين مصوبه، از جمله در ماده )

( ناظر به زماني است كه طرحِ 51ي موضوع ماده )براي اين طرح قلمداد شود؛ زيرا تأمين هزينه
ها را دارد؛ لذا همچنان اصلِ هزينه ها تقاضاي دريافت نقشهشده و مالك تن حدنگاري اجرا

 اجراي طرح حدنگاري، در اين مصوبه تأمين نشده است.

 رتیمغا عدم دگاهید
به عنوان يكي از وظايف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، در  حدنگاريموضوع  الف(
تشخيص حدود و  شده كه و در آن قانون مقررشده  بينيپيش ،قانون ثبت 5915سال  اصالحات
ي آنها، بايد به صورت كاداستر تهيه امالك واقع در محدوده شهرها و حومه ينقشهو موقعيت 

ي قوانين مغاير با قانون اساسي يا شرع شود. اين قانون بعد از انقالب نيز اجرا شده و در زمره
ثغور مشخصات  شناخته نشده است. بنابراين، حدنگاري موضوعي بيش از تعيين حدود و

جغرافيايي امالك و اراضي نيست و از اين جهت، حدنگاري از لحاظ ماهيتي، همان وظايف كنوني 
 شود.سازمان است كه به صورت الكترونيك اجرا مي

تعيين حدود امالك بر اساس طول  چيزي جز شده است،حدنگاري ترجمه  كه به كاداستر ب(
بر اساس عوامل طبيعي  زمان ثبت اسناد و امالك كشورسا ،پيش از ايننيست.  و عرض جغرافيايي

كرد، اما از آن جهت كه عوامل ميبه تعيين حدود و ثغور اراضي و صدور سند براي آنها اقدام 
كرد و اين مسئله منشأ مشكالتي تغيير ميعوامل طبيعي  ساير گذشت زمان يادر اثر معموالً طبيعي 

شود الك و اراضي به طريق الكترونيكي تعيين و ثبت مياكنون، حدود امدر اين خصوص بود، هم
شود. بنابراين، حدنگاري در صالحيت سازمان ثبت اسناد است كه به كه به آن حدنگاري گفته مي

  پذيرد.صورت الكترونيكي صورت مي
در ارتباط با موضوع حدنگاري،  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور هرچند كه فعاليت ج(
دارد و نيازمند تجهيزات و امكانات اجرايي است، اما اين امر به معناي دخالت در  اجرايي ماهيت

ي مجريه نيست كه انجام ي مجريه و نهادهاي وابسته به آن نيست؛ زيرا تنها قوهوظايف اجرايي قوه

                                                           
 سازمان -51ماده »: مجلس شوراي اسالمي 9/8/5939مصوب  )كاداستر( كشور طرح جامع حدنگار (51) ماده .1

 هايدستگاه يا وي مقام قائم يا مالك به هزينه وصول قبال در را حدنگار هاينقشه تقاضا، صورت در است مكلف
 «.كند ارائه ربطذي اجرايي
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اجرا  در راستاي وظايف خود، اموري از سنخقضائيه هم  يقوهامور اجرايي را برعهده دارد، بلكه 
. بنابراين، اجراي حدنگاري توسط سازمان اسناد و امالك كشور، مغايريتي با اصول داردبر عهده  را

 ( قانون اساسي نخواهد داشت.13قانون اساسي، از جمله اصل )
اجراي وظايف حدنگاري، صدور سند و ... داراي بار مالي است كه محل تأمين و منابع الزم  د(

تعيين و مشخص  (5)(53بعدي اين مصوبه، از جمله در ماده ) براي آن به صورت كلّي، در مواد
 حدنگار هاينقشه( مصوبه، سازمان در قبال وصول هزينه، 51شده است. همچنين مطابق با ماده )

 ييق نيز هزينهكه از اين طر كندميربط ارائه اجرايي ذي يهامقام وي يا دستگاه مالك يا قائم بهرا 
شود و از اين جهت، بار مالي اين مصوبه تأمين مي لذا؛ ن خواهد شدميأاجراي طرح حدنگار ت

 ( قانون اساسي ندارد.31بنابراين اين مصوبه، مغايريتي با اصل )

  نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.2ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ،قانون اين شدنء االجراتاريخ الزم از سال جپن مدت ظرف سازمان مكلف است -1ه ماد
 داخل اراضي و امالك يكلّ حدودموقعيت و  كه برساند انجام به نحوي به را حدنگاري

 كليه و حدود موقعيت غيردولتي و همچنين و دولتي از كشور اعم جغرافيايي مرزهاي
 هايمسيل ،ساحلي حدثمستاراضي  ،هاتاالب ها،درياچه درياها، ها،جنگل مراتع، ها،كوه

ها و برداري از نقشهت شود و امكان بهرهيمشخص و تثب ،كشورو جزاير و متروكه  يردا
به صورت نقشه و اسناد  ،و اراضي كشور امالكساير اطالعات توصيفي و ثبتي كليه 

اي از كشور بدون كه هيچ نقطه ايگونهبه  ،حدنگار در نظام جامع ميسر گردد مالكيت
  سناد مالكيت حدنگار نباشد.نقشه و ا

 .دنباشها مكلف به همكاري با سازمان جهت اجراي حدنگاري ميكليه دستگاه -تبصره

                                                           
منظور به  -53ماده »مجلس شوراي اسالمي:  9/8/5939( طرح جامع حدنگار )كاداستر( كشور مصوب 53ماده ). 1

نظام جامع، ايجاد  يهاي ثبتي و تجهيز آنها به فناوراجراي تكاليف مقرر در اين قانون، شامل ايجاد واحد
نگار، ماشيني كردن )مكانيزاسيون( خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع، صدور اسناد مالكيت حدالزم،  يهارساختيز

 يهاسوابق ثبتي و تكميل بانك اطالعاتي مرتبط، تكميل مركز ملي داده كآمايي و بايگاني )آرشيو( الكترونيداده
تجهيز و تعمير واحدهاي توسعه،  تعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت و ساخت،پاسخ آني و الكترونيك به اس ثبتي،

حساب  هكليه درآمدهاي خدمات ثبتي سازمان ب از،يو ترغيب نيروي انساني مورد ن نياداري و آموزش، تأم
 ينيبشيور پ( آن ذيل رديف مستقل در بودجه سنواتي كش%11درصد )ساله پنجاه داري كل كشور واريز و همهخزانه

  .«يابدشود و به سازمان تخصيص ميمي
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 رتیمغا دگاهید
تاريخ  از سال پنج مدت ظرفاينكه  به سازمان ثبت اسناد و امالك كشورتكليف  الف(

، متضمن بار مالي و دبرسان انجام بهخاص  نحوي بهرا  حدنگاري مصوبه، اين شدنء االجراالزم
ي اجرايي بسياري براي اين سازمان و به تَبع، براي دولت است. بنابراين، از آنجا كه اوالً اين هزينه

مصوبه، به موجب طرح قانوني نمايندگان به مجلس تقديم شده است؛ ثانياً در اين مصوبه، طريق 
مغاير (، 9شخص نشده است، ماده )هاي اجرايي انجام اين تكليف براي سازمان ثبت متأمين هزينه

( قانون اساسي است كه شرايط مزبور را براي امكان تصويبِ طرح قانوني نمايندگان 31با اصل )
 شمارد.در مجلس الزم مي

( 9صالحيت اِعمال بخشي از وظايفي را كه در ماده ) ،سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ب(
اِعمال اين وظيفه در ندارد؛ زيرا  اري مشخص شده استي حدنگبراي اين سازمان در زمينهمصوبه 

قواي  در هاهاي واجد صالحيت در ديگر قوا، موجب نقض اصل استقالل دستگاهخصوص دستگاه
شود. به عنوان مثال، اين سازمان، صالحيت ورود و اتخاذ تصميم در گانه از يكديگر ميسه

متعلق به ساير مراجع و نهادهاي مرتبط از  ها و بسياري مواردها، مراتع، جنگلخصوص پادگان
كشور را ندارد. به همين دليل  يزداريها، مراتع و آبخجمله سازمان نيروهاي مسلح و سازمان جنگل

هاي مرتبط، اساساً تكليفي به پاسخگويي و يا همكاري با سازمان ثبت اسناد ساير نهادها و دستگاه
و فراهم نمودن  زتوانند در باب صدور جوامي و امالك كشور در خصوص حدنگاري ندارند و

شرايط حدنگاري در حدود مورد تصرف و اقتدار خودشان از همكاري با سازمان ثبت امتناع 
ورزند. در نتيجه صالحيت الزامي اعطا شده به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و همچنين الزام 

شده است،  ره( اشا9ت كه در تبصره ماده )هاي سازمان ثبساير نهادها به پاسخگويي به درخواست
 ( قانون اساسي است.13مغاير با اصل استقالل قوا موضوع اصل )

نيز قابل « بار مالي اين طرح را تأمين كرده است ( مصوبه،53مفاد ماده )»اين استدالل كه  ج(
اجرايي اين مصوبه هاي (، نه تنها هزينه53بيني شده در ماده )پذيرش نيست؛ زيرا منابع ماليِ پيش

 (5)هاي جديد است.كند، بلكه خود، مستلزم ايجاد هزينهرا كفايت نمي

  نظر شورای نگهبان
( موجب 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد )

هاي نكه جبران هزينه( عالوه بر اي53بيني شده در ماده )گردند و طريق پيشافزايش هزينه عمومي مي

                                                           
، ذيل «ديدگاه مغايرت»شده در بخش هاي مطرح. براي توضيح بيشتر در خصوص اين استدالل، بنگريد به: استدالل1

 ( همين مصوبه.53ماده )
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 باشند.قانون اساسي مي 31نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل مذكور را نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

(، نظام جامع را به نحوي 1سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده ) -4ماده 
ها و اسناد مالكيت ات نقشهبرداري قرار دهد كه عالوه بر اطالعايجاد كند و مورد بهره

حدنگار، در برگيرنده اطالعات مربوط به پالك و بخش ثبتي ملك، آدرس دقيق پستي 
آن، كد انحصاري ملك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و كد ملي يا شناسه ملي و 

دهندگان و آدرس دقيق پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنها و مشخصات فردي انتقال
 هاي آن باشد.ها و ممنوعيتدگان ملك و محدوديتگيرنانتقال

 رتیمغا دگاهید
ي مدارك و اسناد رسمي بايد بر اساس زبان فارسي ( قانون اساسي، كليه51مطابق با اصل )

(، مغاير با اصل 8در ماده )« كد»ي غيرفارسي تنظيم و نگارش شوند. بر اين اساس، استعمال واژه
است كه مجلس جهت رفع مغايرت، معادل فارسي آن را ذكر  ( قانون اساسي بوده و الزم51)

 نمايد.

 عدم مغایرت دیدگاه
، به عنوان «كد ملي يا شناسه ملي»در عبارت « كد»ي در كنار واژه« شناسه»ي (، واژه8در ماده )

( قانون 51معناي آن ذكر شده است كه از اين جهت، مغايرت اين مصوبه با اصل )عبارت هم
 داخل پرانتز قرار داده شود.« كد»ي كند. بنابراين، تنها كافي است كه واژهطرف مياساسي را بر

  نظر شورای نگهبان
 ( قانون اساسي بايد اصالح شود.51با توجه به اصل )« كد»(، واژه 8تذكر: در ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

ده بر امالك موضوع شاقدامات حقوقي و ثبتي انجام سازمان مكلف است كليه -1 ماده
اعم از قطعي، شرطي و معامالت اين قانون اعم از تغييرات، انتقاالت، تعهدات، معامالت، 

شوند ، اصالحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام ميتجميع، افراز، تفكيكديگر، 
برداري از نظام جامع، كليه به طور آني ثبت كند و پس از تكميل بهرهدر نظام جامع 

 ستعالمات ثبتي را به صورت آني و الكترونيك پاسخ دهد.ا
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 رتیمغا دگاهید
 اقدامات حقوقي و ثبتيِ يكليهثبت  به سازمان ثبت اسناد و امالك كشورتكليف  الف(

ي اجرايي براي اين سازمان و به متضمن بار مالي و هزينه مصوبه،موضوع اين  شده بر امالكِانجام
ابراين، از آنجا كه از يك سو اين مصوبه، به موجب طرح قانوني تَبع، براي دولت است. بن

هاي نمايندگان به مجلس تقديم شده است و از سوي ديگر، در اين مصوبه طريق تأمين هزينه
( قانون اساسي 31مغاير با اصل )( 1(، مشخص نشده است، ماده )1اجرايي تكليف مذكور در ماده )

 شمارد.ن تصويبِ طرح قانوني نمايندگان در مجلس الزم مياست كه شرايط مزبور را براي امكا
نيز قابل « بار مالي اين طرح را تأمين كرده است ( مصوبه،53مفاد ماده )»اين استدالل كه  ب(

هاي اجرايي اين مصوبه (، نه تنها هزينه53بيني شده در ماده )پذيرش نيست؛ زيرا منابع ماليِ پيش
 (5)هاي جديد است.د، مستلزم ايجاد هزينهكند، بلكه خورا كفايت نمي

  نظر شورای نگهبان
( موجب افزايش 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد )

هاي مذكور را ( عالوه بر اينكه جبران هزينه53بيني شده در ماده )گردند و طريق پيشهزينه عمومي مي
 باشند.( قانون اساسي مي31د داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل )نمايد، خونمي

 ــــــــــــــــــــــــ

افزارهاي مورد استفاده سازمان مكلف به تجهيز كليه ادارات ثبت كشور به نرم -2ماده 
و استانداردهاي فني الزم  هاي آنها با رعايت معيارهادر نظام جامع و افزايش قابليت

 .است

 رتیمغا اهدگید
ادارات ثبت كشور  يكليه(، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف شده است كه 0در ماده )

و  با رعايت معيارها، هاي آنهاافزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليتبه نرمرا 
ازمان و به تَبع آن تجهيز نمايد. با توجه به اينكه انجام اين تكليف براي س استانداردهاي فني الزم

هاي اجرايي است كه محل تأمين منابع آن در اين مصوبه، براي دولت، متضمن بار مالي و هزينه
معلوم نشده است و با عنايت به اينكه اين مصوبه، به صورت طرح قانوني از سوي نمايندگان در 

هاي ق تأمين هزينه( قانون اساسي، طري31مجلس مطرح شده و بدين لحاظ بايد مطابق مفاد اصل )

                                                           
، ذيل «اه مغايرتديدگ»شده در بخش هاي مطرح. براي توضيح بيشتر در خصوص اين استدالل، بنگريد به: استدالل1

 ( همين مصوبه.53ماده )
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هاي بيني محل تأمين هزينه( به جهت عدم پيش0شد؛ از اين رو ماده )اجرايي آن مشخص مي
 باشد. ( قانون اساسي مي31اجرايي آن، در تغاير با اصل )

 رتیمغا عدم دگاهید
هاي افزارهاي مورد استفاده در نظام جامع و افزايش قابليتتجهيز ادارات ثبت كشور به نرم

انجام شده و بخشي نيز  ثبت اسناد و امالك كشور، كاري است كه بخشي از آن قبالً در سازمان نهاآ
با  مغاير تا اين ماده، كرد نخواهد تحميل سازمان به را ايهزينه مورد، اين لذا ؛است نجاما حال در

 .باشد اساسي قانون (31) اصل

  نظر شورای نگهبان
( موجب 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد )

هاي ( عالوه بر اينكه جبران هزينه53بيني شده در ماده )گردند و طريق پيشافزايش هزينه عمومي مي
 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل )مذكور را نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

سازمان مكلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و امالك و قانون دفاتر  -2 ماده
اسناد رسمي و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الكترونيك و به نحوي كه صحت، 

ها، نظام در زيرمجوعه مركز داده ،تماميت، اعتبار و انكارناپذيري آن تأمين شده باشد
ماندهي و ايجاد كند. همچنين سازمان مكلف است امكان هاي مرتبط، ساجامع و سامانه

برداري از آنها به نحوي كه مرتبط مذكور و بهرههاي سامانهاتصال دفاتر اسناد رسمي به 
الين( اسناد و معامالت و پاسخ آني و الكترونيك به استعالمات امكان ثبت برخط )آن

نيك مذكور، ثبت در دفاتر فيزيكي فراهم كند. با ايجاد دفاتر الكترو ،ثبتي ايجاد شود
 شود.منتفي و دفاتر الكترونيك جايگزين دفاتر موجود مي

رسمي، به  اسناد ثبتسازمان مكلف است در راستاي الكترونيك كردن دفتر  -3تبصره 
ريزي كند كه دفاتر اسناد رسمي، نسخه الكترونيكِ پشتيبان و غيرقابل تغيير نحوي برنامه

 ،شوديله سردفتر از طريق سامانه الكترونيك سازمان تنظيم ميوس بهه كليه اسنادي را ك
 سامانهكه در  كليه اسناديبايگاني كنند. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از 

ربط يذاي چاپي با امضاي شخص يا اشخاص نسخهشود الكترونيك سازمان تنظيم مي
 گاني كنند. پشتيبان تهيه و باي عنوان به

اسناد مالكيت حدنگار  شدهچاپنسخه  دنمكلفو امالك  اسناد ثبتادارات  -2ه تبصر
 پشتيبان نگهداري نمايند. عنوان بهرا  صادرشده
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 رتیمغا دگاهید
نسبت به ساماندهي و ايجاد نسخه  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور تكليف(، 3) صدر مادهدر 

قانون دفاتر اسناد رسمي و مقررات مرتبط با  ،امالك قانون ثبت اسناد و موضوعِ دفاترِ الكترونيكِ
طور تكليف مقرر در هاي مرتبط و همينمع و سامانهها، نظام جاوعه مركز دادهمآنها در زيرمج

متضمن  ،تهيه و بايگاني نسخه الكترونيكِ پشتيبان جهت ،ريزيبرنامهدر باب  (،3) ( ماده5) تبصره
هاي جديد براي دولت خواهد بود. بر اين اساس، بع، ايجاد هزينهبار مالي براي اين سازمان و به تَ

بيني نشده است، و با عنايت به در اين مصوبه، پيش هاهزينهمنابع براي اين ين تأماز آنجا كه محل 
اينكه اين مصوبه، به صورت طرح قانوني از سوي نمايندگان به مجلس تقديم شده است، اين ماده 

هاي داراي بار مالي را به تعيين طريق ( قانون اساسي است كه تصويبِ طرح31مغاير با مفاد اصل )
  كند.ها مشروط ميتأمين هزينه

  نظر شورای نگهبان
( موجب 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد ) -

هاي ( عالوه بر اينكه جبران هزينه53ماده )بيني شده در گردند و طريق پيشافزايش هزينه عمومي مي
 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل )مذكور را نمي

 به اصالح عبارتي نياز دارد.« دفاتر فيزيكي»(، عبارت 3تذكر: در ماده ) -

 ــــــــــــــــــــــــ

مستندات و اطالعات توصيفي امالك متعلق به خود ها مكلفند تمام كليه دستگاه -3ماده 
هاي مختصات بردار و نقشهمشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره جمله ازخود  ادارهيا تحت 

االجراء شدن اين جغرافيايي امالك مذكور را حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ الزم
 .ر سازمان قرار دهندنگار در اختيانموده و جهت صدور سند مالكيت حد قانون تهيه

 رتیمغا دگاهید
ي اسناد ( مصوبه، مشتمل بر ارائه3در صدر ماده )« ها مكلفندكليه دستگاه» عبارتعموم  الف(

ها، از جمله نهادهاي نظامي و امنيتي به سازمان ثبت اسناد و ي دستگاهو اطالعات از سوي كليه
كه اين نهادها تحت از آنجا  مذكور بدين جهت، عموم اين تكليف براي نهادهايامالك است. 

( قانون اساسي در خصوص 551فرماندهي و اختيارات مقام معظم رهبري هستند، مغاير با اصل )
هاي مقام رهبري و فرماندهي كل قوا است و به همين لحاظ، به دليل دخالت اختيارات و صالحيت

 هاي ولي فقيه، مغاير با موازين شرع است.در صالحيت
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مستندات و تمام »ها به ارائه ي دستگاهدر خصوص تكليف كليه (3)ي ماده ق عبارتاطال ب(
، شامل مصاديقِ مختلف اطالعات، از «اطالعات توصيفي امالك متعلق به خود يا تحت اداره خود

هاي امنيتي، نظامي و اطالعاتي بندي نهادها و دستگاهجمله اطالعات محرمانه و داراي طبقه
ن اساس، از آنجا كه اين الزام به معناي تجويز ارائه و انتشار اسناد و اطالعات داراي شود. بر ايمي

بندي به غير است و اين امر، مغاير با مصالح كشور و نظام جمهوري اسالمي ايران است، طبقه
 اطالق اين ماده خالف موازين شرع است.

هاي كه دستگاه - مصوبه( 5) ( ماده0) هم بر اساس بند ،چند كه نيروهاي مسلح هر ج(
( قانون مديريت خدمات كشوري و 1) ي اجرايي موضوع مادههادستگاهكليه »مشمول را 

و  -نمايدمعرفي مي« محاسبات عمومي كشور( قانون 1( و )8(، )9(، )2هاي موضوع مواد )دستگاه
ي را منوط به كه انتشار اطالعات نظامي و امنيت - ( مصوبه51) ذيل ماده يهم بر اساس تبصره
 ،ندارج شدهخا (3در ماده )« هاكليه دستگاه»عبارت  از شمول -داندربط ميموافقت مراجع ذي
از  با موازين شرع، صدر اين مادهدر « مستندات و اطالعات»اطالقِ عبارت  ليكن ايراد مغايرتِ

، همچنان هااهدستگي ساير نهادها و بندي شدهجهت شمول آن بر انواع مصاديق اطالعات طبقه
موجبات تواند نيز ميها دستگاهي اين بندي شدهطبقهانتشار و افشاي اطالعات باقي است؛ چه آنكه 

جمهوري اسالمي و تقويت دشمنان و بيگانگان و يا تسلط ايشان بر مسلمانان را نظام تضعيف كيان 
 مغاير با موازين شرع است (3. از اين جهت، ماده )آوردفراهم 

 عدم مغایرت دیدگاه
ها به ارائه مستندات و اطالعات توصيفي امالك متعلق به خود يا تحت تكليف دستگاه الف(

بردار و خود، تنها شامل برخي اطالعات نظير مشخصات ثبتي، نوع كاربري، نام بهره ياداره
هاي داراي كه اين قبيل اطالعات، مستلزم افشاي داده هاي مختصات جغرافيايي استنقشه

موازين شرعي از جهت فراهم آوردن موجبات تضعيف  بامغايرتي (، 3بندي نيست؛ لذا ماده )بقهط
 نظام جمهوري اسالمي نخواهد داشت.

اند كه عبارتند ( تعيين شده5( ماده )0(، در بند )3هاي مشمول حكم ماده )دستگاهو  نهادها ب(
هاي ت كشوري و دستگاهيت خدما( قانون مدير1)ي اجرايي موضوع ماده هادستگاهكليه »از 

هاي . بر اين اساس، دستگاه«محاسبات عمومي كشور( قانون 1( و )8(، )9(، )2)موضوع مواد 
هاي نظامي و امنيتي هستند كه احياناً اطالعات آنها در بخش امالك نيز مشمول، منصرف از دستگاه

( مصوبه، انتشار اطالعات 51ي ذيل ماده )بندي حفاظتي است؛ ضمن اينكه تبصرهداراي طبقه
( 3داند؛ از اين رو، حكم مندرج در ماده )ربط مينظامي و امنيتي را منوط به موافقت مراجع ذي

 مغايرتي با اصول قانون اساسي و موازين شرع ندارد.
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ي آن به سازمان ثبت اسناد و امالك، نه نمودن اطالعات مرتبط با مراكز نظامي و ارائه تهيه ج(
غاير قانون اساسي و شرع نيست، بلكه عدم اجراي اين مهم، مستلزم نقض حقوق ساير تنها م

اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله حقوق همسايگان اين مراكز خواهد بود؛ لذا الزام به تهيه و 
ي اطالعات مطرح در اين ماده، مغاير قانون اساسي و شرع نيست، بلكه از جهت حفظ حقوق ارائه

  موافق با موازين شرع و قانون اساسي است.مالكيت افراد، 

  نظر شورای نگهبان
ها نسبت به اينكه تمام خصوصيات امالك (، مبني بر مكلف نمودن دستگاه3) عموم ماده -

  ضوع داراي جنبه امنيتي باشد، اشكال شرعي دارد.را اعالم نمايند، در مواردي كه مومتعلق به خود 
 ويرگول ذكر شود. ،«كاربري»بعد از واژه  (،3) تذكر: در سطر دوم ماده -

 ــــــــــــــــــــــــ

 بهيروهاي مسلح مكلفند ن ياييجغرافبرداري كشور و سازمان سازمان نقشه -31ماده 
 بر اساسياز ن موردنقشه  يهتهي و بردارعكسدرخواست سازمان، نسبت به  موجب
 ها و استانداردهاي الزم اقدام كنند. مقياس

هاي امالك و ها و نقشهسازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح مكلف است عكس -صرهتب
اماكن نيروهاي مسلح و مناطق مرزي را با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

هاي ثبتي بدون موافقت مراجع تهيه نمايد. انتشار اطالعات نظامي و امنيتي در نقشه
 .ربط ممنوع استيذ

 رتیمغا دگاهید
( قانون اساسي، مقام رهبري، وظيفه فرماندهي كل نيروهاي 551( اصل )8بر اساس بند ) ف(ال

نيروهاي مسلح و تحت نظر  مسلح را بر عهده دارد. سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح نيز جزء
برداري و تهيه نقشه به عكس يروهاي مسلحن ياييجغرافسازمان  شود. بنابراين، الزامرهبري تلقي مي

بدون كسب اذن و تأمين نظر مقام  ر صورت درخواست سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،د
 ( قانون اساسي است.551رهبري مغاير، اصل )

( قانون اساسي، طرح و يا پيشنهادها و اصالحات نمايندگان مجلس در 31مطابق با اصل ) ب(
در صورتي  شود،دولت ميي عمومي خصوص لوايح كه منجر به كاهش درآمد و يا افزايش هزينه

هاي مزبور و يا جبران تقليل درآمد مشخص و قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينه
يروهاي ن ياييجغرافبرداري كشور و سازمان سازمان نقشهمعلوم باشد. با اين وصف، مكلف كردن 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 121

در  مالك كشوربرداري و تهيه نقشه در صورت درخواست سازمان ثبت اسناد و ابه عكس مسلح
يا اين تكليف از طريق انعقاد قرارداد و پرداخت هزينه  (، از دو فرض خارج نيست:21ه )صدر ماد

هاي مذكور گردد و يا اينكه سازماناين كار توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور محقق مي
مزبور، براي سازمان برداري و تهيه نقشه نمايند. اين امر در هر دو حالت خود بايد اقدام به عكس
مستلزم هزينه و در  ي كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،بردارنقشهثبت و يا براي سازمان 

ها ي مزبور از آن جهت كه طريق تأمين اين هزينهماده نتيجه متضمن بار مالي براي دولت است. لذا
 نون اساسي است. ( قا31را در اين طرح مصوب، مشخص نكرده است، مغاير با اصل )

 ياييجغرافبرداري كشور و سازمان سازمان نقشهي نقشه توسط برداري و تهيهاطالق عكس ج( 
شامل مناطق نظامي، امنيتي و يا مناطقي كه بر اساس مصالح نظام  (،51در ماده ) يروهاي مسلحن

از آنجا كه بنابراين  شود.ي كرد نيز ميبردارنقشهبرداري و يا جمهوري اسالمي نبايد از آنها عكس
ي نظامي ساز تضعيف بنيهمنجر به تضعيف كيان جمهوري اسالمي ايران و يا زمينهتواند اين امر مي

 و امنيتي كشور و در نتيجه تقويت دشمنان و بيگانگان در مواجهه با جمهوري اسالمي ايران شود،
 مغاير با موازين شرع است.

بدون موافقت را هاي ثبتي اطالعات نظامي و امنيتي در نقشه انتشار(، 51ي ذيل ماده )تبصره د(
محدود شده و  هاي ثبتينقشه ، ليكن اين ممنوعيت تنها به انتشاراست كرده ربط ممنوعيذمراجع 

ها ممنوعيتي مقرر نشده است. اين در حالي است كه در مواردي نسبت به نگهداري اصل نقشه
نيز مغاير با مصالح نظامي و امنيتي كشور است. بنابراين، اطالق هاي نظامي و امنيتي نگهداري نقشه
هاي امنيتي و اطالعاتي در مواردي كه ها توسط سازمان ثبت و اسناد، نسبت به نقشهنگهداري نقشه

ي تضعيف كيان اسالمي و داشتن آنها مغاير با مصالح امنيتي نظام است، از آن جهت كه زمينهنگه
آورد، مغاير با موازين شرع است و بر اين اساس الزم است كه هم ميتقويت دشمنان را فرا

 ربط باشد. نگهداري آنها نيز منوط به موافقت مراجع ذي
( قانون اساسي، دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني 583مطابق با اصل ) (هـ

ت كامل موازين عدل اسالمي ي با رعايجهاد سازندگآموزشي، توليدي و  ارتش در كارهاي امدادي،
اطالق حكم مقرر با اين وصف،  استفاده كند تا حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.

به  يروهاي مسلحن ياييجغرافبرداري كشور و سازمان سازمان نقشه( مبني بر الزام 51در صدر ماده )
از آن جهت  د و امالك كشور،برداري و تهيه نقشه در صورت درخواست سازمان ثبت اسناعكس

( قانون اساسي است. 583كه ممكن است به آمادگي رزمي ارتش آسيب وارد كند، مغاير با اصل )
 برداري و نقشه توسط نيروهاي مسلح،ي مزبور در خصوص تهيه عكسبنابراين بايد اطالق ماده

 يبي وارد نشود. ( قانون اساسي شود تا به آمادگي رزمي ارتش آس583مقيد به ذيل اصل )



 123 )كاداستر( كشور قانون جامع حدنگار

 عدم مغایرت دیدگاه
و پشتيباني  وزارت دفاعي به ، زيرمجموعه و وابستهيروهاي مسلحن ياييجغرافسازمان  الف(

 شود.ي مجريه محسوب مينيروهاي مسلح است و از اين حيث، از نهادهاي اجرايي كشور ذيل قوه
شود تا وضع محسوب نميكل قوا  تحت نظر فرماندهينهادهاي ي از دامنه سازماناين  بنابراين،

 ( قانون اساسي قلمداد شود.551تكليف براي آن بدون كسب نظر مقام رهبري، مغاير با اصل )
هاي انتشار اطالعات نظامي و امنيتي در نقشه( مقرر شده كه 51) ي ذيل مادهتبصرهدر  ب(

برداري و مال كه عكس. بر اين اساس، اين احتربط ممنوع استيذثبتي بدون موافقت مراجع 
ي نظامي و در نتيجه تقويت دشمنان جمهوري اسالمي ايران و ي منجر به تضعيف بنيهبردارنقشه

 بيگانگان شود، وجود ندارد. لذا اين ماده از اين جهت، مغايرتي با موازين شرع ندارد. 
، حيروهاي مسلن ياييجغرافبرداري كشور و سازمان سازمان نقشهيكي از وظايف  ج(
ها و نهادهاي ديگر است كه اين موضوع نيز در صورت برداري و تهيه نقشه براي سازمانعكس

به عنوان يك وظيفه و به صورت مجاني انجام  درخواست سازمان ثبت اسناد و امالك كشور،
(، متضمن بار مالي براي سازمان ثبت اسناد و امالك 51شود. بنابراين اجراي موضوع ماده )مي

 ( قانون اساسي باشد. 31واهد بود تا اين مصوبه مغاير با اصل )كشور نخ
ربط هاي ثبتي بدون موافقت مراجع ذيممنوعيت انتشار اطالعات نظامي و امنيتي در نقشه د(

انگاري ( آمده است، فاقد ابهام است؛ زيرا اين ممنوعيت يا در قوانين مربوطه جرم51كه در ماده )
انگاري ن و تصريح شده است و يا در صورتي كه اين ممنوعيت جرمشده و مجازات آن نيز تعيي

نشده باشد، بر اساس اصول كلّي و عمومات مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 
، به عنوان يك تخلف اداري و انتظامي در استنكاف از انجام وظيفه قابل رسيدگي است. 5932

  ي تضييع حقوق افراد را فراهم كند.بهامي ندارد كه زمينهي مزبور از اين جهت، ابنابراين ماده

 ابهام دگاهید
هاي ثبتي اطالعات نظامي و امنيتي در نقشهانتشار  «يتممنوع» نيستتوجه به اينكه مشخص  با

انگاري است يا نوعي تخلف اداري و انتظامي ربط، مفيد در معناي جرمذي بدون موافقت مراجع
صوبه داراي ابهام است. در هر صورت، بايد مجازات و ضمانت اجراي آن اين م شود،محسوب مي

هاي مردم به جهت و آزاديتضييع حقوق  يزمينهبه صراحت در اين مصوبه تعيين شود تا 
. ضمن اينكه ممنوعيت دنشوفراهم نامشخص بودن نوع و ميزان ضمانت اجراي نقض اين حكم 

 (5)5931مصوب  ميكتاب پنجم قانون مجازات اسال (511(، مشمول ضمانت اجراي ماده )51ماده )

                                                           
مجلس  2/9/5931هاي بازدارنده( مصوب ( كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازات115. ماده )1
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( ناظر به افشا و انتشار اسناد محرمانه و سرّيِ دولتي است و نه انتشار 115نخواهد بود؛ زيرا ماده )
 ( اين مصوبه است. 51اطالعات نظامي و امنيتي كه موضوع ماده )

 نظر شورای نگهبان
قانون اساسي مقيد گردد و الّا مغاير اصل مذكور  (583) بايد به قسمت اخير اصل ،(51) ماده -

در مواردي كه خالف مسائل امنيتي و نظامي  ،باشد. همچنين اطالق تجويز گرفتن عكس و نقشهمي
 باشد، اشكال دارد.

( موجب 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد ) -
هاي ( عالوه بر اينكه جبران هزينه53بيني شده در ماده )گردند و طريق پيشافزايش هزينه عمومي مي

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل )مذكور را نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

ن اين قانوشدن ء االجراالزم سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از -33 ماده
اين منظور اي را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي كليه اسناد مالكيت دفترچه

خصوصي مكلفند در  ها و اشخاصاي اعم از دستگاهكليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه
سند خود را به  ،شودبندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعالم ميزمان

 سازمان ارائه كنند.
ها مجاز پس از اتمام مهلت پنج ساله مذكور و در صورت عدم مراجعه، دستگاه -بصرهت

 .باشنداي نميبه ارائه خدمات مرتبط به اسناد مالكيت، به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه

 رتیمغا دگاهید
در اين ماده، تكليف مقرر براي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در خصوص تبديل  الف(

سازمان ثبت اسناد ر، متضمن بار مالي براي ه اسناد مالكيت حدنگااي باسناد مالكيت دفترچه يكليه
محل تأمين منابع هاي جديد براي دولت است؛ اين در حالي است كه و امالك و به تَبع ايجاد هزينه

يني بپيش -كه به صورت طرح از سوي نمايندگان مجلس ارائه شده -ها در اين مصوبه اين هزينه
ي اين خدمات در قبال اخذ و در هيچ جاي اين مصوبه نيز مقرر نشده است كه ارائه نشده است

حق صورت گيرد؛ ضمن اينكه، اصل در ها و اشخاص ذيهزينه و تأمين مالي از سوي دستگاه

                                                                                                                                              
 

ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي هر كس نقشه -115ماده » شوراي اسالمي:
 ،ر اختيار افرادي كه صالحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كندكشور را عالماً و عامداً د

 .«شودبه نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي
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 به (55است. بنابراين، ماده )« مجاني بودن»هاي دولتي بر ي خدمات از سوي نهادها و سازمانارائه
( قانون اساسي 31هاي اجراي آن، مغاير با اصل )براي تأمين هزينه جهت عدم تعيين منابع مالي

هاي جديد براي دولت هاي قانوني نمايندگان كه مستلزم ايجاد هزينهدارد طرحاست كه مقرر مي
 ها مشخص شده باشد.است، تنها در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين اين هزينه

نيز ايراد  (5)(51بيني شده در ديگر مواد اين مصوبه، از جمله ماده )منابع و درآمدهاي پيش (ب
هاي دريافتي موضوع هزينهكند؛ زيرا ( قانون اساسي را برطرف نمي31( با اصل )55مغايرت ماده )

مالكيت اسناد ي اجراي حكم مقرر در اين ماده مبني بر تبديل كليهپس از  ،( اين مصوبه51ماده )
به متقاضيان  ي حدنگارهاي نقشهارائه ر قبالدصرفاً و  اي به اسناد مالكيت حدنگاردفترچه

اي به اسناد مالكيت تبديل اسناد مالكيت دفترچههاي كننده هزينهتأمينلذا است و بيني شده پيش
 .نيست حدنگار
ها و اشخاصي كه در تگاهبه دس« ارائه خدمات مرتبط به اسناد مالكيتعدم »اطالق حكم به  ج(

اي به اسناد مالكيت حدنگار به سازمان ثبت مهلت پنج سال براي تبديل اسناد مالكيت دفترچه
ي مشروعِ اند، چون ممكن است در برخي موارد مانع استيفاي حقوق مالكانهمراجعه نكرده

زم به منظور هاي الي اسباب و زمينهكنندهاشخاص )مانند حق فروش، ساخت و ...( يا سلب
 ي مشروع از مالكان امالك شود، مغاير با موازين شرع است.تصرفات مالكانه

ها و اشخاصي كه ي خدمات نسبت به دستگاهرسد منظور از عدم ارائههر چند كه به نظر مي د(
اند، خدمات دولتي و حاكميتي به صاحبان در مهلت مقرر براي تبديل اسناد مالكيت رجوع نكرده

اي يا رهن يا اخذ وام بانكي ناد، نظير حق ساخت يا تغيير كاربري، حق فروش دفترخانهاين اس
 -از جمله حق فروش به صورت شخصي و غيررسمي -ي حقوق مالكانه آنها است، نه اينكه كليه

را از آنها سلب كند، اما به هر حال، همين سلب جزئي حق و ايجاد مانع براي استيفاي تام از 
 ي اشخاص نيز مغاير با موازين شرعي است. هحقوق مالكان

پس از اتمام مهلت  ايخدمات به اسناد مالكيت دفترچه ارائه عدم ،(55ماده ) يدر تبصره هـ(
 اضرارِ موجبات امر اين كه است يااز سند رسمي دفترچه مالكانهاعتبار  يالغا يمعنا به ساله،پنج
با توجه به ممنوعيت اضرار به غير در  ،. از اين جهتدآورمي فراهم را مذكور اسناد صاحبانبه 

  .استشرع موازين مذكور مغاير با  يتبصرهموازين شريعت، 
را مجاز  اشخاص و هادستگاهارائه خدمات به  ،( با تحقق دو شرط55ماده )ي هتبصر و(

                                                           
 سازمان -51ماده »: مجلس شوراي اسالمي 9/8/5939مصوب  )كاداستر( كشور ( طرح جامع حدنگار51) ماده. 1

 هايدستگاه يا وي مقام قائم يا مالك به هزينه وصول قبال در را حدنگار هاينقشه تقاضا، صورت در است مكلف
  «.كند ارائه ربطذي اجرايي
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 درها و اشخاص هاينكه دستگا دوم و قانون اين شدن االجراالزم از سال پنج گذشتداند: اول نمي
 ،. بنابرايننكنندبه سازمان ثبت اسناد و امالك مراجعه  خود اسناد تبديل براي سال، پنج مدت طول

بدين  ،«مذكور سالهپنج مهلت اتمام از پس» عبارتاز  پس« در صورت عدم مراجعه» يهواژ عطفِ
 از نندتوامي كنند،اجعه در صورتي كه به سازمان مر ،سالهمعنا نيست كه اشخاص پس از مهلت پنج

لغو و بيهوده  ،مذكور يتبصره در مهلت ذكر صورت، اين در زيرا شوند؛ مندبهره هادستگاه خدمات
 و دكننمي مراجعهسازمان  بهساله براي تبديل اسناد خواهد بود و ميان مالكيني كه قبل از مهلت پنج

مطابق  ،ي وجود نخواهد داشت. بنابراينتفاوت اند،كردهمراجعه  مذكور مهلت از بعد كه اشخاصي
براي تبديل اسناد به  ،سال ها و اشخاصي كه در مهلت پنجدستگاه ،(55ماده ) يظاهر تبصره

و براي  شد خواهند محروم مالكيت سند با مرتبط خدمات يكليه از ،اندسازمان مراجعه نكرده
  .است شرعي موازين خالف ضوعموكه اين  ،ايشان اسناد مالكيت حدنگار صادر نخواهد شد

دادگستري نيز  صالح هايدادگاه شامل ،(55) ماده يهتبصر در «هادستگاه» ياطالق واژه ز(
مجاز به ارائه  ،سال ها نيز پس از مهلت پنجدادگاه ،به موجب اين اطالق در نتيجه شود كهمي

 .بود نخواهند -اين اسناد بر مالكيت داللتِ اعتبارِ جمله از -اي خدمات به اسناد مالكيت دفترچه
 يشرع موازين بااست،  افراد ي مشروعهمالكان حقوق نقض مستلزمبا توجه به اينكه  ،رويكرد اين

 . داردمغايرت 

 رتیمغا عدم دگاهید
اي به اسناد مالكيت هر چند كه مكلف نمودن سازمان ثبت به تبديل اسناد مالكيت دفترچه الف(

تواند اين هزينه را از محل است، ليكن سازمان مي سازمانو بار مالي براي اين  متضمن هزينه حدنگار
نمايد، تأمين نمايد؛ زيرا اوالً در اين ها و اشخاص ارائه ميخدماتي كه در همين خصوص به دستگاه

ماده  به صورت مجاني انجام پذيرد؛ ثانياً درسازمان است كه اين وظيفه توسط مصوبه مقرر نشده 
ي آن را از متقاضيان خدمات، هزينهاين ي سازمان ثبت در قبال ارائه مقرر شده كه ين مصوبها( 51)

 ندارد.( قانون اساسي 31ي مزبور از اين جهت مغايرتي با اصل )ماده . بنابراين،وصول كند
جزئي  (، ناظر بر خدمات55ي ماده )در تبصره اسناد مالكيت اخدمات مرتبط ب يارائهعدم  ب(

اي يا رهن يا اخذ وام بانكي و ... است و صاحبان اين دولتي و حاكميتي، نظير حق فروش دفترخانه
ي خود، نظير فروش مِلك به صورت شخصي را استيفا نمايند. توانند ساير حقوق مالكانهاسناد مي

ناد سال براي دارندگان اسبنابراين، از اين جهت كه استيفاي حقوق مالكانه پس از مهلت پنج
 اي، به صورت كلّي منتفي نيست، اين مصوبه مغايرتي با موازين شرعي ندارد.مالكيت دفترچه

 يدر صورت عدم مراجعه ،سالهپس از اتمام مهلت پنج دارديي اين ماده كه مقرر متبصره ج(
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ا هاهحدنگار، دستگ تياسناد به اسناد مالك نيا لياي به منظور تبددارندگان اسناد مالكيت دفترچه
به  ،باشندمياي ناسناد مالكيت به دارندگان اسناد مالكيت دفترچه اي خدمات مرتبط بمجاز به ارائه

مندي از اي قصد بهرهساله، چنانچه مالكين اسناد دفترچهاين معنا است كه بعد از اتمام مهلت پنج
ا تغيير كاربري، حق خدمات دولتي و حاكميتيِ مرتبط با مايملك خود، نظير استيفاي حق ساخت ي

ي اسناد اي يا رهن يا اخذ وام بانكي را داشته باشند، ابتدا بايد مبادرت به تهيهفروش دفترخانه
مند گردند. به عبارت ي خود بهرهمالكيت حدنگار نموده و سپس از حق استيفاي حقوق مالكانه

و بدون شرط است، ليكن بعد  ساله، مطلقديگر، حق استيفاي حقوق مالكانه قبل از اتمام مهلت پنج
ي اسناد مالكيت حدنگار خواهد تهيه ساله، مشروط به مراجعه به سازمان ومهلت پنج از انقضاي

 بود؛ لذا مشروط نمودن حق استيفاي كامل مالكان امالك مزبور، مغايرتي با موازين شرع ندارد.
 ،ورت مطلق استعمال شده استبه ص «هادستگاه» يواژه (،55)ماده  يهر چند كه در تبصره د(

 -نمايد ها را تعريف ميكه دستگاه -مصوبه فصل اول  (5)ماده  (0) اطالق به موجب بند اين اما
 يكليه «هادستگاه»تخصيص خورده است؛ بدين معنا كه به موجب بند مذكور، منظور از 

هاي موضوع مواد هاخدمات كشوري و دستگ( قانون مديريت 1هاي اجرايي موضوع ماده )دستگاه
 اين شمول از «هادادگاه» ر اين اساس،ب است.( قانون محاسبات عمومي كشور 1( و )8(، )9(، )2)

سال  اي بعد از مهلت پنجاسناد مالكيت دفترچه ،مذكور يتبصره موجبو به  هستند خارج اطالق
مانند  ،دولتي و حاكميتي و تنها از شمول خدماتخواهند بود ها همچنان داراي اعتبار در دادگاه

  .هستندوام بانكي و ... خارج اخذ  و اي، رهندفترخانه فروش

 ابهام دگاهید
ساله براي مالكان داراي نسبت به فرآيندي كه بعد از اتمام مهلت پنج( 55ي ماده )تبصره الف(

كند كه چه اي اتخاذ خواهد شد، ساكت است. به عبارت ديگر، اين مصوبه مشخص نميسند دفترچه
اي امالك خود سال نسبت به تبديل سند دفترچهسرنوشتي در انتظار مالكاني است كه در مدت پنج 

اند؛ آيا اين عدم مراجعه، موجب محروميت آنها از به سند حدنگار به سازمان ثبت مراجعه ننموده
منظور تبديل سند خود  هاي دولتي است يا اينكه بايد جريمه بدهند يا اينكه مجدداً بهخدمات دستگاه

به سازمان ثبت مراجعه كنند يا اينكه وضعيت ديگري دارند. از اين حيث، اين مصوبه داراي ابهام 
 توان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظر كرد. است و نمي

پس از »بعد از عبارت  ،«در صورت عدم مراجعه»(، عطف عبارت 55ي ماده )در تبصره ب(
غايت و  ساله،تواند ظهور داشته باشد: اول اينكه مهلت پنجدر دو معنا مي ،«سالهاتمام مهلت پنج

اي به اسناد مالكيت حدنگار است و پس حد نهايي زمان مراجعه براي تبديل اسناد مالكيت دفترچه
خدماتي ارائه نخواهند كرد كه اين  ونهگاي هيچها به دارندگان اسناد مالكيت دفترچهاز آن، دستگاه
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كند، مغاير با موازين شرع است؛ معناي موضوع از جهت اينكه فرد را از حقوق مالكانه محروم مي
اي تنها ساله، به دارندگان اسناد مالكيت دفترچهدوم عبارت، ظهور در اين دارد كه پس از مهلت پنج

ل اسناد، به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور شود كه براي تبديدر صورتي خدمات ارائه مي
مراجعه كنند كه در اين صورت، اين مصوبه مغايرتي با موازين شرعي ندارد. با اين وصف، از آنجا 
كه به سبب نوع نگارش عبارت، اين مصوبه مبهم است، امكان اظهار نظر نسبت به مغايرت يا عدم 

 د ندارد.مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي وجو

  نظر شورای نگهبان
( موجب 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد ) -

هاي بر اينكه جبران هزينه وه( عال53) ماده در شدهبيني گردند و طريق پيشي عمومي ميافزايش هزينه
 باشند.( قانون اساسي مي31مغاير اصل )نمايد خود داراي بار مالي است، فلذا مذكور را نمي

روشن گردد تا اظهار نظر ممكن شود. عالوه « عدم مراجعه»(، مقصود از 55در تبصره ماده ) -
آمده، خالف موازين شرع  بر اين، الغاي حقوق مالكانه اشخاص به عللي كه در ماده و تبصره

 شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

ي حدنگار مغايرت هانقشهي كه اسناد مالكيت موجود با اطالعات و در موارد -31 ماده
 ،وارد نكند جوارانهمداشته و اين امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد و خللي به حقوق 

( با رعايت (3)و امالك اسناد ثبتقانون  (2موضوع ماده ))ثبت استان هيئت نظارت 
ربط و مجري طرح اجرايي ذيهاي دستگاهنفع و قانوني و با اخذ توضيح از ذي موازين

، نسبت به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدور )كاداستر( در شهرستان مربوطحدنگار 
 قطعي است. صادرشدهنمايد. رأي رأي مي
كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند يدرصورت -3تبصره 

 .شودعمل مي (2)(32مطابق ماده ) ،شود و وي اعتراض نداشته باشد

                                                           
 به مربوط اشتباهات و اختالفات كليهه ب رسيدگي براى -0ماده » :5915مصوب  امالك و اسناد ثبت قانون (0) ماده .1

 دو و او مقام قائم يا استان ثبت رئيس از مركب نظارت بنام تيئهي، دادگاه استان هر مقر در امالك و اسناد ثبت امور

اشتباهات  و اختالفات كليهه ب مزبور تئهي. شوديم تشكيل دادگسترى وزير انتخاب به دادگاه استان قضات از نفر
 قضات البدل ازليع عضو يك تئهي اين براى د.اينممي رسيدگي استان ييقضا حوزه در ثبتي اموره ب مربوط

 «.شد خواهد تعيين دادگسترى وزير طرف از استان مركز ثبت كارمندان يا دادگسترى

لك چنانچه مِ -52ماده »مجلس شوراي اسالمي:  9/8/5939( طرح جامع حدنگار )كاداستر( كشور مصوب 52ماده ) .2
با اطالعات  د و اطالعات مندرج در درخواست و اسناد پيوست آن،داراي سند رسمي مالكيت به نام متقاضي باش
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يي كه ايجاد شعبه يا شعب ديگر از هيئت نظارت ثبت استان هااستاندر  -2تبصره 
و  ضرورت داشته باشد رئيس سازمان، آن شعبه يا شعب را با همان تركيب اعضاء

كند. همچنين در صورت ضرورت با پيشنهاد رئيس سازمان و يس ميتأساختيارات 
به يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت با همان تركيب يه شعئتصويب رئيس قوه قضا

ط به امور ثبتي با حكم رئيس شود و يكي از مديران كل مسلّاعضاء و اختيارات ايجاد مي
 گردد.سازمان جايگزين معاون امالك يا اسناد سازمان در شعب جديد آن شورا مي

 رتیمغا دگاهید
عاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا صلح د( قانون اساسي، 593مطابق با اصل ) الف(

( مقرر 59( ماده )5. تبصره )ت وزيران استئري در هر مورد موكول به تصويب هيارجاع آن به داو
كه مغايرت مذكور در اين ماده موجب كاهش حقوق صاحب سند شود و وي  يصورت در»دارد: مي

تواند شخص غير دولتي و سند مي صاحب«. شود( عمل مي52)ه مطابق ماد ،اعتراض نداشته باشد
يا دولتي باشد. در خصوص رضايت شخص غير دولتي به كاهش حقوق اشكالي وارد نيست، ليكن 

ربط صالحيت ندارد كه بدون طي تشريفات ذي در مواردي كه صاحب سند، دولت باشد، دستگاه
جامعه است  ( قانون اساسي به كاهش حقوق خود كه حقوق دولت و عموم593مقرر در اصل )

رضايت دهد و مصالحه كند. بنابراين از آنجا كه در اين تبصره، شرط ارجاع مسئله به هيئت وزيران 
( قانون اساسي است. الزم 593در خصوص صلح امالك دولتي رعايت نشده است، مغاير با اصل )

ظير صلح اموال ديگر عالوه بر اشتباه ثبتي ن مواردي مزبور اطالق داشته و به ذكر است كه تبصره
 .گيردعمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري را نيز در بر مي

( در برخي از مواردي، حتي نسبت به اشخاص غير دولتي نيز واجد 59( ماده )5سياق تبصره ) ب(
گونه در اينايراد شرعي است. توضيح آنكه در برخي موارد صاحب سند غير از مالك واقعي مِلك است. 

ق اين تبصره، در صورتي كه صاحب سند به كاهش حقوق رضايت دهد، به نام او سند موارد، مطاب
شود، با اينكه ممكن است مالك حقيقي نسبت به كاهش حقوق راضي نباشد. بنابراين با حدنگار صادر مي

صدور سند جديد، حقِ موجود و مفروض مالك حقيقي، توسط كسي كه سند در اختيار اوست، ساقط 
  ن اينكه براي فردي غير از مالك حقيقي نيز سند حدنگار صادر شده است.شده است؛ ضم

و صدور حكم در مورد تظلّمات،  يدگيرس»( قانون اساسي، 510( اصل )5مطابق با بند ) (ج
و اقدام الزم در آن قسمت  ميو رفع خصومات و اخذ تصم يحل و فصل دعاو ات،يشكا ات،يتعدّ

                                                                                                                                              
 

معارضي نيز در مالكيت و يا حدود اربعه يا حقوق متعلق به  درخواستنظام جامع يكسان بوده و مغايرتي نداشته و 
 «شود.لك صادر ميلك، از سوي غير، واصل نشده باشد سند مالكيت حدنگار براي آن مِمِ
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ي قضائيه است كه انجام اين وظايف نيز از وظايف قوه ،«كنديم نيكه قانون مع هياز امور حسب
است. رسيدگي  هيرئيس قوه قضائ يهاي انحصار( قانون اساسي، از مسئوليت513مطابق با اصل )

ي قضائيه است كه به اختالفات ثبتي و حل و فصل آنها نيز از مصاديق وظايف مقرر براي قوه
ي رئيس قوه قضائيه است. بر اين اساس، تبصره بر عهدهمسئوليت قضايي و اداري و اجرايي آن 

شعبه يا شعب ديگري از شوراي عالي ثبت را به پيشنهاد رئيس سازمان  كيل( كه تش59( ماده )2)
ي رئيس قوه قضائيه را به رئيس سازمان ثبت ثبت منوط دانسته است، از آن جهت كه وظيفه

  .( قانون اساسي است510اصل )( 5( و بند )513تفويض كرده، مغاير با اصل )

 رتیعدم مغا دگاهید
(، مواردي است كه ميان اسناد مالكيت 59( ماده )5در تبصره )« كاهش حقوق» منظور از الف(
(، اين 59باشد و مطابق صريح ماده )داشته وجود مغايرت  ،ي حدنگارهانقشهبا اطالعات و موجود 

كه نتايج حاصله از روش سنتي و دستي در خصوص  بدين معنا ؛امر ناشي از اشتباهات ثبتي باشد
تطابق نداشته و اين  -مثالً مقدار مساحت، طول و عرض جغرافيايي، حق ارتفاق و... -يك مِلك 

( بوده است و از اساس حقي اشتباه ثبتيواقعيت كاشف از اين است كه نتيجه روش سنتي، اشتباه )
ي ماده به اين نكته به همين خاطر در ادامهدر آن مورد براي صاحب سند وجود نداشته است. 

 جوارانهاي ناشي از اشتباه ثبتي، خللي به حقوق همكند كه اين مغايرت و عدم تطابقاشاره مي
 به آن، يتبصره و ماده اين در آن از ناشي حقوق كاهش و مزبور اشتباهات بنابراين. كندنمي وارد

مصالحه نسبت به آنها نيست تا بخواهيم در خصوص ق صاحب سند و در نتيجه حقو تضييع معناي
با توجه به اينكه ، از اين رو( قانون اساسي را اعمال كنيم. 593ط مندرج در اصل )واسناد دولتي شر

ارجاع به داوري و يا طرح دعوا نسبت به امالك دولتي نيست،  ي مزبور در مقام صلح،تبصره
  .( قانون اساسي ندارد593مغايرتي با اصل )

در حالي رضايت  حقوق، در فرضي كه صاحب سند به كاهش(، 59( ماده )5در تبصره ) ب(
ايراد  شود،براي او سند حدنگار صادر مي ،دهد كه صاحب واقعي ملك نيست و در اين حالمي

گرفتن حقوق مغايرت با شرع وجود ندارد؛ زيرا صدور سند براي صاحب سند به معناي ناديده
ي تواند جهت برخورداري از حقوق مالكانهو در هر شرايطي مالك حقيقي مي مالك حقيقي نيست

او فراهم شد و مالكيت خود را  يامكان برا نيهرگاه اخود در محاكم صالح، طرح دعوي كند و 
برداري تواند از حقوق مالكانه خود بهرهشود و ميبه اثبات رساند، سند جديد به نام او صادر مي

و يا ايجاد  صاحب سندبه معناي تصديق مالكيت  حدنگار جديد صدور سندر، . از سوي ديگكند
اي به سند مالكيت حدنگار، با جزئيات و مالكيت دفترچه تبديل سندمالكيت نيست، بلكه صرفاً 

حق مالكيت  يا مؤيد مثبت، موجد ذاته، اصل سند في حد . لذا از آنجا كهباشداطالعات مشابه مي
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 (59) ماده (5) بنابراين، مفاد تبصره نيز به طريق اولي، فاقد اين خصايص بوده و نيست، تبديل سند
 .نيستشرع با موازين مغاير  از جهت عدم قابليت لغو مالكيت مالك حقيقي،

ي قضائيه ( قانون اساسي، رئيس قوه513و اصل ) 510( اصل 5بند )اگرچه مستند به  ج(
و صدور حكم در مورد تظلّمات،  يدگيرس»از جمله ي قضائيه مسئوليت وظايف مقرر براي قوه

و اقدام الزم در آن قسمت از  ميو رفع خصومات و اخذ تصم يحل و فصل دعاو ات،يشكا ات،يتعدّ
را دارد، ليكن اوالً امور مرتبط با شوراي عالي ثبت، در قانون «  دكنيم نيكه قانون مع هيامور حسب

ي قضائيه واگذار نشده است؛ ثانياً به طور كلّي س قوهاساسي به صراحت و به طور مشخص به رئي
پيشنهاد تشكيل شعب تشكيل شعب عالي ثبت، ماهيتي اداري داشته و طبيعت آن قضايي نيست؛ ثالثاً 

 توسط رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از جهت ارتباط موضوعي با وظايف رئيس سازمان
در گيري و شكلي دارد و همچنان مسئوليت ماهيتي و تصميم، امري منطقي بوده و ماهيتي اداري ثبت

بيني پيشنهاد تشكيل شعب شوراي . بنابراين، پيشي قضائيه خواهد بودرئيس قوه يبر عهدهاين زمينه 
( و 510مغايرتي با اصول ) عالي ثبت از سوي رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك در اين مصوبه،

  ي قضائيه نيست.نافي اختيارات رئيس قوه( قانون اساسي ندارد و م513)

  نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(59ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

بين مالكان مجاور در مورد مساحت، حدود و حقوق امالك مندرج در  هرگاه -34 ماده
توانند مي رسمي مصالحه كنند، صورت بهكه با يكديگر صورتي درسند اختالف باشد، 

اسناد و امالك محل تسليم نمايند. اداره مذكور پس از خود را به اداره ثبت  درخواست
اصالحي مكلف به ثبت اصالحات در نظام جامع و صدور اسناد  مجلسصورتتنظيم 

 جديد است.
 مجلسصورتظيم اي باشد تنمحجور يا ورشكستهدر مواردي كه بين مالكان،  -3تبصره 

 اصالحي، ثبت در نظام جامع و صدور سند جديد منوط به صدور حكم قطعي از دادگاه است.
 ،المعامله باشددر بازداشت يا رهن بوده يا ممنوع شدهثبتلك كه مِدرصورتي -2تبصره 

 نفع است.اجراي حكم اين ماده منوط به موافقت رسمي ذي
معارضي وجود داشته يا بين مالكان مجاور در مورد  لك،در مواردي كه براي مِ -1تبصره 

مساحت، حدود و حقوق امالك اختالف باشد و با يكديگر به توافق نرسند، صدور سند 
 شود.مالكيت حدنگار تا وصول حكم قطعي مرجع صالح، متوقف مي
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 رتیمغا دگاهید
 بهكه با يكديگر درصورتي... اختالف باشد،  بين مالكان مجاور هرگاه»دارد ( مقرر مي58ماده )

اسناد و امالك محل تسليم خود را به اداره ثبت  درخواستتوانند مي رسمي مصالحه كنند، صورت
بدين  .شوددولتي است نيز مي ،ي كه مالكمواردشامل « مالكان»ي واژه در اين ماده، اطالق .«نمايند

است، بايد شرط موافقت و تصويب لحاظ، در فرضي كه طرف مصالح يا متصالح، دستگاه دولتي 
( قانون اساسي رعايت شود. بر اين 593هيئت وزيران نسبت به اين مصالحه مطابق با صدر اصل )

( قانون اساسي است كه مقرر 593(، مغاير با اصل )58اساس، عدم ذكر شرط مذكور در ماده )
ت ئموكول به تصويب هيدر هر مورد دولتي...  صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و»دارد: مي

 «. وزيران است

 رتیمغا عدم دگاهید
، به طور «مصالحه كنند رسمي صورت بهكه با يكديگر  صورتي در»در عبارت « رسمي»قيد 

در موارد  -( قانون اساسي593مفاد اصل ) -ي شرط تصويب هئيت وزيران كنندهضمني تأمين
شود كه نزد مرجع ميمحسوب تي رسمي سند در صور صلح اموال عمومي و دولتي است؛ زيرا

ي رسمي منوط به ثبت در دفاتر اسناد ي و مطابق با قانون تنظيم شده باشد. بنابراين مصالحهقانون
ي قانوني رسمي است و اين دفاتر نيز در خصوص اموال عمومي و دولتي، بايد بر اساس مصوبه

دان اين مصوبه از سوي هيئت وزيران، كنند و در صورت فقهيئت وزيران به ثبت مصالحه مبادرت 
اقدام به ثبت رسمي اسناد دولتي نخواهند كرد؛ چه آنكه در غير اين صورت، از آنجا كه ثبت آنها 

در « به صورت رسمي»عبارت مطابق قانون نبوده است، سند رسمي تلقي نخواهد شد. در نتيجه 
( قانون اساسي است و 593ج در اصل )ناظر بر رعايت شرايط قانوني از جمله شرط مندراين ماده، 

 . ي مزبور مغايرتي با اصل مذكور نداردماده از اين جهت،

  نظر شورای نگهبان
 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.با موازين مغاير ( 58ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

ول هاي حدنگار را در قبال وصسازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه -31 ماده
 ربط ارائه كند.هاي اجرايي ذيوي يا دستگاه مقامقائمهزينه به مالك يا 

 رتیمغا دگاهید
هاي حدنگار شرايط و ضوابط دريافت هزينه از مالكان امالكِ متقاضي نقشه(، ميزان، 51در ماده )
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آنكه  هاي حدنگار اشاره شده است؛ حالي نقشهمشخص نشده و صرفاً به اخذ هزينه در قبال ارائه
تعيين است. بر اساس ضوابط مشخص  ، مستلزم تعيين ميزان هزينهدر اين مادهموضوع وصول هزينه 

ي اجرايي بر طبق اين ضوابط نامهها و نيز تعيين مرجع براي تنظيم آيينضوابط دريافت اين هزينه
ي در اختيار ( قانون اساس01طبق اصل ) كه است گذاريموضوعي تقنيني و از مصاديق قانون مقرر،

مجلس شوراي اسالمي و غير قابل واگذاري به غير است. بنابراين عدم تعيين ضابطه و همچنين عدم 
( قانون 01مغاير با مفاد اصل ) ها در اين مصوبه،نامه براي وصول هزينهتعيين مرجع صالحِ وضعِ آيين

 د.كنگذار و مرجع تعيين ضابطه معرفي مياساسي است كه مجلس را قانون

  نظر شورای نگهبان
( قانون 01(، از آنجا كه ضابطه تعيين هزينه يا مقدار آن معين نشده است، مغاير اصل )51در ماده )

 اساسي شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

اقدام به  ،سازمان مكلف است در راستاي اجراي وظايف محوله در اين قانون -32 ماده
ياز در چهارچوب قوانين نمايد و كليه ن موردنساني اصالح ساختار و جذب نيروي ا

 ادارات ثبت را به فناوري نظام جامع مجهز كند.

 رتیمغا دگاهید
اصالح ساختار، جذب نيروي انساني و تجهيز ادارات ثبت به فناوريِ نظام جامع، نيازمند 

ست كه اين امر به هاي مالي و تدارك امكانات الزم براي سازمان ثبت اسناد و امالك اصرف هزينه
( 31باشد. بر اين اساس، با توجه به مفاد اصل )هاي عمومي براي دولت ميمعناي افزايش هزينه

قانون اساسي، چون اين مصوبه به صورت طرح قانوني از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده، 
مصوبه را مشخص هاي اجرايي اين الزم بود كه نمايندگان مجلس، طريق تأمين بار مالي و هزينه

( مغاير با 50بيني نشده است. از اين رو، ماده )كردند؛ حال آنكه در اين مصوبه، چنين امري پيشمي
 ( قانون اساسي است.31اصل )

 رتیمغا عدم دگاهید
(، مقرر شده است كه اصالح ساختار سازمان ثبت اسناد و امالك، جذب نيروي 50در ماده )

شود. انجام مي« در چهارچوب قوانين»ازمان به فناوري نظام جامع، انساني و تجهيز ادارات اين س
ها و امكانات مورد نياز براي اين امور نيز در چهارچوب قوانين بر اين اساس، به تَبع، تأمين هزينه

 ( قانون اساسي ندارد.31تأمين خواهد شد. بنابراين، اين ماده مغايرتي با اصل )
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  نظر شورای نگهبان
( موجب 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9كه مواد )نظر به اين

( عالوه بر اينكه جبران 53بيني شده در ماده )گردند و طريق پيشافزايش هزينه عمومي مي
( قانون اساسي 31نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل )هاي مذكور را نميهزينه

 باشند.مي

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي ثبتي و اجراي تكاليف مقرر در اين قانون، شامل ايجاد واحد منظور به -32 ماده
صدور اسناد مالكيت هاي الزم، تجهيز آنها به فناوري نظام جامع، ايجاد زيرساخت

آمايي و مكانيزاسيون( خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع، داده)كردن نگار، ماشينيحد
گاني )آرشيو( الكترونيك سوابق ثبتي و تكميل بانك اطالعاتي مرتبط، تكميل مركز باي

پاسخ آني و الكترونيك به استعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت و  ي ثبتي،هادادهملي 
تجهيز و تعمير واحدهاي اداري و آموزش، تأمين و ترغيب نيروي توسعه،  ساخت،
داري كل كشور خزانه حساب بهي خدمات ثبتي سازمان كليه درآمدها ياز،ن موردانساني 

بودجه سنواتي كشور  ( آن ذيل رديف مستقل در%11) درصد پنجاهه سالهمهواريز و 
 .يابدشود و به سازمان تخصيص ميبيني مييشپ

 رتیمغا دگاهید
هاي نههاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزي( قانون اساسي، طرح31مطابق با اصل ) الف(

هاي جديد شود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينهعمومي دولت مي
ي مزبور از دو جهت مغاير اصل مذكور است: اول اينكه تكاليف مقرر مشخص و معلوم باشد. ماده

هاي در اين ماده، در خصوص اجراي نظام جامع حدنگاري و وظايف مرتبط با آن، مستلزم هزينه
ها در اين طرح مصوب، تعيين براي دولت است و از آن جهت كه محل و منبع تأمين اين هزينه جديد

شده براي تأمين ( قانون اساسي است؛ دوم اينكه محل تعيين31و مشخص نشده است، مغاير با اصل )
ز آن ي خدمات ثبتي، ا( درآمد ناشي از ارائه%11) درصد پنجاه هاي اجراي اين قانون، يعنيهزينه

به حساب  (5)5901( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15جهت كه مطابق با ماده )

                                                           
، (بندهاي زير به عنوان بندهاي )ص -15ماده : »5901ن تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب قانو (15)ماده  .1

( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 5( به ماده )تش( و )ر(، )، )()ق
 : شوندالحاق مي20/52/5939
، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معامالت با حق حناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلتعرفه ثبت اس -ص
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، محل مصرف آن مشخص شود و هر سال به موجب قانون بودجهداري كل كشور واريز ميخزانه
هاي جديد سازمان تواند به عنوان طريق جديد و مكفي براي تأمين واقعي هزينهشده است، نمي

هاي جديد محل واقعي براي تأمين هزينه ي مزبور،وب شود. لذا از اين جهت كه در مادهمحس
 ( قانون اساسي است.31مشخص و معين نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل )

از درآمدهاي ( %11) درصد پنجاههمه ساله »دارد: كه اشعار مي (53)آن قسمت از ماده  ب(
... و به سازمان بيني يشپبودجه سنواتي كشور  يف مستقل درذيل رد ناشي از خدمات ثبتي،

تهيه و تنظيم ( قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل، 12، مغاير اصل )«يابدتخصيص مي
                                                                                                                                              

 
راهسازي و كشاورزي و  آالتنيماشو  يسوار ريغاسترداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و 

( قانون وصول 5( ماده )هاي مذكور در بند )الفموتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصاب
به مأخذ ده در هزار براي خودروها و  20/52/5939ت و مصرف آن در موارد معين مصوب برخي از درآمدهاي دول

ساخت خارج  يهاكلتيموتورسساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و  يهاكلتيموتورس
( 3( ماده )2) ( و5هاي )ي كه هرساله به تجويز تبصرهيشده وزارت امور اقتصادي و دارانجداول تعيي بر اساس

مالك وصول ماليات نقل و ، 50/3/5938 ماليات غيرمستقيم از برخي كاالها و خدمات مصوب وصولقانون اجازه 
يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ، تغيير ميگيردمذكور قرار مي يهاكلتيا و موتورسانتقال خودروه

 تعيين بهاي آن براي وصول ،الذكر قيد نشده باشدوقمذكور در جداول ف آالتنيماش (C.I.F) ارزش سيف
 الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.حق

شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان سناد و امالك كشور اجازه داده ميبه سازمان ثبت ا -ق
نين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و . همچداري كل واريز نمايدشده آنها وصول و به خزانهقيمت تمام

شده آنها توسط هاي تماماساس قيمت امالك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر
ر و رئيس سازمان مديريت رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشو تي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي وئهي

 . گرددداري كل واريز ميهر يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانريزي كشوو برنامه
( قانون دفاتر اسناد 90( ماده )2ظف است جريمه نقدي مقرر در بند )سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مو -ر

ربوط سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي م در خصوص 21/8/5918رسمي مصوب 
به حساب رسد وصول و ت وزيران ميئاي كه به تصويب هيتعرفه بر اساسبه تخلفات سردفتران ازدواج و طالق را 

 .درآمد عمومي واريز نمايد
كاداستر( برداري ثبتي )درآمد حاصل از فروش اطالعات نقشهسازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است  -ش

. اعتبار د عمومي واريز نمايدرسد وصول و به حساب درآمت وزيران ميئهي اي كه به تصويبرا بر اساس تعرفه
بيني و ، در لوايح بودجه كل كشور پيش(كاداستربرداري ثبتي )مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه

ريزي كشور تهيه ك كشور و سازمان مديريت و برنامهي كه توسط سازمان ثبت اسناد و امالينامه اجرابر اساس آيين
 ، قابل هزينه خواهد بود.رسدت وزيران ميئو به تصويب هي

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين امالك و خودرو را بررسي و  -ت
دام و در نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اق

غي وصول و به رسد مبالت وزيران ميئاي كه به تصويب هينه اشتغال، بر اساس تعرفهقبال صدور يا تمديد پروا
 .«داري كل( واريز نمايدنزد خزانهحساب درآمد عمومي )
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است كه براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم  كشور در صالحيت دولت يي ساالنهبودجه
را موظف كرده است كه ساالنه معادل پنجاه دولت شود؛ در حالي كه مجلس در اين ماده، مي

. درآمد ناشي از خدمات ثبتي را به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اختصاص دهد (%11درصد )
، ابتكار اختيارات دولت است ريزي داشته و جزءبودجه ماهيتاين حكم مجلس، عالوه بر اينكه 

نون اساسي در اختيار دولت است، از دولت ي اليحه بودجه را كه وفق قاي ارائهعمل در نحوه
( قانون 12كند. از اين جهت، اين ماده مغاير با اصل )يا حداقل آن را تضييق مي كندسلب مي

 اساسي است.

  نظر شورای نگهبان
( موجب 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد )
هاي ( عالوه بر اينكه جبران هزينه53بيني شده در ماده )گردند و طريق پيشميافزايش هزينه عمومي 

 باشند.( قانون اساسي مي31نمايد، خود داراي بار مالي است، فلذا مغاير اصل )مذكور را نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

ه سازمان موظف است ساالنه گزارش عملكرد خود را در اجراي اين قانون ب -38 ماده
 .مجلس شوراي اسالمي ارائه كند

 رتیمغا دگاهید
از يكديگر گانه جمهوري اسالمي ايران مستقل قواي سه( قانون اساسي، 13بر اساس اصل )

ثبت اسناد و امالك كشور، سازمان با توجه به اينكه  كنند.ميل اعمصالحيت خويش را ا
ي مبني بر ارائهسازمان  براي اين ي قضائيه است، تكليف مقرّر در اين مادهي قوهزيرمجموعه

 مصوبه به مجلس شوراي اسالمي، بدوناجراي اين راستاي عملكرد خود در  يساالنه گزارش
( 13مغاير اصل استقالل قوا به نحو مقرر در اصل ) قضائيه، رئيس قوه ياجازهتقييد اين تكليف به 

و  -الك كشور بر اساس قانون عادي سازمان ثبت اسناد و امقانون اساسي است. به عالوه، اگرچه 
با توسل  تواناالصول ميعلي داده شده است و ريه قرائقضا يقوه يزيرمجموعه -نه قانون اساسي
ليكن قانون عادي نيز  ،دكروظايفي را براي اين سازمان در رابطه با ساير قوا تعيين  ،به قانون عادي

از جمله در خصوص رعايت اصل استقالل قوا  بايد اين وظايف را با رعايت اصول قانون اساسي
و يا  فيحقوق، تكال توانديبنابراين قانون عادي نمي قوا تعيين كند. هاي زيرمجموعهدر دستگاه

قوه را قطع نظر از اصل استقالل  كي يرمجموعهيز هايايجاد يك صالحيت اضافي براي دستگاه
تكليف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور  اساس،. بر اين اصول قانون اساسي مقرر كند ايرقوا و س
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در  ( قانون اساسي است.13، مغاير اصل )در اين ماده ي گزارش به مجلس شوراي اسالميبه ارائه
در يكي از نظرات شورا  نيز مؤيد اين استدالل است؛ مثالً شوراي نگهبان يرويه اين خصوص،

( قانون 13را مغاير اصل )به مجلس كل كشور سازمان بازرسي از سوي ي گزارش ارائهالزام خود 
 (5)اساسي تشخيص داد.

 رتیمغا عدم دگاهید
ثبت اسناد و امالك كشور قضايي نيست، بلكه اداري و اجرايي است؛ لذا سازمان  كاركرد الف(

به صورت ذاتي،  اما ي قضائيه وابسته استبه قوهاينك طبق قانون عادي، همچند  هراين سازمان 
اين استقالل كند. ي قضائيه عمل ميشود و از نظر اداري مستقل از قوهي قضائيه تلقي نميجزء قوه

اداري سازمان، مفيد اين معناست كه مشمول احكام و وضعيت مرتبط با استقالل قوا به نحو مقرر 
به  خويش عملكرد يگزارش ساالنهي ارائهبنابراين، الزام اين سازمان به  .در قانون اساسي نباشد

ي قضائيه وارد ي قضائيه ندارد و اخاللي به استقالل قوهرئيس قوه از اجازهكسب  نيازي به مجلس،
 آورد.نمي

ي قضائيه قلمداد ي قوهرا زيرمجموعهسازمان ثبت اسناد و امالك كشور قانون اساسي،  ب(
 .ه استگرفت رقرا يهئقضا يقوه يزيرمجموعه بر اساس قانون عادينكرده است، بلكه اين سازمان 

 ريسازمان در رابطه با سا نيا يرا برا يفيوظا توانيم زين يقانون عاد نيبا توسل به همبدين لحاظ 
ي گزارش عملكرد خود نمود. بنابراين، تكليف سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به ارائه نييقوا تع

( 13تقالل قوا موضوع اصل )مغاير با اصل اس به مجلس شوراي اسالمي به موجب قانون عادي،
ي ايراد شوراي نگهبان در همچنين قياس سازمان بازرسي كل كشور و تسرّنيست.  قانون اساسي

( قانون اساسي، به سازمان ثبت 13ي گزارش اين سازمان به مجلس با اصل )ارتباط با مغايرت ارائه
ن جهت كه سازمان بازرسي كل اسناد و امالك كشور قابل پذيرش نيست؛ زيرا اين دو سازمان از اي

( قانون اساسي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به موجب قانون 538كشور به موجب اصل )
ي گزارش از سوي ي قضائيه هستند، احكام متفاوتي دارند. بدين جهت ارائهنظر قوه ريعادي، ز

ان به صراحت قانون سازمان بازرسي كل كشور به مجلس شوراي اسالمي، از آنجا كه اين سازم
حال ي مقننه است و ي قضائيه نسبت به قوهي قضائيه است، مغاير استقالل قوهاساسي زير نظر قوه

ي در قانون يحصرچنين ت به جهت عدم ،نسبت به سازمان ثبت اسناد و امالك كشوراين حكم كه آن
 فاقد اشكال است. اساسي

                                                           
 شوراي نگهبان در خصوص طرح اصالح موادي از قانون تشكيل 1/9/5939مورخ  080/512/39( نظر شماره 9. بند )1

 .95/2/5939سازمان بازرسي كل كشور مصوب 
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  نظر شورای نگهبان
 شرع شناخته نشد.موازين ساسي و مغاير قانون ا(، 50ماده )

******* 

 )مرحله دوم( 1/2/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 33/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

(، نظام جامع را به نحوي 1سازمان مكلف است ظرف مدت مذكور در ماده ) -4ماده 
ها و اسناد مالكيت ات نقشهبرداري قرار دهد كه عالوه بر اطالعايجاد كند و مورد بهره

لك، آدرس دقيق پستي حدنگار، در برگيرنده اطالعات مربوط به پالك و بخش ثبتي مِ
ملي يا شناسه  شناسه )كد(لك، مشخصات كامل مالك يا مالكان و آن، كد انحصاري مِ

ها و مشخصات فردي پستي اقامتگاه و يا محل سكونت آنملي و آدرس دقيق 
 هاي آن باشد.ها و ممنوعيتلك و محدوديتگيرندگان مِنتقالدهندگان و اانتقال

 عدم مغایرت دیدگاه
فارسي  غير يرا جايگزين واژه« شناسه»اصالحي، كلمه ي اين مادهمجلس شوراي اسالمي در 

( 51با اصل )( 8مغايرت ماده )كرده است. بدين ترتيب، ايراد سابق شوراي نگهبان، مبني بر « كد»
 شده است. برطرف ،ي غير فارسي در متون و اسناد رسمياستعمال واژهز جهت ا قانون اساسي

 نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.(8ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

اقدامات حقوقي و ثبتي انجام شده بر امالك موضوع  سازمان مكلف است كليه -1ماده 
اعم از قطعي، شرطي و معامالت از تغييرات، انتقاالت، تعهدات، معامالت، اين قانون اعم 

شوند ، اصالحات و غيره را كه به صورت رسمي انجام ميتجميع، افراز، تفكيكديگر، 
برداري از نظام جامع، كليه به طور آني ثبت كند و پس از تكميل بهرهدر نظام جامع 

 لكترونيك پاسخ دهد.استعالمات ثبتي را به صورت آني و ا

 رتیمغا دگاهید
اين بود كه تكليف سازمان ثبت اسناد و امالك  (1نسبت به ماده )ايراد سابق شوراي نگهبان 

 كهبار مالي براي اين سازمان است هزينه و ، متضمن مادهاين مقرر در اقدامات  انجامكشور به 
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مجلس ي اصالحي، اين مصوبهدر  .ستمشخص نشده ا هاتأمين اين هزينهمحل و منبعي براي 
را  هاهزينهاين ، محل تأمين برطرف كندماده اين ايراد را نسبت به اين  شوراي اسالمي بدون اينكه

گفته در به داليل پيشمحل مزبور نيز  كهكرده است  ( اصالحي تعيين53جب ماده )به موهمچنان 
انون محسوب شود. لذا اين ماده همچنان هاي اجرايي اين قطريق تأمين هزينه تواندنمي(، 53ماده )

 ( قانون اساسي مغاير است.31با اصل )

 نظر شورای نگهبان
( كماكان به 53( مذكور در ماده )%11در خصوص پنجاه درصد ) (5)( اين شورا1اشكال بند )

بيني نشده است تا بار مالي مربوط (، درآمدي پيش1عالوه بر اين در ماده ) .قوت خود باقي است
 طور كامل رفع نشده است.ه بنابراين اشكال سابق اين شورا ب .را تأمين كند

 ــــــــــــــــــــــــ

ها مكلفند تمام مستندات و اطالعات توصيفي امالك متعلق به خود كليه دستگاه -3ماده 
هاي مختصات بردار و نقشهمشخصات ثبتي، كاربري، نام بهره جمله ازخود  ادارهيا تحت 

حداكثر ظرف مدت دو سال از  هاي امنيتي،با رعايت جنبهافيايي امالك مذكور را جغر
نگار در شدن اين قانون تهيه نموده و جهت صدور سند مالكيت حد ءاالجراتاريخ الزم

 اختيار سازمان قرار دهند.
هاي امنيتي ظرف مدت شش ماه از نامه اجرايي مربوط به مصاديق جنبهآيين -تبصره

هاي اطالعات، كشور، دفاع و پشتيباني صويب اين قانون توسط وزارتخانهتاريخ ت
شود و به اسناد و امالك كشور تهيه مينيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت 

 .رسدوزيران ميتصويب هيئت 

 رتیمغا دگاهید
طالعات ي تمامي مستندات و اها به ارائهي مزبور مبني بر تكليف دستگاهاطالق موضوع ماده

شوند نيز توصيفي امالك متعلق به خود، شامل امالك نهادهايي كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي
است.  ي اطالعات امالك خود، مغاير با موازين شرعشود. از اين جهت، تكليف اين نهادها به ارائهمي

بري به عنوان يكي از اعضاي نامه اجرايي اين ماده، نامي از نماينده رهي آيينضمن اينكه در تهيه

                                                           
شوراي نگهبان در خصوص طرح جامع حدنگار )كاداستر(  50/8/5939مورخ  5805/512/39( نظر شماره 1. بند )1

( 50( و )55(، )51( و تبصره يك آن، مواد )3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد ) -1: »9/8/5939كشور مصوب 
 مذكور هايهزينه جبران اينكه بر عالوه( 53) ماده در شده بينيگردند و طريق پيشعمومي ميموجب افزايش هزينه 

  .«دباشنمي اساسي قانون( 31) اصل مغاير فلذا است، مالي بار داراي خود نمايد،نمي را
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كه زير نظر مقام معظم رهبري اداره  امه نيامده است. بنابراين، امالك نهادهاييني آيينكنندهتهيه
 شوند، از جهت رعايت امور امنيتي بايد از شمول اين ماده مستثني شوند.مي

 عدم مغایرت دیدگاه
مخفي بوده و افشاي مشخصات منظور از اماكن و امالك امنيتي، مواردي است كه  الف(

جغرافيايي آنها مخل امنيت نظام جمهوري اسالمي ايران است. اين در حالي است كه دفتر مقام 
معظم رهبري و همچنين نهادهاي تحت امر ايشان مخفي نبوده و محل آنها نيز مشخص و معلوم 

واهند شد. همچنين امنيتي خارج خاماكن و امالك از شمول مصاديق اين موارد است. بدين جهت 
هاي هاي امنيتي توسط وزارتخانهمربوط به مصاديق جنبه ينامه، آييني اين مادهتبصرهمطابق با 

اسناد و امالك كشور اطالعات، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دادگستري و سازمان ثبت 
ت مقام معظم رهبري اداره كه تحت نظار د. بدين ترتيب، آن دسته از امالك نهادهاييشوتهيه مي

نامه اجرايي مصاديق امنيتي باشند، توسط نهادهاي مزبور در آيين شوند در صورتي كه جزءمي
امالك توسط نيروهاي مسلح و به ويژه سپاه اين لحاظ خواهند شد؛ ضمن اينكه بسياري از 

يت مسائل امنيتي در ناظر به رعا هماداين شوند. بنابراين، پاسداران انقالب اسالمي حفاظت مي
هاي تحت اداره مقام معظم رهبري و حتي امالك ساير نهادها و خصوص امالك و ساختمان

 اين جهت مغايرتي با موازين شرع ندارد. و ازها نيز خواهد بود سازمان
( اضافه 3را به ماده )« هاي امنيتيبا رعايت جنبه»ي اصالحي خود، عبارت مجلس در مصوبه (ب

نامه اجرايي در خصوص ي آييني الحاقي به اين ماده، تهيههمچنين به موجب تبصره كرده است.
هاي امنيتي را تصريح كرده است. بدين ترتيب، ايراد پيشين شوراي نگهبان، مبني بر مغاير مصاديق جنبه

ات ي مستندات و اطالعها به ارائهي دستگاه( سابق، در خصوص تكليف كليه3شرع بودن عموم ماده )
ي اين مستندات و اطالعات داراي جنبه امنيتي بوده و موجب توصيفي امالك خود در مواردي كه ارائه

 شود، برطرف شده است. تضعيف نظام جمهوري اسالمي ايران در مقابل دشمنان مي

 نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.(3) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

حسب يروهاي مسلح مكلفند ن ياييجغرافبرداري كشور و سازمان سازمان نقشه -31ماده 
مورد با رعايت مصالح امنيتي و نظامي در حدي كه به آمادگي رزمي نيروهاي مسلح 

 .نياز را تهيه و تحويل نمايند هاي مورددرخواست سازمان، نقشه بهآسيب وارد نكند 
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 عدم مغایرت دیدگاه
در حدي كه به آمادگي رزمي »، عبارت مادهمجلس شوراي اسالمي در اصالح اين  الف(

ي مزبور اضافه كرده است و بدين ترتيب ايراد پيشين را به ماده« نيروهاي مسلح آسيب وارد نكند
 برطرف( قانون اساسي را 583سابق با اصل ) يمادهشوراي نگهبان در خصوص مغايرت اطالق 

ي مزبور ( قانون اساسي، ماده583با تقييد اين ماده به شرط مندرج در اصل ) كرده است. بنابراين،
 مغايرتي با اصل مذكور ندارد. 

رعايت مصالح با »با اضافه كردن عبارت  اصالحي،ي مادهدر اين  مجلس شوراي اسالمي ب(
مكلف به برداري كشور و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح را ، سازمان نقشه«امنيتي و نظامي

تقييد اين ماده به  با لذانياز سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كرده است.  هاي موردي نقشهارائه
با  ي سابقت اطالق مادهايراد سابق شوراي نگهبان مبني بر مغاير ،«رعايت مصالح امنيتي و نظامي»

وجب تضعيف نظام آنها ماطالعات افشاي كه امنيتي و نظامي شمول آن بر اماكن  از جهتشرع 
 است. برطرف شدهشود، جمهوري اسالمي مي

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،51ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ،اين قانونشدن  ءاالجراالزم سازمان مكلف است ظرف مهلت پنج سال پس از -33 ماده
اين منظور را به اسناد مالكيت حدنگار تبديل كند. براي اي كليه اسناد مالكيت دفترچه

در  مكلفندخصوصي  ها و اشخاصاي اعم از دستگاهكليه دارندگان اسناد مالكيت دفترچه
سند خود را به  ،شودبندي مشخصي كه در هر منطقه به وسيله سازمان اعالم ميزمان

 سازمان ارائه كنند.
ارائه هرگونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط ه مذكور، سالپس از اتمام مهلت پنج -تبصره

 .باشداي ميبه تعويض اسناد مالكيت دفترچه

 رتیمغا عدم دگاهید
كه مشخص نبود در بود ، از آن جهت نسبت به اين مادهشوراي نگهبان ايراد و ابهام پيشين 

حقوق  سال،اي پس از گذشت مهلت پنجدارندگان اسناد مالكيت دفترچه يصورت عدم مراجعه
 مادهي تبصره اصالح بابراي برطرف كردن اين ابهام، مجلس  شود؟ي اين افراد چه ميمالكانه

ساله، منوط به مهلت پنجاين ي هر گونه خدمات ثبتي به اشخاص پس از ارائهبيان كرده كه ، (55)
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م فهِمُتوانست كه مي ي سابقابهام مستفاد از ماده از اين رو،اي است. تعويض اسناد مالكيت دفترچه
 شده است.  برطرفد، باش با موازين شرعآن كامل حقوق مالكانه افراد و در نتيجه مغايرت  الغاي

 نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.(55ه )ماد

 ــــــــــــــــــــــــ

 حدنگار را در قبال وصول هزينههاي سازمان مكلف است در صورت تقاضا، نقشه -31 ماده
 ربط ارائه كند.هاي اجرايي ذيوي يا دستگاه مقام قائمبه مالك يا  مطابق تعرفه قانوني

 رتیمغا عدم دگاهید
از هاي دريافتي ميزان هزينهضوابط و شوراي نگهبان در ايراد سابق خود، از آن جهت كه تعيين 

( قانون اساسي 01مغاير با اصل )( را 51ماده )، ودهاي حدنگار را مشخص نكرده بمتقاضيان نقشه
مطابق تعرفه »عبارت ( اصالحي، 51در ماده )مغايرت، اين تشخيص داد. مجلس در راستاي رفع 

تعيين اين بر لزوم « قانوني بودن»ماده اضافه كرده است و به اين طريق با قيد اين را به « قانوني
از اين ، اصالحيي مادهاين تأكيد كرده است. بنابراين،  يها توسط مقامات صالحيتدار قانونتعرفه
 ( قانون اساسي ندارد. 01مغايرتي با اصل ) جهت

 نظر شورای نگهبان
 ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.(51) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي ثبتي و اد واحداجراي تكاليف مقرر در اين قانون، شامل ايج منظور به -32 ماده
صدور اسناد مالكيت هاي الزم، تجهيز آنها به فناوري نظام جامع، ايجاد زيرساخت

آمايي و مكانيزاسيون( خدمات ثبتي، توسعه نظام جامع، داده)نگار، ماشيني كردن حد
بايگاني )آرشيو( الكترونيك سوابق ثبتي و تكميل بانك اطالعاتي مرتبط، تكميل مركز 

پاسخ آني و الكترونيك به استعالمات ثبتي و ثبت آني معامالت و  ي ثبتي،هاهدادملي 
تجهيز و تعمير واحدهاي اداري و آموزش، تأمين و ترغيب نيروي توسعه،  ساخت،
داري كل كشور خزانه حساب بهكليه درآمدهاي خدمات ثبتي سازمان  ياز،ن موردانساني 

بودجه سنواتي كشور  ( آن ذيل رديف مستقل در%11) درصد پنجاه سالههمهواريز و 
 يابد.شود و به سازمان تخصيص ميبيني مييشپ
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(، 2(، )2(، )1(، )1) عالوه دولت مكلف است نسبت به اجراي تكاليف مقرر در موادبه 
ساله پنجم ( قانون برنامه پنج42( اين قانون با توجه به بند )و( ماده )32) ( و33(، )31)

( و 1اقدام نمايد. بار مالي اضافه اجراي اين قانون از محل درآمدهاي مواد ) (3)توسعه
 .شود( اين قانون تأمين مي31)

 رتیمغا دگاهید
با  اين مصوبهايراد مغايرت  براي برطرف كردنمجلس شوراي اسالمي  ( اصالحي،53در ماده )

(، 3(، )0(، )1)(، 9مواد ) مندرج درهاي اجرايي تكاليف ( قانون اساسي و تأمين هزينه31اصل )
ها را هزينهاين محل تأمين با اضافه كردن پاراگرافي به ذيل اين ماده، ، طرحاين  (50( و )55(، )51)

اي و اي هزينه( خود ماده1( اين قانون ذكر كرده است. اين در حالي است كه ماده )51( و )1مواد )
شود كه به عنوان محل تأمين آن حاصل نميمتضمن بار مالي براي دولت است و لذا درآمدي از 

نسبت به هاي جديد اجراي اين قانون تلقي شود. از سوي ديگر، ايراد پيشين شوراي نگهبان هزينه
( در خصوص اختصاص 53( نيز كماكان به قوت خود باقي است؛ زيرا متن ماده )53خود ماده )

ي اصالحي نيز ي اين طرح، در اين مادهبراي اجرا درآمدهاي ناشي از خدمات ثبتياز درصد پنجاه 
، از آن همچنان بدون تغيير تكرار شده است. توضيح اينكه ايراد پيشين شورا در اين خصوص

( قانون تنظيم مقررات مالي 15بر اساس ماده )درآمدهاي ناشي از خدمات ثبتي، كه بود جهت 
و به موجب قانون بودجه،  الههرسشود و داري كل واريز ميبه خزانهكلّاً  ،5901دولت مصوب 

تواند نميبيني اين منبع درآمدي، از اين جهت، پيش شود.ميمحل مصرف آن مشخص و معين 
با توجه به اينكه از اين جهت هاي جديد باشد. بنابراين، تأمين هزينهبراي محل واقعي و مكفي 

                                                           
: 21/51/5903ب ( مصو5931-5938جمهوري اسالمي ايران ) ساله پنجم توسعه( قانون برنامه پنج80). بند )و( ماده 1

وري به منظور بسط خدمات دولت الكترونيك، صنعت فناوري اطالعات، سواد اطالعاتي و افزايش بهره -80ماده »
  شود:هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام ميدر حوزه

 ... -الف
 سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مكلف است: -و
ربط تا پايان برنامه نسبت به هاي ذيبرداري كشور و همكاري ساير دستگاهان نقشهبا همكاري و هماهنگي سازم -5

 ايجاد پايگاه اطالعات حقوقي امالك و تكميل طرح حدنگاري )كاداستر( اقدام نمايد.
در راسـتاي توسـعه سامانه يكپارچه ثبـت اسناد رسـمي و امـالك، نسبـت به الكترونيكي نمودن كليه مراحل  -2

 و انتقاالت، ثبت اسناد رسمي و امالك تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد.نقل 
شده اساس الگو و استانداردهاي اعالم شده و برها و مؤسسات ثبتنسبت به تكميل پايگاه داده اطالعات شركت -9

اسه يكتا و با قابليت ت مديره و شماره كد ملي آنها و نيز شنئتوسط معاونت با ذكر مشخصات سهامداران، اعضاء هي
 .«وجو و دسترسي همگاني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايدجست
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هاي اجراي تأمين هزينهم ماده به دليل عد اين( انجام نشده است، همچنان 53اصالحي در ماده )
اضافه شدن پاراگراف انتهايي و  ت دارد( قانون اساسي مغاير31با اصل )به طور واقعي، اين قانون 

 . گفته، رافع اين ايراد نيستبه اين ماده نيز، به دليل پيش

 نظر شورای نگهبان
به  ( كماكان53( مذكور در ماده )%11در خصوص پنجاه درصد ) (5)( اين شورا1اشكال بند )

بيني نشده است تا بار مالي مربوطه (، درآمدي پيش1عالوه بر اين در ماده ) قوت خود باقي است.
 بنابراين اشكال سابق به طور كامل رفع نشده است. .را تأمين كند

******* 

 )مرحله سوم( 32/3/3131 مجلس شوراي اسالمي: تاريخ مصوبه
 22/3/3131 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان:

( قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 32) ماده اجراي در -32ماده 
 ،شدن اين قانون ءاالجرااز تاريخ الزم (2)مجمع تشخيص مصلحت نظام 2/8/3131

                                                           
شوراي نگهبان در خصوص طرح جامع حدنگار )كاداستر(  50/8/5939مورخ  5805/512/39( نظر شماره 1. بند )1

( 50( و )55(، )51ن، مواد )( و تبصره يك آ3(، ماده )0(، )1(، )9نظر به اينكه مواد ) -1: »9/8/5939كشور مصوب 
 مذكور هايهزينه جبران اينكه بر عالوه( 53) ماده در شده بينيگردند و طريق پيشموجب افزايش هزينه عمومي مي

 .«دباشنمي اساسي قانون( 31) اصل مغاير فلذا است، مالي بار داراي خود نمايد،نمي را

ماده » :مجمع تشخيص مصلحت نظام 3/0/5931قابله با فساد مصوب سالمت نظام اداري و م ارتقاءقانون ( 52)ماده  .2
 : سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است -52

( و ساير ترتيبات قانوني الزم اقدام و به تكميل و اجراي طرح حدنگاري )كاداستر ظرف دو سال نسبت -الف
ي ينامه اجرارسي اشخاص به اين پايگاه را آيينستاطالعات الزم را در پايگاه اطالعاتي مربوط وارد نمايد. حدود د

 .كندمشخص مي

هاي اسناد و امالك كشور و وزارتخانه ي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبتينامه اجراآيين
 . رسدد و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميشوو پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مياطالعات و دفاع 

 . ايگاه اطالعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايدظرف يك سال پ -ب

( راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير بورود اطالعات پايگاه اطالعاتي مذكور در بند ) -5 تبصره
 . كننده استرسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبتيده يا ميمراجع به ثبت رس

آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و ( 5ي بند )ب( و تبصره )ينامه اجراآيين -2 تبصره
 . رسدت وزيران ميئشود و به تصويب هيامالك كشور و وزارت كشور تهيه مي

ن ثبت اسناد و امالك كشور را ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطالعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازما -ج
تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و راه
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جهت  3131مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان در سال  درآمدهاي درصد صدساله همه
ي تكاليف مقرر در اين قانون با ايجاد رديف اعتباري هاي ناشي از اجراتأمين هزينه

 .يابدميخاص به سازمان اختصاص 

 رتیمغا دگاهید
( با 53مبني بر مغايرت ماده )شوراي نگهبان پيشين ايراد  براي برطرف كردنمجلس  الف(

مت سال ( قانون ارتقاء52ماده )با استناد به  ي اصالحيدر اين مصوبه ( قانون اساسي،31) لاص
مازاد بر درآمدهاي  درآمدهاي درصد صدهاي اجراي اين قانون را محل تأمين هزينه ،ادارينظام 

محل مذكور با وجود اين بايد گفت كه اوالً تعيين كرده است.  5939در سال ثبت وصولي سازمان 
براي اين جديدي  درآمدي شود، منبعكه درآمد سازمان ثبت اسناد و امالك كشور محسوب مي

 ،به موجب قوانين هاآن حداقل بخشي ازاين درآمدها يا قبالً محل مصرف  ؛ چه آنكهنيستزمان سا
ي اجرايي ي كه به واسطههاي جديدبراي تأمين هزينه مجلس بايد مشخص و معين شده است.

ي منبع جديدي را كه محل مصرف شود،شدن طرح جامع حدنگار كشور براي سازمان ايجاد مي
( قانون 52ماده ) ند كه چنين نكرده است. ثانياً، مشخص و معين كي نشده استبينبراي آن پيش

شود تا بخواهيم آن را به درآمدي محسوب نميمنبع ، و مقابله با فساد ادارينظام سالمت  ارتقاء
تعيين درآمد مازاد بر درآمدهاي وصولي سازمان  ثالثاًهاي جديد تعيين كنيم. عنوان منبع تأمين هزينه

تواند يك منبع مشخص، معلوم درآمدي، نمياحتمالي  نوساناتاسناد و امالك كشور به دليل  ثبت
هاي سال جاري نيز در خصوص هزينه رابعاًهاي اجراي اين قانون باشد. و مكفي براي تأمين هزينه
ز ي مزبور، انشده است. بنابراين، ماده بينيي براي اجراي اين طرح پيشمنبع و محل تأمين مشخص

هاي جديد اجراي اين قانون را مشخص و معين نكرده است، آن جهت كه محل تأمين هزينه
 ( قانون اساسي است.31همچنان مغاير با اصل )

كل كشور به صورت ساالنه توسط دولت  ي( قانون اساسي، بودجه12مطابق با اصل ) ب(
بر اين اساس، مطابق  .شودميو براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارائه  شودتنظيم و تهيه مي

ي ماده ي دولت است. با وجود اين،اين اصل از قانون اساسي، ابتكار تهيه و تنظيم بودجه بر عهده
 فيرد عنوان بهرا در بودجه  خاص يفيردهرساله كه  استكرده  ملزم دولت را ( اصالحي53)

و معادل صد درصد تعيين كند ن قانو نيا ياجرا از يناش يهانهيهز موضوع كنندهنيتأم يدرآمدها
، بر اين اساس بيني كند.را در آن پيش 5939اسناد و امالك كشور در سال  مازاد درآمد سازمان ثبت

                                                                                                                                              
 

 .«طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد
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ي كل دولت به تعيين رديفي خاص و دائمي در قانون بودجهمقرر در اين ماده اصالحي براي الزام 
محدود كل كشور ي ساالنه ودجهكشور، از آن جهت كه صالحيت دولت را در تهيه و تنظيم ب

  ( قانون اساسي است.12كند، مغاير با اصل )مي

 عدم مغایرت دیدگاه
صد درآمدهاي مازاد بر هاي اجراي اين قانون را صد درنهمحل تأمين هزي ( اصالحي،53) ماده

رديف  تعيين كرده است كه در 5939درآمدهاي وصولي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در سال 
در اين ماده مقرر شده كه . به عبارت ديگر، شودبيني ميكل كشور پيشدر بودجه ساالنه جداگانه 

تخصيص پيدا بدانها  ثبت شده از درآمدهاي وصولي سازمانهاي تعييني محلپس از اينكه هزينه
ي اجرايي هاگونه محل مصرفي ندارد، به عنوان منبع تأمين هزينهكه هيچها هزينهكرد، مازاد بر آن 

ي ساالنه به اختصاص بخشي از منابع موجود در بودجهاز سوي ديگر، . اختصاص يابداين قانون 
 هاي از پيش مقرر شده نيست؛ر رديفد بودجههاي جديد، ضرورتاً به معناي تقليل درآمد هزينه

مازاد آن به  بينيهاي از قبل مقرر شده باشد و لذا پيشزيرا ممكن است اين درآمدها بيش از هزينه
ي جديد تلقي تواند طريق تأمين هزينههاي جديد، ميعنوان درآمد جديد در راستاي تأمين هزينه

را ( قانون اساسي 31اصل ) ت اين مصوبه بامغايرايراد  ( اصالحي،53بر اين اساس، ماده ) .شود
 . برطرف كرده است

 نظر شورای نگهبان
 ريمغا ،گردديم زين قانون نيا توسط شده جاديا يآمدهادر از ريغ شامل كه ،(53ماده ) اطالق -

 زين يمربوط به سال جار يهانهيدر خصوص هز نيشناخته شد. همچن يقانون اساس (31) لاص
 است. دهيامر روشن نگرد فيتكل

 .است نشده توجه شورا نيا تذكرات به ظاهراً -

******* 

 ه چهارم()مرحل 32/33/3131 مجلس شوراي اسالمي: تاريخ مصوبه
 23/33/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

( درآمد %311ء است و صد درصد )االجراالزم 3/3/3134اين قانون از تاريخ  -32 ماده
هاي ناشي از اجراي تكاليف مقرر در قانون با ايجاد ناشي از اجراي آن جهت تأمين هزينه
 يابد.رديف خاص به سازمان اختصاص مي
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 رتیامغ عدم دگاهید
ناشي از  درآمدهايهاي اجراي اين قانون را از محل ، منبع تأمين هزينهاصالحي (53ماده )

بيني شده براي تأمين پيش درآمديِ محلبا توجه به اينكه ، از اين رواجراي اين قانون دانسته است. 
در ايراد پيشين شوراي نگهبان  ،شودجديد محسوب مي ي، منبعهاي اجراي اين قانونهزينه

هاي هزينهواقعي تأمين از جهت عدم ( قانون اساسي 31با اصل )اين مصوبه خصوص مغايرت 
، ايراد از سال آينده ، برطرف شده است. همچنين با تعيين تاريخ اجراي اين قانوناجرايي اين قانون

 شده است. برطرف اين مصوبه نيزهاي سال جاري مربوط به عدم تعيين تكليف وضعيت هزينه

 شورای نگهباننظر 
 شرع و قانون اساسي شناخته نشد. موازين، مغاير با (53)ماده 

 نظر نهایي شورای نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح جامع حدنگار )كاداستر( كشور، با توجه به اصالحات به 

 عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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دن توليد و یكپارچه شدن اراضي در حوزه قانون اصالح قانون تعاوني نمو

 های تعاوني روستایيعمل شركت

 15/11/1393مصوب 

 ي قانون  درباره
هاي اصالح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت»طرح 

انون ق»را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در راستاي تطبيق موضوع  «تعاوني روستايي
 مصوبني روستايي هاي تعاوه شدن اراضي در حوزه عمل شركتچيكپارنمودن توليد و  تعاوني

وري در بخش مقررات جمهوري اسالمي ايران و همچنين افزايش بهره با « 28/52/5983
كشاورزي و توجه به نيازهاي جديد در اين حوزه، با قيد يك فوريت، به مجلس شوراي اسالمي 

ي اين طرح و فوريت آن به شرح زير ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهدر مقدمهتقديم كردند. 
برداري كشاورزي در ايران بسيار كوچك بوده و اقتصادي نظر به اينكه واحد بهره»آمده است: 

برداري براي عمليات كاشت و داشت و برداشت متحمل صرف وقت زياد و باشد و بهرهنمي
گردد و به علت انفرادي كشت و كار نمودن و كوچك بودن قطعات، يهاي اضافي مپرداخت هزينه

باشد، با توجه به آالت و ادوات كشاورزي و تكنولوژي فني نميامكان استفاده مطلوب از ماشين
اهميت موضوع و به لحاظ دستيابي به كشاورزي پايدار و به دليل عنايت خاصي كه مجلس شوراي 

رزان مملكت دارد، به منظور جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر اسالمي به بخش كشاورزي و كشاو
 «گردد.اين طرح با يك فوريت تقديم مي

در تاريخ  بود، دهيرس بيبه تصودر مجلس  23/5/5902 تاريخآن در  تيفور كياين طرح كه 
در صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني  2/0/5902

شوراي  به 1/0/5902مورخ  93890ي شماره ( قانون اساسي به موجب نامه38در اصل )مذكور 
اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد  52/0/5902ي مورخ  شوراي نگهبان در جلسه ارسال شد.نگهبان 

آن را در مواردي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص 
به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد.  50/0/5902مورخ   8505/91/02شماره ي نامه را طي

اصالحات  29/51/5902ي مورخ مجلس شوراي اسالمي براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه
مورخ  33332ي شماره ي اصالحي را طي نامهالزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه

ي اصالحي در دستور مصوبه ارسال كرد. بررسياي نگهبان براي اظهار نظر به شور 21/51/5902
شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي اعضا راجع  58/55/5902ي مورخ كار جلسه
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( قانون 31( اين مصوبه در جهت رفع مغايرت آن با اصل )1شده در ماده )به آن، اصالحات انجام
(، ايراد پيشين شورا همچنان پابرجا 3در خصوص ماده ) اساسي، ناكافي و واجد ابهام دانسته شد و

مورخ  0110/91/02ي شماره نامه دانسته شد. نظر شوراي نگهبان در اين خصوص، طي
پس از آن، مجلس شوراي اسالمي در تاريخ  د.شاعالم به مجلس شوراي اسالمي  51/55/5902
(، آنها را عيناً به 3( و )1واد )ي قبلي خود در خصوص م، با اصرار بر متن مصوبه21/5/5909

ي شماره ( قانون اساسي طي نامه552تصويب رساند و اين مصوبه را جهت اجراي موضوع اصل )
به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد. مجمع نيز پس از تشكيل  91/5/5909مورخ  8301

خود و  28/1/5909رخ ي موراجع به اين مصوبه، با استناد به مصوبه 55/8/5908جلسه در تاريخ 
( قانون اساسي در خصوص غير 552ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل )همچنين با استناد به نظريه

شده توسط شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت قابل بررسي بودن مصوبات مبهم شناخته
–08935اره ي شمنظام، ورود ماهوي به موضوع اين مصوبه را منتفي اعالم كرد و آن را طي نامه

جهت طي مراحل قانوني و رفع ابهام از مصوبه به مجلس برگشت داد.  25/8/5908/ح مورخ 3311
ماند تا اينكه مجلس در تاريخ در مجلس شوراي اسالمي مسكوت  5939اين موضوع تا سال 

به منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، با اصالحاتي آن را به تصويب رساند و  51/55/5939
جهت اظهار نظر به  25/55/5939مورخ  01108/993ي شماره ي اصالحي را طي نامههمصوب

خود، پس از  23/55/5939ي مورخ شوراي نگهبان ارسال كرد. اعضاي شوراي نگهبان در جلسه
شده دانستند ي اصالحي، ايرادهاي پيشين خود نسبت به اين مصوبه را برطرفبررسي مفاد مصوبه

ي نامه را طي اساسيعدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون و نظر خود مبني بر 
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كردند. 23/55/5939مورخ  9021/512/39شماره 

******* 

 )مرحله نخست(  2/2/3182تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 32/2/3182، 3/2/3182نگهبان:  شورايتاريخ بررسي در 

 ( قانون، اصالحات زير به عمل آمد:3ر ماده )د -1ماده 
 تغيير يافت.« روستاهاي»به « دهات»در سطر دوم، كلمه 

 اضافه گرديد.« و ساير كشاورزان»، عبارت «هاشركت»در سطر دوم بعد از كلمه 
... 

موافقت »حذف و عبارت « همچنين استقبال كشاورزان از»در سطر پانزدهم، عبارت 
هاي تعاوني توليد روستايي و م اراضي مورد نظر اعضاء شركتصاحبان حداقل دو سو
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 اضافه گرديد.« ساير كشاورزان
 ( حذف گرديد.3( ماده )3تبصره )

هاي تعاوني نمودن توليد در حوزه عمل شركت»در سطر پانزدهم و شانزدهم، عبارت 
 حذف گرديد.« تعاوني روستايي

... 
 شرح ذيل اصالح شده است:( به 3]با توجه به اصالحات مزبور، ماده )

منظور يكپارچه كردن قطعات اراضي زراعي زارعين داوطلب عضو ه ب -3ماده 
ها و ساير ي در هر يك از روستاهاي حوزه عمل آن شركتيروستا تعاونيهاي شركت

برداري از منابع آب و خاك كشور از طريق كشاورزان در جهت امكان حداكثر بهره
هاي ارتباطي بين اري و تسطيح اراضي زراعي و احداث راههاي نوين آبيتأسيس شبكه

مزبور و ساير كشاورزان با اصول و  تعاونيهاي شركت يروستاها و آشنا ساختن اعضا
آالت هاي جديد كاشت و داشت و برداشت و استفاده صحيح از وسايل و ماشينشيوه

اراضي باير و كشاورزي متناسب با شرايط محلي با رعايت نظام تعاون و احياي 
المنفعه و موات و همچنين فراهم نمودن امكانات و تسهيالت بيشتر براي توسعه مسلوب

هاي هاي دامي و زراعي و گسترش فعاليتدستي و تبديل فرآورده و بهبود و ايجاد صنايع
ها اراضي كشاورزي در ساير مناطق و مفيد غير كشاورزي در حوزه عمل اين شركت

شدن موجبات افزايش توليد و درآمد سرانه سكنه روستاها و تأمين رشد بالنتيجه فراهم 
شود با رعايت اصل وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده ميه مداوم اقتصادي كشور، ب

تدريج و متناسب با امكانات و ه مالكيت فردي كشاورزان و تأمين حقوق ناشي از آن ب
اضي مورد نظر اعضاء شركت مقدورات دولت و موافقت صاحبان حداقل دو سوم ار

توليد روستايي و ساير كشاورزان برنامه يكپارچه كردن اراضي زراعي و حائز  تعاوني
 [مورد اجرا بگذارد.ه شرايط، برنامه مذكور را ب

 دیدگاه مغایرت
مطابق با موازين شرع، مالكيت خصوصي اشخاص محترم بوده و هرگونه دخل و تصرف  الف(

گرفته در با رضايت مالك آن صورت پذيرد. با توجه به اصالحات صورتدر اموال ديگران بايد 
صاحبان حداقل دو سوم (، به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده شده است تا با موافقت 5ماده )

يكپارچه كردن  ياراضي مورد نظر اعضاء شركت تعاوني توليد روستايي و ساير كشاورزان برنامه
سازي قطعات اقدامات مذكور در اين ماده را در جهت يكپارچه ،اراضي زراعي و حائز شرايط

ي مزبور كه تصرف در اراضي مزبور را با موافقت صاحبان حداقل دو حكم ماده .اراضي اجرا كند
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سوم اراضي مجاز دانسته است، حق مالكيت دو دسته از مالكين اراضي را مخدوش كرده است: 
اند و دوم حقوق و شركت كه موافق اين امر نبودهي صاحبان اراضي عضنخست حقوق مالكانه

كردن  ي يكپارچهنيستند ولي مشمول برنامه كه عضو شركت تعاوني« ساير كشاورزاني»ي مالكانه
اند ولي در حين ي نخست هر چند عضو اين تعاوني شدهاند. افراد دستهاراضي زراعي شده

توانند در اند و لذا اكثريت افراد نميذن ندادهسازي اعضويت و تشكيل اين تعاوني، به يكپارچه
طور كلي عضو اين ي دوم نيز بهگيري كنند. دستهخصوص اين موضوع از جانب آنها تصميم

دار كردن ي مزبور به دليل خدشهاند. بنابراين، مادهگونه اذني براي اين امر ندادهتعاوني نبوده و هيچ
زين شرع و اصل تسليط مسلمانان بر اموال خود است. الزم به حق مالكيت اين افراد، مغاير با موا

توضيح است در صورتي كه مصلحت نظام اسالمي ايجاب كند كه چنين حكم غير شرعي به 
تصويب برسد بايد موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شود و شوراي نگهبان 

 كند. تواند به استناد مصلحت عمومي نظام اسالمي آن را تأييدنمي
توانند اقدام به عقد شركت از لحاظ موازين شرعي، عقدي جايز است و لذا اعضاي شركت مي ب(

ي مزبور، اگرچه اعضاي شركت ممكن است از ابتدا موافقت دو سوم اعضا فسخ آن كنند. در فرض ماده
م نيست، را براي تصويب و اجراي امور پذيرفته باشند ولي با توجه به اينكه عقد شركت، عقد الز

ي مزبور كه موافقت دو سوم اعضاي توانند نسبت به فسخ عقد خود اقدام كنند. بر اين اساس، مادهمي
داند، از حيث مخدوش ي اعضا ميتعاوني را در هر صورت موجب اجراي اقدامات مذكور براي همه

 ين شرع است.ي اين افراد كه خواهان فسخ عقد شركت هستند، مغاير با موازكردن حقوق مالكانه

 دیدگاه عدم مغایرت
هاي نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران، ( قانون اساسي يكي از پايه88مطابق با اصل ) الف(

ها داراي مقرراتي هستند كه افراد با اطالع از اين شرايط و مقررات، بخش تعاوني است. اين شركت
اند كه عضويت به طور ضمني پذيرفتهپذيرند. از آنجا كه افراد در حين عضويت در شركت را مي

موافقت اكثريت يا دو سوم اعضا براي تصويب امور مربوط به شركت تعاوني كافي است، حكم 
ي مزبور كه تصرف در اراضي را بر اساس موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضي مقرر در ماده

 دانسته است، مغاير با موازين شرع نيست.
ي قواعد آمره است كه حكومت در راستاي رعايت ه از جملهحكم مذكور در اين ماد ب(

آن  ، انجامبرخي مصالح از جمله خودكفا شدن و عدم وابستگي به محصوالت كشاورزي خارجي
بنابراين در اين ماده، رضايت اعضاي  الزم دانسته است.ي كشاورزان با رعايت حقوق مالكانهرا 

ل نيست تا عدم رضايت آنها به معناي مغايرت اين تعاوني و ساير كشاورزان غير عضو مالك عم
 ي مزبور مغايرتي با موازين شرعي ندارد.ماده با موازين شرع باشد. بر اين اساس، ماده
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 نظر شورای نگهبان
 ( قانون، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.5( موضوع اصالح ماده )9ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي اصالحات ارضي و كميسيون»( پاراگراف دوم سطر دوم، عبارت 2در ماده ) -4ماده 
هاي كميسيون»حذف و به جاي آن عبارت « تعاون روستايي و دارايي و استخدام مجلسين

 اضافه گرديد.« كشاورزي، آب و منابع طبيعي و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
 ح ذيل اصالح شده است:( به شر2]با توجه به اصالحات مزبور، ماده )

 غيرهاي وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور ترويج و توسعه فعاليت -2ماده 
در روستاها، واحد سازماني الزم را به وجود آورد. واحد سازمان مزبور  كشاورزي

مشمول قوانين و مقررات استخدامي كشور نيست و با داشتن شخصيت حقوقي و 
اي كه به پيشنهاد ورت بازرگاني و طبق مقررات اساسنامهاستقالل كامل مالي به ص

هاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب كميسيون
 شود.[اقتصادي مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد اداره مي

 دیدگاه مغایرت  
 ياساسنامه تصويب دائمي توانديمجلس شوراي اسالمي م( قانون اساسي، 01مطابق با اصل )

ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به ها، شركتسازمان
به  .به دولت بدهد تصويب آنها را يواگذار كند و يا اجازهدر مجلس ربط هاي ذيكميسيون

ي سازماني كه براي توسعه و ترويج گرفته در اين ماده، اساسنامهموجب اصالحات صورت
شود با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هاي غير كشاورزي در روستا تأسيس مياليتفع

هاي كشاورزي، آب و منابع طبيعي و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد؛ اين كميسيون
ها، به صراحت و به موجب ي مزبور به اين كميسيوندر حالي است كه اختيار تصويب اساسنامه

ي اصالحي مزبور جداگانه از طرف مجلس شوراي اسالمي، تفويض نشده است. لذا مادهاي مصوبه
ي موردي مجلس بر ي يك سازمان دولتي را بدون مصوبهاز اين جهت كه تصويب اساسنامه

( قانون اساسي است. اين استدالل بر اساس اين 01گذاشته است، مغاير با اصل ) ي كميسيونعهده
نچه قانون مصوب قبل از انقالب مورد اصالح مجلس شوراي اسالمي قرار ديدگاه است كه چنا

تواند نسبت به احكام مندرج در آن قانون از جهت ماهوي ورود كرده و گيرد، شوراي نگهبان مي
نسبت به مواد آن قانون از جهت مغايرت يا عدم مغايرت با موازين شرع و اصول قانون اساسي، 

ر قوانين اصالحي، هر چند كه ممكن است صرفاً برخي از عبارات و اظهار نظر كند؛ چه آنكه د
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اسامي مندرج در قانون پيشين تغيير كند، ليكن به تَبَع تغيير عبارات مذكور، حكم ماده نيز تغيير 
ي يك قانون و حكم جديد است و از اين جهت، قابل ارزيابي از جهت مغايرت كند كه به مثابهمي

 ون اساسي و موازين شرع است.يا عدم مغايرت با قان

 دیدگاه عدم مغایرت
ي مزبور تنها در خصوص جايگزين كردن برخي از عبارات و گرفته در مادهاصالحات صورت

هاي اصالحات ارضي و تعاون روستايي و دارايي و كميسيون»اصطالحات از جمله تغيير اسم 
بيعي و اقتصادي مجلس شوراي هاي كشاورزي، آب و منابع طكميسيون»به « استخدام مجلسين

است كه اين تغيير اسم، متضمن هيچ حكم خاص ديگري در اين مصوبه نيست؛ زيرا « اسالمي
مجلس شوراي اسالمي اساساً در مقام تصويب احكام مندرج در اين قانون نبوده است. به بيان 

ن قانون تغيير پيدا ي مجلس، صرفاً برخي از كلمات و اصطالحات ايديگر مطابق با اين مصوبه
ي مزبور كرده است، ليكن اصل مصوبه هنوز مورد بررسي قرار نگرفته است تا بخواهيم حكم ماده

را نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع و يا قانون اساسي بررسي كنيم. بنابراين، 
ا مغاير با اصول قانون اساسي توان آن رتغييرات ايجادشده در اين ماده، تنها شكلي بوده و لذا نمي

 ( دانست.01و از جمله اصل )

 نظر شورای نگهبان
تواند تصويب دائمي اساسنامه ( قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي مي01مطابق اصل )

ربط واگذار هاي ذيدولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون مؤسساتها و ها و يا شركتسازمان
( قانون، به عمل آمده 2( مصوبه در ماده )8صالحاتي كه بر اساس ماده )كند. لكن با توجه به ا

هاي است، اساسنامه موضوع آن به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب كميسيون
( از اين 8رسد؛ لذا ماده )كشاورزي، آب و منابع طبيعي و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي مي

 خته شد.( قانون اساسي شنا01جهت، مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

( ...« 3هاي موضوع ماده )كه در حوزه عمل شركت»( سطر دوم، عبارت 1در ماده ) -1ماده 
به منظور بهبود، »عبارت « متعلق به دولت را»تا انتهاي ماده حذف گرديد و بعد از عبارت 

 اضافه گرديد.« هاي تعاوني توليد روستايي مجاناً واگذار نمايدكمك و تقويت شركت
 ( به شرح ذيل اصالح شده است:1]با توجه به اصالحات مزبور، ماده )

تواند تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مي وزارت جهاد كشاورزي -1ماده 
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هاي تعاوني المنفعه متعلق به دولت را به منظور بهبود، كمك و تقويت شركتمسلوب
 ذار نمايد.[توليد روستايي مجاناً واگ

 دیدگاه مغایرت  
(، به وزارت جهاد كشاورزي اين اختيار داده شده 9شده در ماده )به تغييرات اعمال توجهبا 

ي متعلق به دولت را المنفعهاست كه بتواند تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و موات و مسلوب
هاي كه در حوزه عمل شركت» به صورت مجاني واگذار كند. همچنين با عنايت به حذف عبارت

ي اين اراضي نسبت به قانون فعلي، توسعه يافته است. از از اين ماده، محدوده( ...« 5موضوع ماده )
شود، اين آنجا كه دولت با واگذاري اموال خود كه اصوالً در مقابل عوض است، داراي درآمد مي

موجب كاهش درآمدهاي عمومي واگذاري بالعوض كه بيش از ميزان معين قانون فعلي است، 
دولت خواهد شد. لذا اين ماده از آن جهت كه طريق جبران اين تقليل درآمد را مشخص نكرده 

هاي قانوني نمايندگان ( قانون اساسي است. مطابق با اين اصل، طرح31است، مغاير با اصل )
است كه طريق  چنانچه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت شود در صورتي قابل طرح در مجلس

 جبران تقليل درآمد نيز در آن مشخص شده باشد. 

 نظر شورای نگهبان 
( 5هاي موضوع ماده )كه در حوزه عمل شركت»( مصوبه، با توجه به حذف عبارت 1در ماده )

المنفعه متعلق به دولت كه وزارت جهاد ، محدوده اراضي داير و باير و موات و مسلوب...«
هاي موضوع آن واگذار نمايد نسبت به قانون، توسعه يافته كه اناً به شركتتواند مجكشاورزي مي

 ( قانون اساسي شناخته شد.31موجب تقليل درآمد عمومي است؛ لذا از اين جهت، مغاير اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( قانون حذف و ماده ذيل جايگزين آن گرديد:2ماده ) -2ماده 
شده اراضي زي در اجراي اين قانون، نقشه جامع و يكپارچهوزارت جهاد كشاور -2ماده 

را به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتي روستا و يا روستاها و مزارع مورد عمل 
شركت و اراضي ساير كشاورزان تهيه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلي را در نقشه 

ارسال دارد. واحد ثبتي مكلف  نمودار و همراه با موافقت كليه مالكين به اداره ثبت محل
است، حسب مراجعه نماينده وزارت جهاد كشاورزي با تطبيق نقشه ترسيمي با وضع 
موجود محل، سوابق ثبتي و احراز موافقت مالكين، نسبت به تأييد نقشه مزبور اقدام و بر 
مبناي آن و با رعايت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دريافت هرگونه 

 سند مالكيت اقدام نمايد. صدوره )ماليات، عوارض، حقوق دولتي و غيره( نسبت به هزين
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 دیدگاه مغایرت 
ي نقشه جامع اراضي ي مزبور مبني بر تهيههاي اجرايي مقرر در مادهتكاليف و فعاليت

شده به همراه تعيين حدود و ثغور قطعات سابق و فعلي و همچنين صدور سند مالكيت يكپارچه
هاي عمومي براي دولت است. از نفعان، مستلزم افزايش هزينهريافت هرگونه هزينه از ذيبدون د

( 31ها مشخص نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل )آنجا كه در اين ماده، محل تأمين اين هزينه
هاي نمايندگان و يا اصالحات آنها در خصوص لوايح كه قانون اساسي است. طبق اين اصل، طرح

شود، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق ه كاهش عمومي درآمد دولت ميمنجر ب
 جبران اين كاهش درآمد مشخص و معين شده باشد. 

 نظر شورای نگهبان
هاي دولتي مكلف به انجام اقداماتي متعدد بدون دريافت هرگونه هزينه ( دستگاه0در ماده )

( 31ت؛ لذا اين ماده از اين جهت، مغاير اصل )اند. اين امر موجب تقليل درآمد عمومي اسشده
 قانون اساسي شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( به اين قانون الحاق گرديد:2وان ماده )ماده ذيل به عن -2ماده 
هاي تعاوني توليد موضوع اين افراز و تقسيم اراضي اعضاي شركت هرگونه تفكيك، -2ماده 

رزان ناشي از هرگونه عوامل قهري و ارادي به مساحت كمتر از قانون و اراضي ساير كشاو
باشد. در صورت فوت هر يك از اعضا يا ساير حد نصاب فني و اقتصادي ممنوع مي

كشاورزان موضوع اين قانون سهميه وراث طبق قوانين موضوعه به صورت سهم مشاع از 
 ي مشاعاً صورت پذيرد.گونه اراضي بايستبرداري از اينقطعات مذكور تعيين و بهره

تعيين مساحت قطعات فني و اقتصادي در مناطق مختلف كشور به عهده وزارت  -تبصره
 جهاد كشاورزي است.

 مغایرت دیدگاه
هاي تعاوني توليد و ي مزبور، هرگونه تفكيك، افراز و تقسيم اراضي اعضاي شركتماده الف(

ي و اقتصادي را ممنوع كرده است؛ اين در اراضي ساير كشاورزان به مساحت كمتر از حد نصاب فن
حالي است كه مطابق با موازين شرعي، هر يك از شركاي سهم مشاعي و يا وراث يك سهم، 

توانند سهم خود را از مالكيت مشاعي، افراز كنند. بنابراين، منع تفكيك و افراز سهم مشاعي در مي
ير با موازين شرعي است. همچنين از آنجا كه ي افراد است، مغااين ماده كه مغاير با حقوق مالكانه

در اين ماده به عدم تفكيك، افراز و تقسيم اراضي تصريح شده است، منظور از آن هرگونه افراز 
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توان منظور از تقسيم و افراز اين ماده را صرفاً مواردي ولو در چارچوب شركت است. بنابراين نمي
پذيرد دار كردن نصاب الزم شركت صورت ميشهدانست كه به منظور خارج شدن از شركت و خد

و لذا بر اساس آن، افراز قانوني و ثبتي را در چارچوب عمليات شركت ممكن دانست و اين ماده 
را خالف شرع محسوب نكرد. به بيان ديگر، تصريح بر عدم افراز و تقسيم در اين ماده بدين 

ام مشاعي ولو در چارچوب عملياتي شركت توان اقدام به ثبت افراز و تقسيم سهمعناست كه نمي
 كرد و لذا اين سلب حقوق مالكانه، مغاير با موازين شرع خواهد بود.

برداري مشاعي از اراضي، مغاير با ( الحاقي، مبني بر الزام بهره3حكم مقرر در ذيل ماده ) ب(
ي مشاع ريغز زمين را برداري اتواند بهرهحقوق شرعي مالك در انتفاع از زمين است؛ زيرا مالك مي

تعيين كند. به عنوان مثال ممكن است مالك در بذرافشاني، آبياري و نگهداري از كشت خواهان 
اقدامات مشاعي باشد ولي در برداشت آن، تمايلي به برداشت مشاعي نداشته باشد و در قرارداد 

افراز تالزمي با  خود با شركت، اين امر را غير مشاعي تعيين كند. همچنين بحث عدم تفكيك و
برداري مشاعي ندارد و ايراد مغايرت شرعي در خصوص منع تفكيك و افراز در اين بحث بهره

برداري مشاعي كافي به مقصود دانست؛ زيرا ممكن است توان در خصوص بهرهماده را نمي
برداري رهگذار در عين پذيرش امكان افراز و تقسيم اراضي، به داليلي قائل به الزام به بهقانون

 طور كه ذكر شد اين امر مغاير با موازين شرعي است.مشاعي باشد كه همان
گذاري در صالحيت مجلس شوراي اسالمي بوده ( قانون اساسي، قانون01بر اساس اصل ) ج(

ي اين ماده، تعيين مساحت تواند آن را به ديگري واگذار كند. به موجب تبصرهو مجلس نمي
ي وزارت جهاد كشاورزي گذاشته شده در مناطق مختلف كشور به عهده قطعات فني و اقتصادي

است. اين در حالي است كه تعيين مساحت قطعات فني و اقتصادي و بيان شرايط آنها به دليل 
اينكه ممكن است سبب ايجاد معضالتي در جامعه شود، مستلزم تعيين ضوابط و قواعدي است كه 

ي مزبور، از آن جهت كه بدون تعيين ضابطه، . بنابراين، تبصرهگذار صورت پذيردبايد توسط قانون
وزارت جهاد كشاورزي را در خصوص تعيين مساحت فني و اقتصادي صالح دانسته است، مغاير 

 ( قانون اساسي است.01اصل )

 عدم مغایرت دیدگاه
اي است ونهگحكم ممنوعيت افراز و تفكيك در اين ماده، ناظر به افراز و تفكيك سهام به الف(

زيرا رفتن شركت تعاوني شود؛  و در نتيجه از بين شركااراضي و استقالل  جدا شدنكه موجب 
تشكيل تعاوني و سودآور بودن آن منوط به عدم جدايي اراضي شركا از ساير اراضي است، ليكن 

رسمي تواند سهام خود را افراز و تفكيك كند و براي سهم مفروز خود سند هر يك از شركا مي
مالكيت تهيه كند. به بيان ديگر، افراز سهام مشاعي و ثبت در سند رسمي، منافاتي با شراكتي عمل 
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كردن اعضاي تعاوني نخواهد داشت. لذا ممنوعيت مزبور ناظر به نفي حقوق مالك در افراز و 
 تفكيك سهام خود نيست و از اين جهت اين مصوبه مغايرتي با موازين شرع ندارد. 

ع ممنوعيت بَتَبرداري مشاعي مذكور در ذيل اين ماده بهوجه به اينكه الزام به بهرهبا ت ب(
كافي به  ،تفكيك و افراز اراضي درج شده است، مغاير دانستن بحث ممنوعيت تفكيك و افراز

برداري ع آن الزامي براي بهرهبَمقصود است و در صورتي كه مجلس اين بحث را اصالح كند، به تَ
توان ايرادي برداري ذيل ماده را نميد نخواهد داشت. بر اين اساس، الزام به بهرهمشاعي وجو

 .نيستلزومي به بيان آن توسط شوراي نگهبان  وجداگانه دانست 
معناي يك مجموعه واحد است كه در راستاي مصالحي تشكيل شده است.  شركت بهج( 

قتصادي تشكيل شده است و لذا اعضاي شركت تعاوني مذكور نيز با توجه به وجود داليل فني و ا
طور  توانند انجام برخي امور مربوط به اراضي خود را خارج از مقررات شركت و بهآن نمي

طريق مكانيزه  عنوان مثال در صورتي كه برداشت محصوالت اراضي بهجداگانه انجام دهند. به
ي زميني با حد نصاب خاصي صورت پذيرد، اين امر در صورتي مقرون به صرفه خواهد بود كه برا

توانند خواستار برداشت محصول به شكل سنتي باشند. بنابراين انجام شود و لذا برخي از اعضا نمي
برداري طور جداگانه ثبت و مشخص باشد، بهره حتي در فرض افراز اراضي كه سهم هر عضو به

ضي در شركت تعاوني، منافاتي طور مشاعي باشد و اين برداشت به دليل قرار گرفتن ارا تواند بهمي
برداري از حيث اشاره به الزام به بهره ( الحاقي3)با حقوق ماكانه افراد نخواهد داشت. لذا ذيل ماده 

 مشاعي، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.
اي ي اين ماده، مقولهتعيين مساحت فني و اقتصادي قطعات اراضي، موضوع تبصره (د

به بيان است.  دانستهده آن را در صالحيت وزارت جهاد كشاورزي كارشناسي است كه اين ما
ي نامهي آيينها از نوع تهيه، موضوع صالحيت وزارت جهاد كشاورزي در تعيين مساحتديگر

ي مزبور مغايرتي ي مادهگذاري باشد. لذا تبصرهتواند از مصاديق تقنين و قانوناجرايي است و نمي
گذاري ندارد كه بر صالحيت و انحصار مجلس در تقنين و قانون( قانون اساسي 01با اصل )

 كند.تصريح مي

 نظر شورای نگهبان
ها از اين نظر كه تفكيك و افراز سهام مالكين مشاع را در مورد اعضاي تعاوني ( الحاقي،3ماده )

كرده كه هر يك از سهام كمتر از نصاب مقرر باشد، منع  و در مورد ساير كشاورزان در صورتي
 است، مغاير شرع شناخته شد.

******* 
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 )مرحله دوم( 21/31/3182تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 34/33/3182تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

هاي اصالحات ارضي و كميسيون»( پاراگراف دوم سطر دوم، عبارت 2در ماده ) -4ماده 
هيئت »به جاي آن عبارت حذف و « تعاون روستايي و دارايي و استخدام مجلسين

 اضافه گرديد. «وزيران
 ( به شرح ذيل اصالح شده است:2]با توجه به اصالح مزبور، ماده )

 غيرهاي وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور ترويج و توسعه فعاليت -2ماده 
در روستاها، واحد سازماني الزم را به وجود آورد. واحد سازمان مزبور  كشاورزي
قوانين و مقررات استخدامي كشور نيست و با داشتن شخصيت حقوقي و مشمول 

اي كه به پيشنهاد استقالل كامل مالي به صورت بازرگاني و طبق مقررات اساسنامه
 شود.[خواهد رسيد اداره مي هيئت وزيرانوزارت جهاد كشاورزي به تصويب 

 دیدگاه عدم مغایرت
رزي، آب و منابع طبيعي و اقتصادي مجلس هاي كشاوكميسيون»با توجه به حذف عبارت 

به جاي آن، ايراد سابق شوراي نگهبان در « هيئت وزيران»و اضافه شدن عبارت « شوراي اسالمي
ي ( در خصوص اعطاي صالحيت تصويب دائمي اساسنامه01خصوص مغايرت اين ماده با اصل )

ده است و اين مصوبه از هاي داخلي مجلس برطرف شسازمان مذكور در اين ماده به كميسيون
 جهات ديگر نيز واجد ايراد نيست. 

 نظر شورای نگهبان
 ( قانون، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.2( موضوع اصالح ماده )8ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

حذف و عبارت ( ... « 3هاي موضوع ماده )شركت»در دو سطر اول، عبارت  -1ماده 
 جايگزين گرديد:« هاي تعاوني توليدشركت»

 ( به شرح ذيل اصالح شده است:1]با توجه به اصالحات مزبور، ماده )
تواند تمام يا قسمتي از اراضي داير و باير و وزارت جهاد كشاورزي مي -1ماده 

 هاي تعاوني توليددر حوزه عمل شركتالمنفعه متعلق به دولت را موات و مسلوب
هاي تعاوني توليد روستايي مجاناً واگذار كمك و تقويت شركت به منظور بهبود،

 نمايد.[
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 دیدگاه مغایرت  
هاي تعاوني روستايي هستند ( مذكور در قانون فعلي، شركت5هاي موضوع ماده )شركت الف(

اند. با جايگزين آنها شده« هاي تعاوني توليدشركت»( اين مصوبه، حذف شده و 1كه طبق ماده )
هاي تعاوني روستايي محدود به برخي روستاها و اراضي ي عمل شركتنكه حوزهتوجه به اي

مجاور آنها بوده است، واگذاري مجاني آنها طبق قانون فعلي محدود به برخي اراضي است؛ در 
ي جاري، مالك واگذاري مجاني هاي تعاوني توليد كه طبق مصوبهي عمل شركتحالي كه حوزه

هاي تعاوني روستايي است. لذا با توجه به اين ي عمل شركتحوزه تر ازاست، بسيار گسترده
شود، ايراد پيشين شوراي توسعه كه واگذاري مجاني آنها منجر به كاهش درآمد عمومي دولت مي

( قانون اساسي به قوت خود باقي است. طبق اين 31نگهبان در خصوص مغايرت اين ماده با اصل )
شوند، نيازمند تعيين محل جبران آن است و ش درآمد دولت ميهايي كه منجر به كاهاصل، طرح

 اين مصوبه كه در قالب طرح ارائه شده است نيز محل جبران آن را تعيين نكرده است.
اين استدالل كه كاهش درآمد دولت، ناشي از واگذاري مجاني اراضي و اموال دولت  ب(

فروش و يا درخواست مشتري باشد و شود كه اموال و اراضي مزبور در معرض زماني محقق مي
زيرا حتي با پذيرش  ؛شود، صحيح نيستلذا اين ماده منجر به كاهش درآمد عمومي دولت نمي

اراضي كه در آن دسته از استدالل مزبور، باز هم واگذاري اراضي در اين ماده اطالق داشته و شامل 
آن، واگذاري مجاني اراضي هر شود. افزون بر نيز مي معرض فروش يا درخواست مشتري باشند

چند در حال حاضر موجب كاهش درآمد عمومي دولت نشود ولي با توجه به اينكه دولت بخشي 
، اين نكاتشود. با توجه به دهد، منجر به كاهش درآمد بالقوه او مياز سرمايه خود را از دست مي

( قانون 31ن مغاير اصل )شود، همچنااين ماده از آنجا كه موجب كاهش درآمد عمومي دولت مي
 اساسي است.

 دیدگاه عدم مغایرت  
اين ماده، به « هاي تعاوني توليددر حوزه عمل شركت»ت با توجه به اضافه شدن عبار الف(

ي ي پيشين در خصوص واگذاري اراضي به طور مجاني داشت، در اين مادهي كه مصوبهاتوسعه
شود. بر اين ه كاهش درآمد عمومي دولت نمياصالحي حذف شده است و لذا اين ماده منجر ب

هايي ( برطرف شده است. طبق اين اصل، طرح31اساس، ايراد شوراي نگهبان در خصوص اصل )
 شوند، نيازمند تعيين محل جبران آن است. كه منجر به كاهش درآمد دولت مي

اوني توليد، هاي تعواگذاري تمام يا قسمتي از اراضي مزبور به صورت مجاني به شركت ب(
بيشتري  يدر قانون فعلي( داراي محدوده ذكورهاي تعاوني روستايي )مهر چند نسبت به شركت

شود. توضيح اينكه، تقليل درآمد عمومي دولت زماني قابل باشند، موجب تقليل درآمد دولت نمي
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 تصور است كه اراضي و اموال دولت در معرض فروش باشند كه در اين صورت واگذاري اين
اراضي اين اموال و اراضي به صورت مجاني، باعث كاهش درآمد عمومي دولت از محل فروش 

المنفعه كه مشتري نداشته و ليكن در خصوص واگذاري مجاني اراضي موات و مسلوب ،شودمي
ي مزبور را . بر اين اساس، مادهوجود نداردبالاستفاده هستند، موجبي براي كاهش درآمد دولت 

هاي قانوني را در صورت كاهش درآمد عمومي، ( دانست كه طرح31اير با اصل )توان مغنمي
 داند.نيازمند تعيين محل تأمين آن مي

 دیدگاه ابهام  
شده توسط اين هاي تعاوني توليد )اضافهي عمل شركتدر اين ماده مشخص نيست حيطه

( قانون فعلي( 5در ماده )هاي تعاوني روستايي )مذكور ي عمل شركتمصوبه( چه تفاوتي با حيطه
هاي تعاوني روستايي ي عمل شركتهاي تعاوني توليد از حيطهي عمل شركتدارد؛ چنانچه حيطه

شود كه تر باشد، اين ماده منجر به واگذاري مجاني اراضي بيشتري نسبت به قانون فعلي ميگسترده
غايرت اين قانون با اصل موجب كاهش درآمد عمومي دولت خواهد شد. لذا با توجه به امكان م

( قانون اساسي، ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود تا بتوان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت 31)
 آن با قانون اساسي اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
هاي تعاوني توليد معلوم نيست منطبق بر ايراد دوم شورا از اينكه از حيطه عمل شركت

شود و يا متفاوت با آن است، ابهام دارد؛ پس از رفع ( قانون مزبور مي5ه )هاي موضوع مادشركت
 ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( قانون حذف و ماده ذيل جايگزين آن گرديد:2ماده ) -2ماده 
شده اراضي وزارت جهاد كشاورزي در اجراي اين قانون، نقشه جامع و يكپارچه -2ماده 

ا به تعداد قطعات مناسب در محدوده ثبتي روستا و يا روستاها و مزارع مورد عمل ر
شركت و اراضي ساير كشاورزان تهيه و حدود و ثغور قطعات سابق و فعلي را در نقشه 
نمودار و همراه با موافقت كليه مالكين به اداره ثبت محل ارسال دارد. واحد ثبتي مكلف 

ارت جهاد كشاورزي با تطبيق نقشه ترسيمي با وضع است، حسب مراجعه نماينده وز
موجود محل، سوابق ثبتي و احراز موافقت مالكين، نسبت به تأييد نقشه مزبور اقدام و بر 
مبناي آن و با رعايت مقررات ثبت از جهت حفظ حقوق اشخاص بدون دريافت هرگونه 

 مالكيت اقدام نمايد.سند  صدورهزينه )ماليات، عوارض، حقوق دولتي و غيره( نسبت به 
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هاي دولت در امر توليد از قبيل كاهش تقليل درآمد متصوره در اين ماده با كاهش هزينه
هاي كشاورزي و نيز استفاده بهينه آالت و نهادهمصرف آب، انرژي، نيروي انساني، ماشين

ي هاالً به كاهش هزينهآسازي اراضي كه ماز آنها و افزايش توليد ناشي از يكپارچه
 گردد.انجامد، جبران ميعمومي مي

 دیدگاه عدم مغایرت
« طريق»به عنوان « هاي دولت در امر توليدكاهش هزينه»ي اصالحي، با توجه به اينكه در ماده

هاي ناشي از احكام اين ماده تعيين شده است، ايراد پيشين شوراي نگهبان در جبران كاهش هزينه
( قانون اساسي برطرف 31ماده و مغايرت آن با اصل )خصوص كاهش درآمد عمومي توسط اين 

 شده است و اين مصوبه، از جهات ديگر نيز با ايرادي مواجه نيست.

 نظر شورای نگهبان
 ( قانون، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.0( موضوع اصالح ماده )0ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ( به اين قانون الحاق گرديد:2ماده ) نماده ذيل به عنوا -2ماده 
هاي تعاوني توليد موضوع افراز و تقسيم اراضي اعضاي شركت هرگونه تفكيك، -2ماده 

اين قانون و اراضي ساير كشاورزان ناشي از هرگونه عوامل قهري و ارادي به مساحت 
عضا يا باشد. در صورت فوت هر يك از اكمتر از حد نصاب فني و اقتصادي ممنوع مي

ساير كشاورزان موضوع اين قانون سهميه وراث طبق قوانين موضوعه به صورت سهم 
گونه اراضي بايستي مشاعاً صورت برداري از اينمشاع از قطعات مذكور تعيين و بهره

 پذيرد.
در مناطق  السهم مشاعبا حفظ حقوق حقتعيين مساحت قطعات فني و اقتصادي  -تبصره

 زارت جهاد كشاورزي است.مختلف كشور به عهده و

 دیدگاه مغایرت
اضافه شده است، ولي « السهم مشاعبا حفظ حقوق حق»عبارت  ،اين ماده يتبصرههر چند در 

اين امر ايراد شوراي نگهبان در خصوص غير شرعي بودن ممنوعيت افراز و تفكيك اراضي 
 ،ف نكرده و لذا اين مادهمالكيني كه سهم آنها از حد نصاب فني و اقتصادي كمتر است را برطر

 همچنان مغاير با موازين شرع است.
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 نظر شورای نگهبان
 ايراد چهارم شورا به قوت خود باقي است.

******* 

 مصوبه اصراري( -)مرحله سوم  21/3/3181تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 33/4/3184تاريخ بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام: 

 مصلحت نظام رئيس محترم مجمع تشخيص
مصوبه مجلس شوراي اسالمي در خصوص طرح اصالح قانون تعاوني نمودن توليد و 

هاي تعاوني روستايي كه مورد ايراد شوراي يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت
 21/3/3181شنبه مورخ در جلسه علني روز سه محترم نگهبان قرار گرفته بود، مجدداً

( الحاقي 2( و ماده )1نظر قبلي مجلس در مورد ماده ) مجلس شوراي اسالمي مطرح و
 ...تصويب گرديد.  عيناً

 نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام
هاي طرح اصالح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت

تعاوني روستايي )اختالفي ميان مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان( در جلسه مورخ 
شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگي حقوقي قرار گرفت و مقرر شد  55/8/5908

طرح مذكور جهت طي مراحل قانوني و رفع ابهامات شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسالمي 
 ارجاع گردد.

مجمع و تفسير شوراي نگهبان از اصل  28/1/5909شايان ذكر است بر اساس مصوبه مورخ 
ها و لوايح اختالفي چنانچه با ابهام شوراي نگهبان مواجه شود، طرح ليه( قانون اساسي، ك552)

 (5)شود.جهت رفع ابهام به مجلس شوراي اسالمي عودت داده مي

******* 

 )مرحله چهارم( 31/33/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 23/33/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 شود:( به شرح ذيل اصالح مي1ماده )

                                                           
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس  25/8/5908/ح مورخ 3311-08935ي شماره نامه. 1

 شوراي اسالمي.
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 گردد:( قانون به شرح زير جايگزين مي1ماده ) -1ماده 
اراضي داير  برداري تمام يا قسمتي ازحق بهرهتواند وزارت جهاد كشاورزي مي -1ماده »

هاي تعاوني المنفعه متعلق به دولت كه در حوزه عمل شركتو باير و موات و مسلوب
هاي تعاوني هبود، كمك و تقويت شركتبه منظور ب روستايي يا مجاور آن باشد راتوليد 

وري بخش كشاورزي و ( قانون افزايش بهره3( ماده )2با رعايت تبصره )توليد روستايي 
 «واگذار كند. (3)و اصالحات بعدي، 21/8/3183منابع طبيعي مصوب 

 دیدگاه عدم مغایرت
ذكور با رعايت قانون از اراضي م« برداريحق بهره»ي اصالحي، با توجه به اينكه در اين مصوبه

اين اراضي قيد شده « واگذاري مجاني»وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، به جاي افزايش بهره
ي اراضي كه واگذاري مجاني است، ابهام پيشين شوراي نگهبان در خصوص ميزان افزايش محدوده

مغاير با اصل شد، برطرف شده است و لذا اين ماده، آنها موجب كاهش درآمد عمومي دولت مي
 ( قانون اساسي نيست.31)

 نظر شورای نگهبان
 ( قانون، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.9( موضوع اصالح ماده )1ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
وزارت  -3ماده : »29/0/5903مصوب  يعيو منابع طب يكشاورز بخش وريبهره شي( قانون افزا3( ماده )2تبصره ). 1

جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و امالك كشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط، با 
هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالكيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و تهيه حدنگاري )كاداستر( و نقشه

و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخالت ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداكثر تا پايان دولتي 
ها را به ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، سند مالكيت عرصهبرنامه پنج

برداري از عرصه و اعياني حفاظت و بهره نمايندگي از سوي دولت اخذ و ضمن اعمال مديريت كارآمد، نسبت به
 .هاي دادرسي در دعاوي مربوطه اقدام نمايدمنابع ملي و اراضي يادشده بدون پرداخت هزينه

 ... -5تبصره 
با تصويب اين قانون، انتقال قطعي مالكيت دولت در واگذاري اراضي ملي، دولتي و موات به متقاضياني  -2تبصره 

نمايند ممنوع بوده و قوانين مغاير قانون به بعد شروع به تشكيل پرونده درخواست اراضي مي كه از تاريخ ابالغ اين
بيني شده در طرح مصوب و پس از اجراء كامل طرح و لكن صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش ،گرددلغو مي
ها و مراتع برداري از جنگل( اصالحي قانون حفاظت و بهره99ت نظارت مندرج در قانون اصالح ماده )ئتأييد هي

برداري از اراضي مذكور به صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، بالمانع بوده و بهره 3/8/5900كشور مصوب 
 .باشدبرداري و يا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز مياجاره، حق بهره

     ...« -9تبصره 
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 ( طرح حذف شد.2ماده )

 دیدگاه عدم مغایرت
نگهبان نسبت به اين ماده، سالبه ( از اين مصوبه، ايراد پيشين شوراي 3با توجه به حذف ماده )

 به انتفاي موضوع است.

 نظر شورای نگهبان
(، بررسي موضوع از حيث مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع، 3با توجه به حذف ماده )
 سالبه به انتفاي موضوع است

 نظر نهایي شورای نگهبان
پارچه شدن اراضي مصوبه مجلس در خصوص طرح اصالح قانون تعاوني نمودن توليد و يك

هاي تعاوني روستايي، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغاير با موازين در حوزه عمل شركت
 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 بخشي از مقررات مالي دولت ميالحاق برخي مواد به قانون تنظ قانون

 2/16/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
توسط تعدادي از  «ون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتالحاق برخي مواد به قان»طرح 

ي ساالنه از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و در راستاي رفع برخي از مشكالت در لوايح بودجه
اين طرح در هنگام تقديم ي عنوان اوليهجهت ذكر احكام دائمي در اين لوايح، تقديم مجلس شد. 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصالحات و طرح الحاق برخي مواد به »به مجلس، 
به منظور پااليش قانون بودجه »ي توجيهي اين طرح آمده است: بود. در مقدمه «الحاقان بعدي آن

لوايح  بهي و احكام دائمي كه همواره در روند رسيدگي ابودجه ريغي كل كشور از احكام ساالنه
 «گردد.نموده است، طرح ذيل تقديم مي ي ساالنه كل كشور ايجاد مشكلبودجه

اين طرح براي رسيدگي به صورت يك شوري به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، طرح مذكور را در 

آن را به مجلس ارائه با اصالحاتي در عنوان و متن به تصويب رساند و گزارش  0/0/5939مورخ 
در صحن علني مجلس مطرح و با اصالحاتي به تصويب  53/3/5939تاريخ  . طرح مزبور، دركرد

ي شماره ( قانون اساسي، به موجب نامه38رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل )
ت شوراي نگهبان با تشكيل جلسا ارسال شد.شوراي نگهبان  به 23/3/5939مورخ  00852/800

اين طرح را بررسي  53/51/5939و  51/51/5939، 53/3/5939، 52/3/5939هاي متعدد در تاريخ
و مفاد اين مصوبه را در مواردي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در 

به مجلس شوراي اسالمي  25/51/5939مورخ  9208/511/39ي شماره نامه اين خصوص را طي
 51/55/5939ي مورخ رد. مجلس شوراي اسالمي براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسهاعالم ك

 25/55/5939مورخ  01159/800ي شماره اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال و آن را طي نامه
ي اصالحي در دستور كار مصوبه ارسال كرد. بررسيبراي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان 

شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي اعضا راجع به  23/55/5939ي مورخ جلسه
نشده تشخيص داده شد. آن، در نهايت در چند مورد، ايرادهاي پيشين شورا همچنان پابرجا و رفع

به  23/55/5939مورخ  9029/512/39ي شماره نامه نظر شوراي نگهبان در اين خصوص، طي
ي اين مصوبه به مجلس شوراي اسالمي، اين بار مجلس با اعاده د.شاعالم مجلس شوراي اسالمي 

مجدداً اصالحات الزم براي برطرف شدن ايرادهاي شوراي  8/52/5939ي علني مورخ در جلسه
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جهت  8/52/5939مورخ  08103/800ي شماره نگهبان را در مصوبه، اِعمال كرد و آن را طي نامه
، پس از 0/52/5939ي مورخ رد. شوراي نگهبان در جلسهاظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال ك

ي اصالحي، ايرادهاي پيشين خود به اين مصوبه را برطرف شده دانست و نظر خود بررسي مصوبه
ي شماره نامه را طي اساسيمبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اليحه با موازين شرع و قانون 

 ي اسالمي اعالم كرد.به مجلس شورا 0/52/5939مورخ  9003/512/39

******* 

 )مرحله نخست( 33/3/3131: ياسالمتاريخ مصوبه مجلس شوراي 
 32/31/3131و  31/31/3131، 33/3/3131، 32/3/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

  -3 ماده

 )كشور كل داريهخزان( دولت بين حساب تسويه نحوه و مالي رابطه تعيين منظور به -الف
 ،نفت خام( نفت ارزش از سهمي معادل ربط،ذي تابعه شركت طريق از نفت وزارت و

 در كه داخلي فروش از حاصل مبالغ و صادراتي )طبيعي گاز خالص و گازي ميعانات
 مصارف كليه بابت شركت آن سهم عنوانهب گردد،مي تعيين سنواتي بودجه قوانين
 تعهدات شامل تعهدات و دهيب بازپرداخت جمله از مزبور شركت ايهزينه و ايسرمايه
 از ناشي هايآلودگي و محيطيزيستْ خسارات جبران و متقابل بيع و ايسرمايه

 احتساب با صادراتناشي از عمليات  هايهزينه وخالص درآمد  نفتي هايفعاليت

 صفر نرخ با مالياتي نظر از ،سهم اين .شودمي تعيين )سيف( بيمه و حمل هايهزينه

 .شودمي محاسبه

 هايدرصد از خود سهم محل از است موظف ربطذي تابعه شركت طريق از نفت وزارت
 اساس بر گاز و نفت توليد عملياتي هايشركت با را الزم قراردادهاي منابع، ساير و مذكور
 معاونت با موافقتنامه مبادله از پس عملياتي بودجه ارچوبهچ در و شدهتمام قيمت
 .نمايد منعقد جمهور رئيس رديراهب نظارت و ريزيبرنامه

3- ... 

 مغایرت دیدگاه
 كه است كرده مكلف را دولت ،(5مجلس شوراي اسالمي، بر اساس بند )الف( ماده ) (الف

 شركت سهم عنوان به را داخلي فروش از حاصل مبالغ و صادراتي نفت ارزش از سهمي معادل
كند و  يينتع مزبور شركت ايهزينه و ياسرمايه مصارف يكليه بابت نفت، وزارت ربطذي تابعه

 ياقاز س يقتحق دررا تعيين و تخصيص دهد.  تابعه به نحو مذكور رديف و محل اعتبارات شركت
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نه  دارد، نويسيبودجه ماهيت اينجا در گذارقانون عمل كه گرددمي استفاده گونهاين بند ايننگارش 
 كشور كل يساالنه يبودجه اساسي، قانون (12) اصل است كه مطابق يدر حال ينا گذاري؛قانون

 مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه «دولت» طرف از شودمي مقرر قانون در كه ترتيبي به
 بند موجب بهدر اين طرح مصوب، از آن جهت كه  بنابراين. گرددمي تسليم اسالمي شوراي
بودجه و  رديفه تهيه، تعيين و تنظيم اقدام ب به جاي دولت، مجلس نمايندگان در حقيقت ،)الف(

 قانون( 12) اصل مغايراين بند از مصوبه،  اند،كردهتابعه وزارت نفت  تخصيص منابع مالي شركت
 .است اساسي
 ميعانات خام، نفت( نفت ارزش از سهمي اختصاص( اين مصوبه، 5در بند )الف( ماده ) (ب
 سنواتي بودجه قوانين در كه داخلي فروش از حاصل مبالغ و صادراتي( طبيعي گاز خالص و گازي
 به واريز به تصريح عدم جهت از ،ربط وزارت نفتتابعه ذي شركت سهم عنوانبه گردد،مي تعيين
هاي دريافت يكليهاست؛ زيرا مطابق اين اصل،  اساسي قانون (19) اصل با مغاير، كشور كل خزانه

 . شودمتمركز كشور كل داري اي خزانههدر حساببايست ميدولت 
به تقليل درآمد  نمايندگان منجرقانوني  يهاطرح( قانون اساسي، اگر 31مطابق اصل ) (ج

، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد معلوم گرددعمومي 
ده اين مصوبه كه به صورت طرح تقديم مجلس ش( 5ماده )با اين حال، بند )الف( . باشد شده

سهمي از ارزش نفت صادراتي و مبالغ حاصل عنوان آنچه كه تحت  دارد كه مالياتِاست، اشعار مي
 ايسرمايه مصارف يكليه ، بابتربط وزارت نفتاز فروش داخلي به عنوان سهم شركت تابعه ذي

اي . اين حكم، در حقيقت به معنشوديم محاسبه صفر نرخ با ه،مزبور تعيين شد شركت ايهزينه و
تقليل درآمد عمومي معاف نمودن اين شركت از پرداخت ماليات است كه در عمل منجر به 

است، اين بند شده ن شخصكاهش درآمد ماين طريق جبران  اين مصوبه،در از آنجا كه  وشود مي
 دارد.  مغايرتقانون اساسي  (31)با اصل از مصوبه 

 عدم مغایرت دیدگاه
تخصيص منابع ماليِ  نويسي،( مصوبه مزبور آمده، بودجه5)آنچه در بند )الف( ماده  (الف

 هاي بودجه نيست، بلكه تعيين قالب ثابت براي نحوه و روشدولت و تعيين ميزان اعتبارات رديف
نويسي و تخصيص اعتبارات از سوي دولت به صورت تعيين سهمي از ارزش معادل است. بودجه

 بودجهون اساسي نيز مورد تأكيد قرار گرفته، دولت بايد ( قان12گونه كه در اصل )در واقع همان
 مقرر، 5915، از جمله قانون برنامه و بودجه كشور «قانون» در كه ترتيبي بهرا  كشور كل ساالنه

است تهيه و تنظيم كند. آنچه در اين بند مورد اشاره قرار گرفته، همان ترتيبات قانوني موضوع 
بنابراين، بند مزبور، از آن . شوراي اسالمي رسيده است ( است كه به تصويب مجلس12اصل )
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نويسي و تخصيص منابع مالي دولت نيست و صالحيت دولت در تهيه جهت كه ماهيت آن، بودجه
  ي ندارد.اساس( قانون 12و تنظيم بودجه سنواتي را محدود نكرده است، مغايرتي با اصل )

وارد معافيت و اليات و همچنين م( قانون اساسي، وضع هرگونه م15)اصل مطابق  (ب
است. تقليل درآمد دولت از محل اخذ ماليات  «قانون»بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب 

زماني قابل تصور است كه نهادي به موجب قانون سابق و دائمي، مكلف به پرداخت ماليات بوده و 
ي چنين طرحي كاهش ههم اكنون و به موجب طرح الحق از پرداخت ماليات معاف شود. نتيج
( قانون اساسي خواهد 31درآمد عمومي دولت و الزام به تعيين محل جبران آن به موجب اصل )

ربط شركت تابعه ذيي كل كشور، سهم هاي گذشتهي سنواتي سالبود. از آنجا كه در بودجه
وده و از معاف از ماليات ب ،وزارت نفت از ارزش نفت صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي

نيز از اين باب براي كشور و دولت حاصل  يدرآمدشده است، لذا عمالً اين سهم، مالياتي اخذ نمي
( اين مصوبه، درآمدهاي عمومي 5اينك با معافيت مندرج در بند )الف( ماده )گرديده تا همنمي

زش نفت ارها از ي صفر مالياتي براي سهم اين شركتدولت كاهش يابد. بنابراين، محاسبه
و عدم تعيين طريق  شدهنتقليل درآمد عمومي منجر به ، صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي

( قانون اساسي ندارد. از سوي ديگر، 31جبران كاهش درآمد در بند مذكور، مغايرتي با اصل )
راد ( قانون اساسي، صالحيت اعطاي معافيت مالياتي به اف15مجلس شوراي اسالمي مطابق با اصل )

هاي مزبور نيز به موجب ها را با تصويب قانون دارا است؛ لذا اعطاي معافيت به شركتو شركت
 ي قانوني، فاقد اشكال است.اين مصوبه

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،5بند )الف( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 -3ماده 
 ... -الف

مت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معامالتي يك بشكه نفت صادراتي از قي -3
متوسط  ،شده در بورسمبادي اوليه در هر محموله است و قيمت نفت صادراتي عرضه

قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يك ماه شمسي است و همچنين براي نفت تحويلي به 
نود و پنج  ،ي اعم از دولتي و خصوصيهاي پتروشيمهاي داخلي و مجتمعپااليشگاه
 هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.( متوسط بهاي محموله%31درصد )

2- ... 



 432 از مقررات مالي دولتبخشي  ميالحاق برخي مواد به قانون تنظ قانون

 ابهام دیدگاه
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي كليه19مطابق با اصل )

بارات و به موجب قانون انجام گيرد. ها نيز بايد در حدود اعتشود و همه پرداختمتمركز مي
از جهت مصداق و مفهوم، واجد ابهام است؛ زيرا « ربط وزارت نفتتابعه ذيشركت » عبارت

( قانون نفت مصوب 8موضوع ماده ) -هاي تابعه وزارت نفت شامل شركت« شركت»ي اطالق واژه
شود و از اين جهت، يز ميآنها به تصويب نرسيده است ن يكه تاكنون اساسنامه -(5)3/3/5900

ها و روابط مالي آنها با دولت مشخص نيست؛ چه آنكه در صورتي كه ماهيت ماهيت اين شركت
آنها از  ي مالي آنها با دولت و پرداخت سهم، تعيين رابطهباشدهاي مذكور، غير دولتي شركت

هاي تابعه ت شركت( قانون اساسي است. لذا بايد ماهي19داري كل، مغاير اصل )طريق خزانه
( بند )الف( اين مصوبه، از 5شده در جزء )ي مالي تعريفمشخص شود تا بتوان نسبت به رابطه

 ( قانون اساسي اظهار نظر كرد.19جهت مغايرت يا عدم مغايرت با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،5( بند )الف( ماده )5جزء )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -3 ماده
 ... -الف

 شود:به شرح زير اصالح مي (2)هايارانه هدفمندكردن قانون( 3) ماده)ب(  بند تبصره -4

                                                           
برداري در سراسر رت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهرهوزا -8ماده : »3/3/5900( قانون نفت مصوب 8ماده ) .1

هاي نفت و گاز و هاي شركتاساسنامه هايي را تأسيس نمايد.تواند شركتكشور و فالت قاره و درياها مي
هاي گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه اجراپتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي به مورد 

 ت وزيران خواهد بود.ئبا هيها شركتساير
هاي نفت، گاز و پتروشيمي را هاي شركتوزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه -تبصره

 .«تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد ظرف مدت يك سال جهت

دولت مكلف است با رعايت  -5ماده : »51/51/5900 مصوب هاقانون هدفمندكردن يارانه( 5تبصره بند )ب( ماده ) .2
 هاي انرژي را اصالح كند:قيمت حامل ،اين قانون

 ... -الف
تا پايان برنامه پنجم توسعه اي تعيين شود كه به تدريج گونهميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به -ب

متوسط قيمت گاز ( %31)اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد 
 هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.طبيعي صادراتي پس از كسر هزينه

براي مدت حداقل ده قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي گذاري، جهت تشويق سرمايه -تبصره
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مكلف است قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به  نفتوزارت  -تبصره
 كند: ها را با رعايت معيارهاي زير تعيينواحدهاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي

متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير  -3
 يريپذمحصول با حفظ قابليت رقابت يمتمصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، ق

 اقتصادي كالن متغيرهاي بهبود و الملليينمحصوالت توليدي در بازارهاي ب
 خارجي و داخلي گذاريسرمايه جذب امكان و انگيزش ايجاد -2
انعقاد قرارداد بلندمدت براي  با( %11) درصد سي تا پلكاني تخفيف اعمال -1

واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصوالت 
ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد  كنند و زنجيرهمياني و نهايي توليد مي

 برخوردار بيشتري تخفيف از شوند،مي ياندازراه يافتهدر مناطق كمترتوسعههايي كه بنگاه
 .گردندمي
 تبصره اين مشمول واحدهاي مايع خوراك و گاز خوراك كاهش يا قطع صورت در

 بهبود قانون( 21) ماده برابر است مكلف نفت وزارت دولت، اراده با و قرارداد از خارج
خسارت وارده را از محل خوراك  (3)32/33/3131 مصوب كار و كسب محيط مستمر

 تحويلي در مراحل بعدي جبران كند.

                                                                                                                                              
 

ادراتي در مبدأ ( قيمت سبد ص%01) مكعب حداكثر شصت و پنج درصد هر متر ،سال پس از تصويب اين قانون
 «گردد.)بدون هزينه انتقال( تعيين مي خليج فارس

در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات  -21 ادهم: »50/55/5931( قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 21ماده ) .1
ار داشته باشند و مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قر

كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، هاي عرضهشركت
بيني كنند. هرگاه دولت به كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش

كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات اي عرضههدليل كمبودهاي مقطعي به شركت
هاي هاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتمخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت

هاي ي اين ماده توسط وزارتخانهيرانامه اجآيين .ها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعالم كندوارده به اين شركت
شود و ظرف سه ماه پس از صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطالعات تهيه مي

 .رسدت وزيران ميئشدن اين قانون به تصويب هي ءاالجراالزم

ان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي هاي اضطراري كه قطع برق يا گاز واحدهاي مسكوني، جدر زمان -5 تبصره
تواند براي حداكثر دو روز كه قابل تمديد است، حكم اين ماده را نقض كند و تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي

هاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارت
 .هاي مركز استان براي استماع نظراتشان دعوت شونديد نمايندگان اتاقباره، باگيري در اينتصميم

نامه هاي بيمه، امكان خريد بيمهكننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي عرضهشركت -2 تبصره
 «.دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورندپوشش
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خريد محصوالت پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است  در
ربط قرار كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذيو يارانه مورد نظر دولت براي مصرف

 گيرد.مي
 صنايع دامنه خسارت، جبران نحوه و پلكاني تخفيفات بر مشتمل تبصره اين نامهآيين

 هايوزارتخانه توسط مربوطه ضوابط ساير و بلندمدت قراردادهاي چهارچوب و مشمول
 ماه شش مدت ظرف حداكثر دارايي و اقتصادي امور و تجارت و معدن صنعت، نفت،
 .رسدمي وزيران هيئت تصويب به و شودمي تهيه قانون اين ابالغ از پس

   رتیمغا دگاهید
ي مزبور به وزارت نفت اين اختيار را داده است كه جهت تعيين قيمت خوراك ( مصوبه9) بند

 درصد سي سقفها، تا گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پااليشي و پتروشيمي
تخفيف  ،كنندرا تأمين ميواحدهاي پتروشيمي داخلي  يكه مواد اوليه يواحدهاي براي( 91%)

هايي كه در اعمال چنين تخفيفي براي بنگاهبيني شده است كه پيشضمن اينكه  ،پلكاني اِعمال كند
 تخفيفات اعمالبا توجه به اينكه . بود خواهد بيشتر شوند،مي ياندازراه يافتهمناطق كمترتوسعه

در اين بايد  ساسي،ا قانون( 31) اصل با مطابق ،شودمي دولت عمومي درآمد كاهش به منجر مزبور،
اين ق جبران يراز آنجا كه طشود. بدرآمدهاي مزبور مشخص و معلوم  جبران كاهش مصوبه طريق

 اساسي است.  قانون( 31مغاير با اصل )اين مصوبه ه است، شدمعين و معلوم ن، كاهش درآمد دولت

 رتیعدم مغا دگاهید
، مقرر شده است كه 51/51/5900ب مصو هايارانه( قانون هدفمندكردن 5بند )ب( ماده ) طبق

 يبرنامه پايان تا تدريج به كه شود يينتع ياگونهبهبايد  طبيعي گاز داخلي فروش قيمت يانگينم
حداقل هفتاد و پنج  معادلِ ايران، اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، يتوسعه پنجم

و عوارض  ياتانتقال، مال هايينهسر هزپس از ك صادراتي، طبيعي گاز يمت( متوسط ق%31درصد )
را مشخص  يعيگاز طب يمتق يينتع يمبنادر واقع ها، از قانون هدفمندكردن يارانهبند  ينا .شود

 درصد سي تا پلكاني تخفيف اعمال امكان بر مبني مزبور، يمصوبه( 9) بندده است. آنچه در كر
 تنظيم حقيقت در است، شدهبيني پيش يميو پتروش واحدهاي صنعتي، پااليشي ي( براي برخ91%)

 داشته وجود نيز قبالً كه صنعتي هايفعاليت برخي به انگيزشي هايمشوق دادن براي است ضوابطي
دولت  عمومي درآمد يلتقل در تأثيري موضوع اين لذا. است گرديده اصالح مصوبه اين در و

صور است كه از درآمد بالفعل داشت. ضمن اينكه كاهش درآمد دولت، زماني قابل ت نخواهد
دولت، ميزاني كاسته شود؛ اين در حالي است كه اين اعمال تخفيف و تعيين قيمت در اين ماده، 
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ي مزبور، ( ماده9دولت است. بنابراين، اعمال تخفيفات موضوع بند ) يخود منشأ درآمد اوليه
اساسي،  قانون( 31حكم اصل )شود تا بخواهيم مطابق با منجر به كاهش درآمد دولت نمياساساً 

ي مزبور مغايرتي با اصل محل جبران اين تقليل درآمد دولت را معين و مشخص كنيم. لذا ماده
 . ندارد اساسي قانون( 31)

 نظر شورای نگهبان
 .نشد شناخته اساسي قانون و شرع موازين با مغاير(، 5) ماده)الف(  بند( 8) جزء

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -3ماده 
هاي حاصل ربط، مكلف است دريافتيوزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي -ب

هاي قبل به هر سال و سال از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات هر
هاي الحساب پرداختعنوان عليمتقابل به صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع

هاي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري ز طريق حسابموضوع اين ماده بالفاصله ا
 داري كل كشور واريز نمايد.هاي مربوط در خزانهاسالمي ايران به حساب

طور بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به
ربط )با احتساب متناسب، سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي

اي بيع متقابل(، سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت را كه هبازپرداخت
شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي كه ضوابط آن را موجب قانون تعيين ميبه

داري كل كشور و مازاد حساب مربوط نزد خزانه كند بهشوراي پول و اعتبار مشخص مي
 حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.  آن را به

ك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت بان
داري كل كشور در هاي آن شركت مورد تأييد خزانهربط را به حسابدولتي تابعه ذي

داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان 
هاي جاري ارزي طرف قرارداد و هزينهكنندگان مواد و تجهيزات مربوط بهو عرضه

 شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيالت مالي خارجي توثيق نمايد.
 ... -ج

 مغایرت دیدگاه
سهم كه بند )ب( اين مصوبه، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران را مكلف كرده است  الف(

واريز و براي  ركتهاي آن شربط را به حسابوزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي
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قراردادهاي تسهيالت مالي خارجي توثيق نمايد. توثيق براي تسهيالت مالي خارجي مستلزم انعقاد 
ها، نامهها، مقاوله( قانون اساسي، عهدنامه33قرارداد با اشخاص خارجي است. مطابق با اصل )

المي برسد. بنابراين، از المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسهاي بينقراردادها و موافقتنامه
، بدون تصويب مجلس شوراي اسالمي، به بانك مركزي صالحيت انعقاد قرارداد مزبورآنجا كه بند 

 ( قانون اساسي است. 33خارجي اعطا كرده است، مغاير با اصل )
با  مشورتهاي كلي نظام پس از تعيين سياست ،اساسي قانون (551) اصل( 5) بند مطابق (ب

 كلي هايسياست (22-5) بند موجببه  مصلحت نظام با مقام معظم رهبري است. مجمع تشخيص
 و گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 21 حداقل ستبايمي ساالنه (5)،توسعه پنجم برنامه

( ماده ببند )؛ اين در حالي است كه صدر شود واريز ملي توسعه صندوق به نفتي هايهفرآورد
 نفت صادرات از حاصل ايهدريافتي محل از صرفاً را ملي توسعه صندوق همساين مصوبه،  (5)

واريز بخشي از منابع حاصل  به حيتصر عدم به توجه با . بنابرايناست دانسته گازي ميعانات و خام
عنوان سهم ( به هستند گازي ميعانات و خام نفت جز به هافرآورده اين كه( نفت هاياز فرآورده

مصوب  توسعه پنجم برنامه كلي هايسياستبا  مغايراين مصوبه،  (5)ب( ماده ) دصندوق ملي، بن
 است. اساسي قانون (551) اصل( 5) بند با مغاير نتيجه درو  5903

 عدم مغایرت دیدگاه
 جمهوري اسالمي ايران به توثيق تسهيالت مالي خارجي شركت مركزيتكليف بانك  (الف

توان آنها را ر انجام قراردادهاي تجاري و اجرايي است و نميربط وزارت نفت، ناظر بتابعه ذي
( قانون اساسي محسوب كرد تا 33المللي موضوع اصل )نامه، عهدنامه و يا قرارداد بينمقاوله

( قانون 33المللي موضوع اصل )نيازمند تصويب مجلس شوراي اسالمي باشد؛ زيرا قراردادهاي بين
ها است. بنابراين، توثيق مالي تسهيالت و گسترده ميان دولتاساسي، مشتمل بر تعهدات كلّي 

المللي ندارد تا واگذاري انجام آن به بانك مركزي، خارجي در بند مزبور، ماهيت قرارداد بين
 ( قانون اساسي داشته باشد.33مغايرتي با اصل )

                                                           
كه در تاريخ  توسعه پنجم سالهپنج برنامه كلي هايسياستم معظم رهبري در بخش مربوط به امور اقتصادي مقا .1

تغيير نگاه به  -22»ها در خصوص نفت و گاز ابالغ فرمودند: ابالغ گرديد، ذيل بند )الف( اين سياست 25/51/5903
و ايجاد « هاي زاينده اقتصاديمنابع و سرمايه»به  نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي

ريزي براي صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسالمي در سال اول برنامه پنجم و برنامه
 :دستي وابسته بدان با رعايتاستفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين

 .هاي نفتي به صندوق توسعه مليدرصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده 21ه حداقل واريز ساالن -5-22
2-22- »... 
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واريز ( اين مصوبه در خصوص تكليف وزارت نفت جهت 5آنچه در صدر بند )ب( ماده ) (ب
آمده  گازي ميعانات و خام نفت صادرات از هاي حاصلدريافتي محل از ملي توسعه صندوق سهم

توسعه  پنجم برنامه كلي هاي( سياست22-5است نافي تكليف مندرج در ساير مقررات از جمله بند )
 و گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 21 ، پيرامون لزوم واريز حداقل5903مصوب 

نيست؛ ضمن اينكه مقصود بند مزبور، در واقع تصريح به  ملي توسعه صندوق به نفتي هايرآوردهف
هايي كه نفت خام و ميعانات گازي خوراك تحويلي خود را به بهاي نود اين نكته است كه پااليشگاه

ربط فارس از شركت تابعه ذي قيمت تحويلي روي كشتي )فوب( در خليج (%31و پنج درصد )
كنند، بابت اين خريد )نه صادرات(، مشمول احكام مربوط به پرداخت به ارت نفت خريداري ميوز

 برنامه كلي هاي(، تغايري با سياست5باشند. بنابراين بند )ب( ماده )حساب صندوق توسعه ملي نمي
 قانون اساسي ندارد. (551( اصل )5بند ) با به تَبَع، و 5903توسعه مصوب  پنجم

 نگهباننظر شورای 
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،5بند )ب( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -3 ماده
هايي كه نفت خام و ميعانات گازي خوراك تحويلي خود را به بهاي نود و پااليشگاه -د

فارس از شركت تابعه  قيمت تحويلي روي كشتي )فوب( خليج (%31پنج درصد )
كنند، مشمول احكام مربوط به پرداخت سهمي از ربط وزارت نفت خريداري مييذ

 باشند.هاي توليدي خود به حساب صندوق توسعه ملي نميارزش صادرات فرآورده

 مغایرت دیدگاه
هايي كه نفت خام و ميعانات گازي خوراك تحويلي خود را پااليشگاه، اين مصوبهبند )د( طبق 

فارس از شركت تابعه  قيمت تحويلي روي كشتي )فوب( خليج (%31رصد )به بهاي نود و پنج د
 صادرات از اصلح منابع از درصد 21 حداقل، از واريز كنندربط وزارت نفت خريداري ميذي

 بهاند. اين در حالي است كه شده مستثنا ملي توسعه صندوقحساب  به هاي توليدي خودفرآورده
 بايستمي ساالنه (5)،5903مصوب  توسعه پنجم برنامه ليك هاي( سياست22-5بند ) موجب
 توسعه صندوق به نفتي هايفرآورده و گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 21 حداقل

هاي صادراتي شامل فرآورده هاپااليشگاه هاي توليديفرآورده. بنابراين، از آنجا كه واريز شود ملي
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بيني كلي برنامه پنجم توسعه، استثنايي در اين خصوص پيش هايو در سياست دشوميآنها نيز 
ها را از پرداخت حداقل بيست درصد نشده است، اطالق حكم بند )د( اين مصوبه كه پااليشگاه

مغاير كند، هاي نفتي به صندوق توسعه ملي معاف مي( منابع حاصل از صادرات فرآورده21%)
است  اساسي قانون (551)( اصل 5بند )مغاير با  نتيجه در و توسعه پنجم برنامه كلي هايسياست

 ي مقام رهبري دانسته است.هاي كلي نظام را بر عهدهكه تعيين سياست

 عدم مغایرت   دیدگاه
ساالنه حداقل  ديبا ،5903مصوب  توسعه پنجم برنامه يكل يهااستيس( 22-5) بند با مطابق

به صندوق توسعه  ينفت يهافت و گاز و فرآوردهاز صادرات ن از منابع حاصل (%21) درصد بيست
به  زيو وار (%21) درصد بيست زانيشود. مستفاد از بند مزبور آن است كه كسر م زيوار يمل

محاسبه  كشور ينفت يهاكل صادرات نفت و گاز و فرآوردهمجموع و از  ديبا ،يصندوق توسعه مل
 يمجموع محصوالت صادرات شامل زين ينفت يهافرآورده و گاز و نفت صادرات كل. رديو انجام گ

 بيست زاني. لذا منظور از بند مزبور، كسر ماست كشور در ينفت يهاشگاهيپاال جمله از و هاشركت
 نيا بر زين)د(  بند. ستين جداگانه صورت به هاشگاهيپاال و هاشركت محصوالت از( %21) درصد

-5بند )حكم به صورت جداگانه مشمول  شگاهيپاال يديتول يهاهفرآوردكه  كنديم ديتأك موضوع
و نسبت به  يك بارتنها مزبور،  شود. بنابراين، حكمنمي پنجم، توسعه برنامه يكل يهااستي( س22

( %21) درصد كه ميزان بيست ستين گونهنيو ا شودياعمال م كشور يكل صادرات محصوالت نفت
 هاشگاهيپاال يصادرات و ينفت يهاگانه از فرآوردهبه صورت جدا يك بار ،سهم صندوق توسعه ملي

( 5ماده ))د(  بند بنابراين. گردد كسر نفت وزارت ينفت محصوالت كل از زين يك بار و كسر
برنامه پنجم توسعه و در نتيجه بند  يكل يهااستيس( 22-5) بند با يرتيمغا جهت نيا ازمصوبه، 

 .داشت نخواهد ( قانون اساسي551( اصل )5)

  نظر شورای نگهبان
شوند، مغاير هاي صادراتي هم ميهاي توليدي شامل فرآورده، از آنجا كه فرآورده(5) در بند )د( ماده

 باشد. ( قانون اساسي مي551اصل ) (5)هاي كلي برنامه پنجم و بالنتيجه مغاير بند سياست( 22-5)بند 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -3ماده 
هاي دولتي تابعه اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتدر راستاي  -و

اي از محل سهم خود را از هاي سرمايههاي طرحربط موظف است موافقتنامهذي
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ريزي و نظارت با معاونت برنامه ،هاي سنواتي و ساير منابعدرصدهاي مندرج در بودجه
فت و گاز را به تفكيك هر ميدان مبادله و گزارش عملكرد توليد ن رئيس جمهورراهبردي 

ريزي و نظارت ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهدر مقاطع سه
هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس جمهور و كميسيون راهبردي رئيس

 شوراي اسالمي ارائه نمايد.

 مغایرت دیدگاه
 مستقل يكديگر از ايران اسالمي جمهوري انهگسه قواي اساسي قانون (13) اصل مطابق 

 يسدولت )رئ (،522( و )593از جمله اصول ) يبر اساس اصول قانون اساسهمچنين . هستند
 پاسخگو و سئولمها و يا نمايندگان مجلس، و نه كميسيون( تنها در برابر مجلس وزراجمهور و 

گزارش  يبه ارائه وزارت نفت را ملزم اين مصوبه،( 5( ماده )و) اين در حالي است كه بند .هستند
هاي برنامه و بودجه و ماهه به كميسيونعملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه

و  نفت وزارت الزامكرده است. بر اين اساس،  محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي
ي در اين مصوبه، اسالم يلس شورامج هايونيكميس به گزارش يارائه بههاي دولتي تابعه شركت

كه  است و ساير اصول قانون اساسي اساسي قانون( 13) اصل موضوعاصل استقالل قوا  با يرمغا
  .داندپاسخگو مي« مجلس»دولت را صرفاً در مقابل 

 عدم مغایرت   دیدگاه
ائه هاي تخصصي ارها به كميسيوني ساالنه، گزارش عملكردگونه كه در قانون بودجههمان

هاي كميسيونبه خود  گزارش عملكرد يبه ارائه وزارت نفت شود، در اين مصوبه نيز تكليفمي
هاي مجلس شوراي اسالمي، صرفاً جنبه اطالعي داشته و به معناي نظارت بر دولت و سازمان

هاي مجلس و در نتيجه نقض استقالل قوا ي آن و پاسخگويي دولت در مقابل كميسيونتابعه
( قانون اساسي كه بر استقالل 13(، از اين جهت مغايرتي با اصل )5ز اين رو بند )و( ماده )نيست. ا

ي هاي مجلس به منزلهي گزارش به كميسيونكند، ندارد. همچنين اگر ارائهگانه تأكيد ميقواي سه
و در هاي مزبور باشد، اين امر نيز منطبق با اصول قانون اساسي كميسيون نظارت مجلس از طريق

 راستاي نظارت مجلس خواهد بود.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،5بند )و( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ
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 ... -3ماده 
و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض  ارزش افزودهماليات بر  -ز

كنندگان و همچنين نفت توليدي و مصرف حساب )قبوض(مندرج در صورت
شركت توسط هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها فرآورده

هاي هاي پااليش نفت( و شركتهاي نفتي ايران )شركتملي پااليش و پخش فرآورده
ربط هاي تابع ذيهاي گاز استاني و شركتربط وزارت نفت و شركتدولتي تابع ذي

هاي توزيع برق، آب و فاضالب شهري و روستايي استاني بر مبناي زارت نيرو و شركتو
شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي

 ارزش افزوده ( قانون ماليات بر13داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده )نزد خزانه
توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز  (3)،با اصالحات بعدي آن 2318مصوب 

( ماده 3گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آاليندگي موضوع تبصره )مي
ي در يكننده نهابه مصرف قيمت فروش فرآورده (2)ارزش افزوده، ( قانون ماليات بر18)

 پرداخت مشمول نيز آالينده پتروشيمي واحدهاي و هاداخل كشور است. پااليشگاه
 هستند. آاليندگي عوارض

                                                           
مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق  -93ماده : »53/2/5903مصوب افزوده ارزشقانون ماليات بر  (93ماده ) .1

كشور و توسط  مالياتي امور سازمان به درخواست كه بنا رابطي هاي( اين قانون را به حساب90) موضوع ماده
  ...« گردد، واريز نمايندمالياتي كشور اعالم مي گردد و از طريق سازمان اموركشور افتتاح مي كل داريخزانه

ها و نرخ عوارض شهرداري -90ماده : »53/2/5903مصوب افزوده ارزشقانون ماليات بر ( 90( ماده )5تبصره ) .2
( اين قانون، به شرح 50ها در رابطه با كاال و خدمات مشمول اين قانون، عالوه بر نرخ ماليات موضوع ماده )يدهيار

 :زير تعيين مي گردد
... 

ايت واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رع -5تبصره 
براي اجرا در سال بعد(،  نمايند، طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست )تا پانزدهم اسفندماه هر سالنمي

و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول  ماليات بر هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، عالوههمچنين پااليشگاه
( اين قانون و 53باشند. حكم ماده )اليندگي مي( از قيمت فروش به عنوان عوارض آ%5پرداخت يك درصد )

به رفع سال نسبت باشد. واحدهايي كه در طي هاي آن به عوارض آاليندگي موضوع اين ماده قابل تسري نميتبصره
آاليندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آالينده 

مزبور به مالياتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان  ردند. در اين صورت، واحدهاي يادشده از اول دورهگخارج مي
سال بنا به تشخيص در طي  كه ييواحدهامالياتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آاليندگي نخواهند شد.  سازمان امور

مالياتي  محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره زيست به فهرست واحدهاي آاليندهمحيط  حفاظت و اعالم سازمان
عوارض بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آاليندگي خواهند بود. 

موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها 
 .« هاي همان شهرستان توزيع گرددشود تا بين دهياري( واريز مي93( ماده )2وضوع تبصره )به حساب تمركز وجوه م
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هاي كشاورزي از پرداخت عوارض برق معاف مشتركين خانگي روستايي و چاه
 باشند. وزارت نيرو موظف است در قبوض مربوطه برق آن را اعمال نمايد.مي

ها، درآمد دولت ارييها و دهسهم شهرداريعوارض وجوه واريزي به عنوان  -3تبصره 
افزوده به صورت  اساس احكام قانون ماليات بر ارزش ( آن بر%311نبوده و صد درصد )

 شود.ربط واريز ميهاي ذيماهانه به حساب
 ،يببه ترتمكلفند  كشور وزارت و كشور كل داريخزانه مالياتي، امور سازمان -2تبصره 

 بهماهه سه مقاطع در را بند اين موضوع عملكرد و هادريافتي درآمد، گزارش وصول
 و شوراها و محاسبات وبودجه  و برنامهاقتصادي،  هايها و كميسيوناستان عالي ايشور
 .كنند اسالمي ارائه شوراي مجلس كشور داخلي امور

 مغایرت دیدگاه
 عوارض محاسبه براي فروش قيمت مبناي، مزبور بند موجب به سالميا يشورا مجلس (الف
 به فرآورده فروش قيمت راارزش افزوده  بر ياتمال قانون( 90) ماده( 5) تبصره موضوع آاليندگي

 اخذ براي قيمت مبناي تعيين ، حال آنكهاست كرده تعيين كشور داخل در يينها يكنندهمصرف
 كل ساالنه يبودجهاي دارد. است و ماهيت بودجه نويسيبودجه با مرتبط موضوع يك ،ماليات
 دولت طرف از بايد شودمي مقرر قانون در كه يبيبه ترت ،ي( قانون اساس12مطابق اصل )نيز  كشور

از آنجا كه  . بر اين اساس،گردد تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه
نويسي به موجب اين بند، نمايندگان مجلس با تعيين مبناي قيمت براي اخذ ماليات، به امر بودجه

( قانون اساسي در صالحيت دولت است، مفاد 12) نويسي هم مطابق اصلاند، و بودجهورود كرده
 اين بند مغاير با قانون اساسي است. 

داري كل كشور و وزارت كشور را سازمان امور مالياتي، خزانه( بند مزبور، 2تبصره ) (ب
به ماهه در مقاطع سهها و عملكرد موضوع اين بند ريافتيگزارش وصول درآمد، د يمكلف به ارائه
ي شوراي ( قانون اساسي، وظيفه515مطابق با اصل ) ، حال آنكهكرده است هااستان شوراي عالي

ها و نظارت بر اجراي هماهنگ هاي عمراني، رفاهي استاني برنامهها، مشاركت در تهيهعالي استان
هاي عمراني، رفاهي و... در آنها است. به عبارت ديگر مستفاد از اين اصل، صرفاً نظارت بر برنامه

سازمان امور ها در حدود وظايف شوراي عالي استان است. بر اين اساس الزام دولت )سطح استان
و اعمال  هااستاني گزارش به شوراي عالي ( به ارائهداري كل كشور و وزارت كشورمالياتي، خزانه

 ( قانون اساسي است. 515نظارت آنها بر دولت، مغاير با اصل )
 مستقل يكديگر از ايران اسالمي جمهوري گانهسه قواي اساسي قانون (13) اصل مطابق (ج
 يسدولت )رئ(، 593( و )522از جمله اصل ) يبر اساس اصول قانون اساسهمچنين . هستند
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 پاسخگو و سئولمها و يا نمايندگان مجلس، و نه كميسيون( تنها در برابر مجلس وزراجمهور و 
 داريخزانه مالياتي، امور سازماندولت ) ز( اين مصوبه،( بند )2با اين وجود، در تبصره ) .هستند

 و هادريافتي درآمد، وصول هاي مربوط بهگزارششده است كه مكلف  (كشور وزارت و كشور كل
 و بودجه و برنامهاقتصادي،  هايكميسيونبه ماهه در مقاطع سهرا )ز(  بند موضوع عملكرد

 الزام از اين جهت، تكليف و. ندكارائه  اسالمي ورايش مجلس داخلي امور و شوراها و محاسبات
ي، اسالم يمجلس شورا هايكميسيون به گزارش يارائهمقرّر در اين بند براي دولت نسبت به 

و ساير اصول قانون اساسي است كه  اساسي قانون( 13) اصل موضوعاصل استقالل قوا  با يرمغا
  .داندپاسخگو مي« مجلس»دولت را صرفاً در مقابل 

 عدم مغایرت دیدگاه
عوارض  يقيمت فروش براي محاسبه مبنايمطابق با بند )ز(،  ياسالم يشورا مجلس (الف

به  قيمت فروش فرآوردهرا  افزوده ارزش ( قانون ماليات بر90( ماده )5آاليندگي موضوع تبصره )
ي اي محاسبهتعيين كرده است. اين تعيين مبناي قيمت بري در داخل كشور ينها يكنندهمصرف

نويسي مطرح است عوارض آاليندگي، موضوعي مرتبط با امر بودجه نيست؛ زيرا آنچه در بودجه
شده است. اين در حالي است كه در بند هاي تعيينتخصيص منابع و درآمدهاي دولت به رديف
ابع ي عوارض آاليندگي تعيين شده و به تخصيص منمزبور، تنها يك معيار و ضابطه براي محاسبه

نپرداخته است،  نويسيمنابع و بودجه يصجهت كه به تخص يناز ا ،لذا بند مذكور نپرداخته است.
( 2بند )ز( تبصره ) تكرار يزن اين موضوع ينكه،. ضمن اندارد اساسيقانون  (12)با اصل  يرتيمغا

 .تاس رسانده تصويب به بودجه ياليحه در را آن قبالً دولت و (5)است 5939قانون بودجه 
 داريخزانه مالياتي، امور الزام سازمان( در خصوص 5ماده ) ( بند )ز(2تبصره )در  آنچه (ب

 عالي شوراي به عملكرد و هادريافتي درآمد، گزارش وصول يكشور به ارائه وزارت و كشور كل
هاي نظارتي شوراي عالي بيني شده است، ارتباط مستقيمي با وظايف و مسئوليتپيش هااستان

                                                           
افزوده و عوارض ماليات بر ارزش -ز: »0/52/5932كل كشور مصوب  5939( قانون بودجه سال 2بند )ز( تبصره ) .1

ندگان و همچنين نفت كنحساب )قبوض( مصرفآب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورت
در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملي پااليش و  بار كهاي وارداتي، فقط يتوليدي و فرآورده

هاي ربط وزارت نفت و شركتهاي دولتي تابعه ذيهاي پااليش نفت( و شركتهاي نفتي )شركتپخش فرآورده
هاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش يرو و شركتربط وزارت نذي هاي تابعهگاز استاني و شركت

ي كل كشور واريز و دارخزانهشود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد داخلي محاسبه و دريافت مي
توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز  53/2/5903افزوده مصوب ( قانون ماليات بر ارزش93عوارض طبق ماده )

( قانون ماليات 90( ماده )5. همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آاليندگي موضوع تبصره )گرددمي
 «كننده نهايي در داخل كشور است.بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف
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ي حكم مقرّر در هاي حكومتي ندارد، بلكه در واقع اين امر به واسطهها و سازمانها بر نهادتاناس
وجوه ها بر واريز بخشي از اين بند و در جهت نظارت شوراي عالي استان (5)تبصره بند )ز( و 

ر است. ضمن اينكه گزارش مذكو هاها و دهداريعنوان سهم شهرداريحاصل از عوارض و ... به
ها و ايجاد امكان، جهت صرفاً از باب اطالع و در راستاي نظارت شوراي عالي استان

(، 5ي )( بند )ز( ماده2هاي آينده در سطح استان مقرر شده است. بنابراين، تبصره )ريزيبرنامه
 ها ندارد. ( قانون اساسي و ساير اصول مربوط به وظايف شورا515تغايري با اصل )

هاي هاي دولتي به كميسيوندستگاه ي ساالنه، گزارش عملكرده در قانون بودجهگونه كهمان (ج
داري كل شود، تكليف وزارت نفت، سازمان امور مالياتي كشور، خزانهتخصصي مجلس ارائه مي

ي گزارش ( بند )ز( اين مصوبه در خصوص ارائه2كشور و وزارت كشور در بند )و( و تبصره )
ي اطالعي داشته و ها صرفاً جنبههاي داخلي مجلس و شوراي عالي استاننعملكرد خود به كميسيو

هاي ي آن و پاسخگويي دولت در مقابل كميسيونهاي تابعهبه معناي نظارت بر دولت و سازمان
( بند 2ي نقض استقالل قوا به وجود آيد. لذا تبصره )ها نيست تا شائبهمجلس و يا شوراي عالي استان

كند، گانه تأكيد مي( قانون اساسي كه بر استقالل قواي سه13ن جهت مغايرتي با اصل )مزبور، از اي
 ي نظارت مجلس از طريقهاي داخلي مجلس به منزلهي گزارش به كميسيونندارد. همچنين اگر ارائه

هاي مزبور باشد، اين امر نيز منطبق با اصول قانون اساسي و در راستاي نظارت مجلس كميسيون
 هد بود و از اين جهت نيز اين مصوبه مغايرتي با قانون اساسي نخواهد داشت.خوا

 نظر شورای نگهبان
 بند مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -3ماده 
رد دولت مكلف است ساالنه معادل ريالي حداقل يك ميليا -(3( به ماده )3بند الحاقي )

هاي داخلي در هاي پتروشيمي و پااليشگاهدالر از محل فروش ميعانات گازي به شركت
قالب بودجه عمومي را به نرخ روز محاسبه و براي توسعه حمل و نقل كشور به وزارت 

 راه و شهرسازي اختصاص دهد.
هاي مستقل و مشخص در قوانين بودجه سنواتي درج و وجوه اين منابع در قالب رديف

شود. وزارت راه و شهرسازي مكلف صورت ماهانه به اين وزارتخانه پرداخت مييافتي بهدر
هاي روستايي و ها، توسعه بنادر و راهاست وجوه دريافتي را جهت توسعه و نگهداري راه

هاي مستقلي توسعه حمل و نقل ريلي كشور هزينه كند. اعتبار موضوع اين ماده در رديف
 شود.بودجه ساالنه پيوست قانون جهت اهداف مذكور منظور مي هايبراي كمك به رديف



 423 از مقررات مالي دولتبخشي  ميالحاق برخي مواد به قانون تنظ قانون

 مغایرت دیدگاه
به صورت اي و تغييرات اختصاصي، بودجه نوساناتبدون در نظر گرفتن  اين بند الحاقي،

مكلف كرده است كه معادل ريالي حداقل يك ميليارد دالر از محل دائمي )هر سال( دولت را 
هاي داخلي را در قالب بودجه عمومي، اي پتروشيمي و پااليشگاههفروش ميعانات گازي به شركت

ي حمل و نقل كشور به وزارت راه و شهرسازي اختصاص به نرخ روز محاسبه و براي توسعه
گذار در اينجا گردد كه عمل قانونگونه استفاده ميدر حقيقت از سياق نگارش اين بند، ايندهد. 

، اساسي قانون (12) اصل مطابق كهگذاري. اين در حالي است وننويسي دارد و نه قانماهيت بودجه
 دولت هايجمله صالحيت از شودمي مقرر قانون در كه ترتيبي به كشور كل ساالنه يبودجه يتهيه

. بنابراين از درا دار مجلس به ي تقديمي دولتاليحه تصويب و رسيدگياست و مجلس صرفاً حق 
بودجه و تخصيص حقيقت نمايندگان مجلس اقدام به تعيين رديف آنجا در اين بند الحاقي، در 

 ( قانون اساسي است.12اند، اين مصوبه مغاير با اصل )منابع مالي كرده

 عدم مغایرت دیدگاه
تخصيص منابع ماليِ دولت و تعيين  نويسي،( آمده، بودجه5( الحاقي به ماده )5آنچه در بند )

نويسي بودجه نيست، بلكه تعيين قالب ثابت براي نحوه و روشهاي بودجه ميزان اعتبارات رديف
و تخصيص اعتبارات از سوي دولت به صورت تعيين سهمي از ارزش معادل است. در واقع 

 كل ساالنه يبودجه( قانون اساسي نيز مورد تأكيد قرار گرفته، دولت 12گونه كه در اصل )همان
است تهيه و  مقرر، 5915قانون برنامه و بودجه كشور  ، از جملهقانون در كه ترتيبي بهرا  كشور

( 12كند. آنچه در اين بند مورد اشاره قرار گرفته، همان ترتيبات قانوني موضوع اصل )تنظيم مي
اختصاص ( الحاقي، بر 5بند )است كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است. ضمن اينكه 

به  طرف دولتاز ر به امر توسعه حمل و نقل كشور ساالنه معادل ريالي حداقل يك ميليارد دال
بنابراين، بند مزبور، از آن جهت كه ماهيت كرده است.  تأكيد «سنواتي بودجه»در  بينيپيشصورت 

نويسي و تخصيص منابع مالي دولت نيست و صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجه آن، بودجه
  ي ندارد.اساس( قانون 12ل )سنواتي را محدود نكرده است، مغايرتي با اص

 نظر شورای نگهبان
( قانون اساسي شناخته 12مغاير اصل ) ([،5... همچنين بند الحاقي يك به ماده مذكور ]= ماده )

 شد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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 ... -3ماده 
 قانون و رعايت الزم تدابير اتخاذ است با مكلف دولت -(3)به ماده  (2)بند الحاقي 

 از ايران برداشت سهم اساسي، قانون (44)چهارم  و چهل اصل كلي هايسياست اجراي
 تصويب زمان از آينده سال ده تا را مخازن مشترك از گاز و گازي ميعانات خام، نفت
 همچنينبرساند.  مخازن مشترك داراي كشورهاي برداشت ميزان به حداقل قانون اين

 به حداقل را پتروشيمي محصوالت توليد ظرفيت مذكور مدت طي است مكلف دولت
 كشور داخل در گازي ميعانات و خام نفت پااليش و ظرفيت سال در تن ميليون يكصد

  .دهد روز افزايش در بشكه ميليون حداقل پنج به را

 مغایرت دیدگاه
 خام، نفت از ايران برداشت سهم افزايش ضمن است كرده مكلف را (، دولت2)الحاقي  بند
 يكصد حداقل به را پتروشيمي محصوالت توليد ظرفيت مشترك، مخازن از گاز و گازي ميعانات
 پنج حداقل به را كشور داخل در گازي ميعانات و خام نفت پااليش ظرفيت و سال در تن ميليون
 ياتعمل يحجم گستردهروشن است كه اين تكليف مستلزم . دهد افزايش روز در بشكه ميليون
 گذاريسرمايه به ين نفتي و گازي و پااليشگاهي است كه اين امر نيز نيازدر مياد ايو توسعه يعمران

بر . شودرا موجب مي هاي عمومي دولتهزينه انجام آن، مآالً افزايشكه  دارد هنگفتي مالي توان و
 به منجر كه نمايندگان هايطرح اساسي، قانون( 31) اصل با با توجه به اينكه مطابق اين اساس،

 تأمين طرق كه است مجلس در طرح قابل صورتي در شودمي دولت عمومي هاينههزي افزايش
 اساسي قانون( 31) اصل با مغاير الحاقي، باشد، مفاد اين بند شده مشخص و معلوم هاي آنهاهزينه

از سوي نمايندگان به مجلس تقديم شده است و در آن، « طرح»است؛ زيرا اين مصوبه، به صورت 
 ه است.شدمشخص ننيز اجرايي اين مصوبه  هاينهيو هز يمالمنابع  نيطرق تأم

 عدم مغایرت دیدگاه
 نفت از ايران برداشت سهمافزايش جهت الزام دولت ( در خصوص 2در بند الحاقي ) آنچه

و  پتروشيمي محصوالت توليد افزايش ظرفيتو  مخازن مشترك از گاز و گازي ميعانات خام،
بيني شده است با قيد رعايت قانون پيش كشور داخل در گازي تميعانا و خام نفت پااليش ظرفيت
ي آن ، صورت گرفته كه الزمهاساسي قانون (88)چهارم  و چهل اصل كلي هايسياست اجراي

هاي غيردولتي و انعقاد قرارداد با بخش خصوصي داخلي و گذاري شركتاستفاده از سرمايه
بل است. ضمن اينكه اجراي موضوع اين بند در خارجي در قالب عقود مختلف از جمله بيع متقا

كرد.  ، نه تنها بار مالي براي دولت ندارد بلكه سود بااليي را نيز عايد دولت خواهدسالهدهانداز چشم
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هاي شود تا بخواهيم محل تأمين هزينهنمي دولت هايهزينه افزايش به منجربنابراين بند مزبور 
  ( قانون اساسي ندارد.31ن بند، مغايرتي با اصل )اجرايي آن را معلوم كنيم. لذا اي

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(5( به ماده )2الحاقي ) بند

 ــــــــــــــــــــــــ

و  (3)( قانون مديريت خدمات كشوري1( و )4هاي دولتي موضوع مواد )شركت -4ماده 
چهل  هاي كلي اصل( قانون اجراي سياست38( ماده )1وع بند )هاي دولتي موضشركت

هاي هاي دولتي و سازمانها و بيمهبه استثناي بانك (2)،قانون اساسي (44) و چهارم

                                                           
ي است شركت دولتي: بنگاه اقتصاد - 8 ماده» :0/3/5900كشوري مصوب  خدمات مديريت ( قانون1)( و 8)ماده  .1

هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون هاي دولت به موجب سياستكه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي
گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد اساسي، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب مي

ها، گذاري وزارتخانهاز طريق سرمايه باشد. هر شركت تجاري كهسرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي( 11%)
سهام آن  (%11)ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد  يا مشتركاً هاي دولتي منفرداًمؤسسات دولتي و شركت

 الذكر باشد شركت دولتي است. متعلق به واحدهاي سازماني فوق يا مشتركاً منفرداً
با تصويب مجلس شوراي اسالمي  الذكر صرفاًعناوين فوقهاي دولتي تحت هر يك از تشكيل شركت -5 تبصره

است با  (%11) هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصدهايي كه سهام شركتهمچنين تبديل شركت .مجاز است
 افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. 

و شركت دولتي شناخته شده يا  هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شدهشركت -2 تبصره
 گردند. شوند شركت دولتي تلقي ميمي

هايي كه شمول قوانين و مقررات كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت« هاي دولتيشركت»احكام  -9 تبصره
 عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد. 

هاي اي عمومي غيردولتي، شركتها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهتخانهدستگاه اجرايي: كليه وزار -1 ماده
هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، و كليه دستگاه يتدول

  «شوند.يي ناميده ميهاي دولتي، دستگاه اجراها و بيمهسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك

: 0/55/5900مصوب  اساسي ( قانون88)چهارم  و هاي كلي اصل چهل( قانون اجراي سياست50( ماده )9بند ) .2
ت ئها توسط هيهاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهجهت تسهيل امر واگذاري بنگاه -50 ماده»

 شود:اري اقدامات زير انجام ميواگذ
... 

هاي قابل واگذاري به بخش شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركتميت واگذاري اجازه داده ئهي هب -9
سال( در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري  و قابل تمديد تا دو سال كي)صرفاً در مدت  غيردولتي

ها مشمول مقررات حاكم بر ن شركتها، اصالحات الزم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور ايو اداره شركت
  «هاي دولتي نيستند.شركت



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 412

شامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي  ،ايتوسعه
هاي صنعتي ايران، شركت كهرمعادن و صنايع معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و ش

 (13) (،13مشمول مقررات مواد ) ،هاي كشاورزيشهرك شركت و ملي صنايع پتروشيمي
باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش مي (3)( قانون محاسبات عمومي كشور22)و 

                                                           
حساب مأموري است كه ذي -95ماده » :5/0/5900 مصوب ( قانون محاسبات عمومي كشور30)( و 93(، )95مواد ) .1

ي از بين مستخدمين رسمي واجد صالحيت به منظور اعمال نظارت و يب حكم وزارت امور اقتصادي و داراموجهب
هاي دولتي و ها و مؤسسات و شركتراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانهجهماهنگي الزم در اتأمين 
شود و انجام ساير ت منصوب ميمَتي به اين سِلمؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو ي محلي ويهاي اجرادستگاه

 خواهد داشت: به عهدهوظايف مشروحه زير را 
ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و ي و نگاهداري و تنظيم حسابنظارت بر امور مالي و محاسبات -5

 صحت و سالمت آنها
 نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي -2
 ها و اوراق بهادارها و سپردهنگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه -9
 نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور. -8

 دهد.ي وظايف خود را انجام ميينظر رئيس دستگاه اجرا رياب زحسذي -5تبصره 
اين قانون در مورد وجوهي كه از  (1)حساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده ذي -2تبصره 

با موافقت آن دستگاه منصوب  ي ويا حكم وزارت امور اقتصادي و دارادارند، بمحل درآمد عمومي دريافت مي
 .خواهند شد

شود و وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي -93ماده 
هاي بيمه بايد به ها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي دولتي به استثناي بانكهمچنين درآمدهاي شركت

تحويل شود. خزانه مكلف است گردد هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح ميحساب
 د.نهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايترتيب الزم را بدهد كه شركت

 هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي )خصوصي و تعاوني( متعلق باشد درمورد شركت در -تبصره
باشد مي اجرااين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل  صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد

 است. االجراالزمصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي  و در غير اين
هاي بيمه و ها و شركتبانك استثناء بههاي دولتي )ها و مؤسسات دولتي و شركتبراي وزارتخانه -30ماده 

ها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه اعتباري( و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانمؤسسات 
هاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري ها در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و ساير بانكدر استان

هاي مربوط افتتاح خواهد ي براي پرداختهاي بانكاسالمي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حساب
حساب و يا مقام يذها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك هاي مزبور در مورد وزارتخانهشد. استفاده از حساب

و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي  نفر ديگر از مقامات مسئول كيمجاز از طرف او و الاقل 
هاي مجاز هاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي دستگاهمل خواهد آمد و كليه پرداختع هخزانه در استان ب

هاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و هاي بانكي شركتخواهد بود. استفاده از حساب
 حساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.ذي

اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي  (1)مومي غيردولتي موضوع ماده نهادهاي ع مؤسسات و -تبصره
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داري كل كشور واريز شده از سوي خزانههاي معرفيكاال و خدمات آنها به حساب
مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت شود تا حسب مي

هايي كه خالف مقررات ( قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حساب22) همفاد ماد
  شود.قانوني در اموال عمومي محسوب مي تصرف غير ،مذكور گشايش يافته است

موظفند نسبت به داري كل كشور هاي عامل حسب اعالم بانك مركزي و خزانهبانك
 اند، اقدام كنند.ور افتتاح شدههايي كه خالف مقررات مذكبستن حساب

 دیدگاه مغایرت  
داري هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل ) (الف

ها نيز در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود و پرداختكل كشور متمركز مي
( 1( و )8هاي دولتي موضوع مواد )شركت يهمه ( اين مصوبه نيز در حكمي كلّي8) ماده گيرد.مي

( قانون اجراي 50( ماده )9هاي دولتي موضوع بند )قانون مديريت خدمات كشوري و شركت
( و 93(، )95ررات مواد )مق مولمشرا  قانون اساسي (88) چهل و چهارم هاي كلي اصلسياست

تمام درآمدهاي حاصل از فروش كاال و داده است، تا  قرار كشور عمومي حاسباتم قانون( 30)
شود. با اين وجود، در داري كل كشور واريز شده از سوي خزانههاي معرفيخدمات آنها به حساب

اي شامل سازمان هاي توسعههاي دولتي و سازمانها و بيمهبانكاين ماده، برخي نهادها همچون 
ي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان گسترش و نوساز

هاي شهرك شركت و هاي صنعتي ايران، شركت ملي صنايع پتروشيميصنايع كوچك و شركت
ها دستگاه ايناين امر بدين معنا است كه  كرده است. استثنا را از شمول حكم اين ماده، كشاورزي

 كشور لك داريخزانه به درآمدهايشان واريزز شمول مقررات مربوط به ا دولتي هايشركتو 
گونه استثنايي براي ( قانون اساسي است كه هيچ19مستثنا هستند كه اين امر بر خالف مفاد اصل )

 آنها يسرمايه اينكه به توجه با دولتي هايمهيب و هابانكالبته  هاي دولتي قائل نشده است.دستگاه
 كل داريخزانه به درآمدهايشان واريز از زين اكنون هم، است آنها نزد در مردم وجوه انهم واقع در

 خصوص در اما، هستند مستثنا كشور عمومي محاسبات قانون (30) و( 93) مواد وجبم به كشور
ي بوده و سرمايه دولتي هاشركت گونهاين كه يلدلاين  به، ماده اين در مذكور هايشركتي هيبق

 داريخزانه بهها و درآمدهايشان يافتدر واريز لاص ازتوان آنها را ا متعلق به دولت است، نميآنه

                                                                                                                                              
 

دارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه دريافت مي
در استان منحصراً از رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه ها به تصويب ميكل كشور براي اين قبيل دستگاه

 .«باشدهاي بانكي مذكور قابل پرداخت ميطريق حساب
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، هستند مشخصي قانوني تعريف فاقد ،ايتوسعه هايسازمانهمچنين اگرچه  .كرد مستثنا كشورل ك
 وسازين و ايتوسعه خدمات يارائه به كه شودمي گفته هاييسازمان به اصوالً از آنجا كه كنيل

 تيفعال و شده ايجاد دولتي هايشركت قالب در و تيحاكم يبدنه در و پردازندمي مختلف صنايع
ل كي خزانه ها بهاين سازمان درآمدهاي واريز عدم و شوندمحسوب مي دولتي كامالً، كنندمي

  .شودمي تلقي اساسي قانون( 19اصل ) ، مغايركشور
ها، هاي وزارتخانهحساب يبه كليهبايد ديوان محاسبات قانون اساسي،  (11)اصل مطابق  (ب

هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده هاي دولتي و ساير دستگاه، شركتمؤسسات
اعتبارات  اي ازهيچ هزينه تا كنددارد رسيدگي يا حسابرسي به ترتيبي كه قانون مقرر مي ،كنندمي

( اين مصوبه با 8ماده )رسيده باشد.  ي در محل خود به مصرفمصوب تجاوز نكرده و هر وجه
 توسعه سازمان ،ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان شامل ،ايهاي توسعهسازمانكردن  مستثنا

 شركت، صنعتي ايران هايشهرك و كوچك صنايع سازمان ايران، معدني صنايع و معادن و نوسازي
 كل داريخزانه به درآمدهايشان واريز كشاورزي از هايشهرك شركت و پتروشيمي صنايع ملي

نيز شده است  ديوان محاسباتتوسط  رسيدگي يا حسابرسي يت آنها ازمعاف به نوعي باعث ،كشور
 .( قانون اساسي مغاير است11كه از اين جهت نيز اين مصوبه با اصل )

 عدم مغایرت دیدگاه
و  توسعه سازمان ،ايران صنايع سازينو و گسترش سازمان شامل ايهاي توسعهسازمان

 شركت، صنعتي ايران هايشهرك و كوچك صنايع سازمان ايران، معدني صنايع و معادن نوسازي
( از آنها ياد شده است، 8كه در ماده ) كشاورزي هايشهرك شركت و پتروشيمي صنايع ملي

به معناي واقعي شوند كه واجد شخصيت حقوقي مستقل از دولت هستند و محسوب مي« شركت»
( قانون اساسي ملزم به 19شوند، تا بخواهيم آنها را به موجب اصل )محسوب نمي« دولت»كلمه، 

( در خصوص 8داري كل كشور كنيم. بنابراين، حكم مقرر در ماده )واريز درآمدهايشان به خزانه
( 19رتي با اصل )ي كل كشور، مغايها از واريز درآمدهايشان به خزانهمستثنا كردن اين سازمان

 قانون اساسي ندارد.

 دیدگاه ابهام  
 يببه واسطه عدم تصو ي مزبور،مادهدر  «ايران شركت ملي صنايع پتروشيمي»استفاده از عنوان 

شركت  ينا ي و همچنين روابط ماليو قانون يحقوق يتو نامشخص بودن وضع اساسنامه مربوط
مذكور، غيردولتي باشد، تعيين  ه ماهيت شركتدر صورتي ك است؛ چه آنكهواجد ابهام  ،با دولت

 لذا بايد ماهيت شركت مغاير اصول قانون اساسي است. داري كل كشور،با خزانهمالي آنها  يرابطه
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مشخص شود تا بتوان نسبت به رابطه مالي آن با دولت و در نتيجه  ملي صنايع پتروشيمي ايران
 ول قانون اساسي اظهار نظر كرد.ي مزبور با اصمغايرت يا عدم مغايرت ماده

 نظر شورای نگهبان
، همان ابهام معموله اين شورا در «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران»، عنوان (8)در ماده 

 .نظر خواهد شد اظهار ،پس از رفع ابهام ؛هاي قبل كل كشور را داردخصوص اليحه بودجه سال

 ــــــــــــــــــــــــ

 اجازه خدمات كشوري مديريت قانون (1) ماده موضوع ياجراي ايهدستگاه به -2 ماده
 را ورزشي مازاد و هنري فرهنگي، هايمجتمعو  رفاهي و خدماتي شود واحدهايمي داده

 تعاوني، خصوصي، هايبخش صالحيت به اشخاص صاحب مزايده برگزاري طريق از
 در ورزشي اماكن در و ابربر شرايط تعاوني در بخش با اولويت هادهياري و هاشهرداري

 هايهيئت و مقاومت بسيج هايرده ورزشي، هايفدراسيون با اولويت مساوي شرايط
و  كاربري بر نمايد. نظارت واگذار اجارهصورت به شهرستاني و ورزشي استاني

 حقوق رعايت همچنين و مؤسسات اين رسانيخدمات و برداريبهره استانداردهاي
است.  مربوط يدستگاه اجراي عهده بر مابينفي قرارداد از بخشي عنوانبه كنندهصرف
 در كه ايهزينه -درآمد هايرديف ماده بر اساس اين اجراي از حاصل وجوه معادل
 ياجراي هايدستگاه شود، بهمي بينيپيش يا استاني مليصورت به سنواتي بودجه قوانين

معاونت  با موافقتنامه مبادله بقال در تا يابدمي اختصاص استاني يا ملي ربطذي
 .شود هزينه جمهور راهبردي رئيس نظارت و ريزيبرنامه
 بهبها اجاره وجوه واريز و واگذاري، تعيين نحوه شامل ماده اين ياجراي نامهآيين

 ارائه و هاشركت صالحيت تعيين كشور، نحوه كل داريخزانه عمومي نزد درآمدهاي
 معاونت و دارايي و اقتصادي امور پيشنهاد وزارت با كنندگانمصرف به خدمات

 .رسدميوزيران  هيئت يببه تصو جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه
 هزينه همان شهرستان ورزش براي صرفاًشده داده اجاره ورزشي اماكن درآمد -تبصره

 .است ممنوع ديگر شهرستان در آن هزينه و انتقال و شودمي

 رت  دیدگاه مغای
ساالنه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر  يبودجه اساسي، قانون (12) اصلبا  مطابق (الف

گردد.شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليم ميمي
 هداد اجازه خدمات كشوري مديريت قانون (1) ماده موضوع ياجراي هايدستگاه بهي مزبور، ماده
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 از را خود ورزشي مازاد و هنري فرهنگي، هايمجتمعو  رفاهي و خدماتي واحدهاي است كه
 و هاشهرداري تعاوني، خصوصي، هايبخش صالحيت به اشخاص صاحب مزايده برگزاري طريق

ي اين ماده نيز اشعار داشته كه درآمد همچنين تبصرهد. ننماي واگذار اجارهصورت به هادهياري
با  ي اماكن ورزشي بايد براي ورزش همان شهرستان هزينه شود. بر اين اساس،جارهحاصل از ا

ي اماكن ورزشي و تخصيص منابع آن، امري است كه ماهيت توجه به اينكه موضوع اجاره
اين  ( قانون اساسي، انجام آن در صالحيت دولت است،12نويسي دارد و لذا مطابق با اصل )بودجه
، مغاير با اصل ن صالحيت را از دولت اخذ و آن را به مجلس داده استي مجلس كه ايمصوبه

در صدر « شودمي داده اجازه»( قانون اساسي است. الزم به توضيح است كه استفاده از عبارت 12)
اين ماده و همچنين مفاد تبصره كه به صراحت الزام در تخصيص هزينه به ورزش شهرستان دارد، 

گونه استدال كنيم كه حكم مقرر در اين ماده براي دولت نيست تا اين به معناي اختياري بودن
ي مزبور مغايرتي با اصل ماده اي به دولت نبوده و در نتيجه،مجلس در مقام تحميل اقدامات بودجه

( ندارد، بلكه در حقيقت مجلس در اين طرح مصوب، در مقام تعيين صالحيت براي 12)
امر واگذاري اماكن ورزشي بوده است كه از اين جهت، اين اقدام  هاي اجرايي )دولت( دردستگاه

 است. كشور كل يساالنه يبودجه تنظيم و تهيه در دولت صالحيت يهمحدودكنندمجلس، 
ابالغي سال  قانون اساسي (88) هاي كلي اصلسياست( قسمت )الف( 5بند )مستفاد از  (ب
هاي قبلي و عاليت )شامل تداوم فعاليتموظف است هرگونه فدولت آن است كه  (5)،5908

ساله پنجنباشد، حداكثر تا پايان برنامه  (88)برداري از آن( را كه مشمول عناوين صدر اصل بهره
هاي تعاوني و خصوصي و عمومي درصد كاهش فعاليت( به بخش 21چهارم )ساليانه حداقل 

 عبارتاستفاده از ر، از يك طرف با ي مزبواين در حالي است كه در ماده غيردولتي واگذار كند.
هاي ، دولت و مجريان اين قانون را در واگذاري يا عدم واگذاري فعاليت«شودمي داده اجازه»

ي اماكن مزبور و نه ي اجارهبيني اجازهاقتصادي مرقوم در آن مخير كرده و از طرف ديگر با پيش

                                                           
 5/9/5908، ابالغي مورخ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (88) هاي كلي اصلسياست( قسمت )الف( 5بند ) .1

 تي:هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولهاي كلي توسعه بخشسياست -الف»مقام معظم رهبري: 

را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت  (88)دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل  -5
نباشد، حداكثر تا پايان  (88)برداري از آن( را كه مشمول عناوين صدر اصل هاي قبلي و بهره)شامل تداوم فعاليت

هاي تعاوني و خصوصي و عمومي ( به بخشدرصد كاهش فعاليت 21ساله چهارم )ساليانه حداقل پنجبرنامه 
سن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حُ

ت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي براي مدت ئ( توسط دولت بنا به پيشنهاد هي88) عناوين صدر اصل
محصوالت نظامي، انتظامي و اطالعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه  معين مجاز است. اداره و توليد
 «دارد، مشمول اين حكم نيست.
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ها عمل نموده گونه فعاليتم واگذاري اينهاي مزبور مبني بر لزوواگذاري آنها، بر خالف سياست
ابالغي ( قانون اساسي 88اصل )هاي كلي سياستمغاير با  ( از اين حيث،0است. بنابراين ماده )

( 5( قانون اساسي است. مطابق با بند )551( اصل )5و در نتيجه مغاير با بند ) مقام معظم رهبري
ي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص هاي كلتعيين سياست ( قانون اساسي،551اصل )

 مصلحت نظام با مقام معظم رهبري است.

 رتیمغا عدم دگاهید
 واگذاري، ينحوه بر مشتمل كه راماده  اين اجرايي نامهآيين پيشنهاد، ي مزبورمادهذيل  (الف

 و دارايي و اقتصادي امور وزارت با است عمومي درآمدهاي بهبها اجاره وجوه واريز و تعيين
 يئته يبدانسته كه در نهايت بايد به تصو جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت

ناشي از اين  يسازوكار عملياتي نمودن اجازهاجرا و  گذارقانون. به عبارت ديگر، برسد يرانوز
ماده عالوه  ينا يب. لذا تصواست كردهدولت واگذار  ياراده به رااماكن مزبور  يجهت اجاره ،ماده
 و تهيه در دولت صالحيت شدنباعث محدود  كندينم يجاددولت ا يبرا يقطع يفتكل ينكهبر ا

و  اساسي قانون (12) اصل با مغايرتي ماده، اين بنابراينبود.  نخواهد كشور كل ساالنه بودجه تنظيم
 .نداردي ساالنه صالحيت دولت در تنظيم بودجه

ي سنواتي به معناي متن لوايح بودجه در« شودمي داده اجازه» عبارت اگرچه كاربرد (ب
استفاده از آور است، اما تصويب امري است كه دولت تقاضا داده و در نتيجه براي دولت تكليف

ها و ساير مصوبات عادي، به معناي تخيير و اختيار است و متضمن الزام و اين عبارت در طرح
به دولت اختيار داده است كه « شوداجازه داده مي»عبارت ي مزبور با ين مادهبنابراتكليف نيست. 

موضوع واگذاري اماكن را اجرا كند و از اين جهت تكليفي را متوجه دولت نكرده است و همچنان 
( قانون اساسي كه 12اجرا و تخصيص منابع در اختيار دولت است. لذا اين ماده مغايرتي با اصل )

 كند، ندارد. ي ساالنه تأكيد ميبودجهبر صالحيت دولت در تهيه و تنظيم 
قانون اساسي  (88) هاي كلي اصلسياست( قسمت )الف( 5بند )هر چند كه مطابق  (ج 

هاي اقتصادي خود را دولت موظف شده است فعاليت، 5908ابالغي  جمهوري اسالمي ايران
هاي تعاوني و به بخشدرصد كاهش فعاليت(  21ساله چهارم )ساليانه حداقل پنجبرنامه حداكثر تا 

، ليكن موضوع اين مصوبه در اجاره دادن اماكن ورزشي خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند
گري دولت در مواردي است تالش براي يافتن بهترين راهكار به منظور كاهش تصدي در راستاي

هاي ي برخي فعاليتي اقتصادي و نبود داوطلب، امكان واگذاركه بنا به داليلي همانند فقدان صرفه
هاي غيردولتي وجود ندارد. بنابراين اجاره دادن مراكز مزبور با توجه به اين اقتصادي به بخش

كننده حداكثري هاي اقتصادي است كه تأمينشرايط، بهترين جايگزين براي واگذاري فعاليت
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اماكن ورزشي به ( قانون اساسي است. لذا واگذاري 88هاي كلي اصل )اهداف مورد انتظار سياست
( قانون اساسي 88هاي كلي اصل )سياست ( قسمت )الف(5ي مزبور، با بند )صورت اجاره در ماده

 ( قانون اساسي مغايرتي ندارد. 551( اصل )5ابالغي مقام معظم رهبري و مآالً بند )

 نظر شورای نگهبان
 .قانون اساسي شناخته شد (12)، مغاير اصل (0)تبصره ماده  -
 .اصالح شود« كنندهمصرف»به « كنندهصرف»، واژه (0)در ماده ر: تذك -

 ــــــــــــــــــــــــ

 اجازه ها،استان در آنها تابع واحدهاي ملي و دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه به -2ماده 
 تغيير درخواست احسن، به تبديل ضرورت يا تغيير محل به نياز در صورت شودمي داده

 واحدهاي و دارايي و اقتصادي امور وزارت هماهنگي با را خود غيرمنقول اموال كاربري
شوراي  تأسيس قانون (1) ماده موضوع كميسيون دبيرخانه به مورد استاني حسب تابع

 از يك هر در (3)آن بعدي اصالحات و 3113 مصوب ايران معماري و شهرسازي عالي
 با عدم مغايرت در صورت است موظف كنند. كميسيون ارسال ربطذي هاياستان
 پس ماه يك مدت ( ظرف1) ماده كميسيون دبيرخانه تشخيص با شهري هاي توسعهطرح

 ضوابط رعايت وجوار هم امالك و محل موقعيت بررسي درخواست، با تحويل تاريخ از
 قانوني عوارض پرداخت دستور پس از تغيير كاربري مجوز صدور به نسبت قانوني،
 .نمايد ابالغ متقاضي دستگاه به را مصوبه كميسيون و اقدام دستگاه توسط

 را آن عملكرد باريك ماه سه هر و نظارت حكم اين اجراي سنحُ برموظفند  استانداران
 نظارت و ريزيمعاونت برنامه دارايي، و اقتصادي امور و كشور هايبه وزارتخانه

 گزارش هااستان از هر يكاستان  توسعه و ريزيبرنامه و شوراي جمهور رئيس راهبردي
 وجوه عمومي، مزايده طريق از مذكور فروش امالك از پسموظفند  هادستگاه كنند. اين

                                                           
 -1اده م: »با اصالحات بعدي 22/52/5915مصوب  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (1ماده ) .1

 ستان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار )وهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر ابررسي و تصويب طرح
در غياب وي معاون عمراني استانداري( و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت 

همچنين رئيس شوراي اسالمي شهر جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و 
. شودا شهرسازي( بدون حق رأي انجام ميهندسي استان )با تخصص معماري يربط و نماينده سازمان نظام مذي

كننده طرح جامع يلي اگر بر اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد مرجع تصويبصهاي تفتغييرات نقشه
 .شده از طرف شوراي عالي( برسدسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين)شوراي عالي شهر

 « ... -5تبصره 
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 كل داريخزانه. واريز نمايند كشور كل داريخزانه نزد عمومي درآمد به را حاصله
 سوي معاونت از تخصيص ابالغ و موافقتنامه مبادله از پس يك هفته است مكلف كشور
 اختيار در را يزشدهوار وجوه معادل جمهور، رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه

ماده  رعايت باشده فروخته لكمِ جايگزيني صرف دهد تا قرار ربطي ذياجراي دستگاه
 در مصوب تماميمهن ايسرمايه هايدارايي هاي تملكطرح تكميل يا قانون اين (12)

 .مايدن حاصله درآمد سقف در و شهرستان همان
 ... -تبصره

 دیدگاه مغایرت  
ي دارخزانههاي هاي دولت در حسابي دريافتكليه ( قانون اساسي،19مطابق با اصل ) (الف

مصوب به موجب قانون انجام  اعتباراتها نيز در حدود شود و همه پرداختكل متمركز مي
يح مصوب دولتي است. اين در در اين اصل نيز قانون بودجه و يا لوا« قانون»گيرد. مستفاد از مي

 حاصله از وجوهرا ملزم كرده است معادل  كشور كل داريخزانهي مزبور، حالي است كه ماده
 لكمِ جايگزيني منظوربه  ربطي ذياجراي دستگاهرا به  در اين ماده مذكور فروش امالك

 و شهرستان همان در بمصو تماميمهن ايسرمايه هايدارايي هاي تملكطرح تكميل ياشده فروخته
ي مزبور از آن جهت كه دولت پرداخت كند. بر اين اساس، ماده حاصله درآمد سقف در

داري كل كشور( را به پرداخت خارج از ضوابط قانون بودجه مكلف كرده است، مغاير با )خزانه
 ( قانون اساسي است.19اصل )
 و ملّي دولتي مؤسسات و هاانهوزارتخ به ي مجوزارائهآنچه در اين مصوبه در خصوص  (ب

شده  مقرر خود غيرمنقول اموال كاربري تغيير درخواستجهت ها استان در آنها تابع واحدهاي
هاي آن است. اين در حالي است كه است، به نوعي تعيين تكليف نمودن براي دولت و وزارتخانه

بر  مستقيماًاساسي  قانونكه در جز در اموري )اعمال قوه مجريه ( قانون اساسي 01طبق اصل )
( 01كه در اصل )« اعمال». واژه است از طريق رئيس جمهور و وزرا (رهبري گذارده شده عهده

بايست در مورد اشاره قرار گرفته، به معني هرگونه تصدي و عمليات دولت است كه قاعدتاً مي
تعيين تكليف كند. بنابراين تواند در آن ورود و مقننه نمي يي مجريه باشد و قوهاختيار خود قوه

ي دخالت كنندهاعطاي مجوز جهت انجام امور اجرايي در اين طرح نمايندگان، از آنجا كه تداعي
 ( قانون اساسي در تغاير است. 01مجلس در وظايف دولت است، با اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
از طريق رئيس جمهور  بايستمياعمال قوه مجريه ( قانون اساسي، 01هر چند مطابق با اصل )



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 441

( قانون اساسي، حدود اختيارات هر يك از وزرا )كه 599انجام پذيرد، ليكن مطابق اصل ) و وزرا
كند. بنابراين تكليف قانوني مندرج در حقيقت اختيارات همان وزارتخانه است( را قانون تعيين مي

ها استان در آنها تابع واحدهاي و ملّي دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه اجازه به( مبني بر 3در ماده )
، وفق اين اصل و به موجب قانون تدوين و خود غيرمنقول اموال كاربري تغيير جهت درخواست

 ( قانون اساسي ندارد. 01تصويب شده و از اين جهت تغايري با اصل )

 نظر شورای نگهبان

ها در حدود مه پرداختقانون اساسي بايد ه (19)، نظر به اينكه طبق اصل (3)فراز دوم ماده 
 .اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام بگيرد، بنابراين از اين حيث مخالف اصل مرقوم است

 ــــــــــــــــــــــــ

  -33ماده 
 و غيردولتي بخش حقوقي و حقيقي گذارانجلب سرمايه و تشويقمنظور  به -الف

 هايشهرك و زراعي سهامي هايشركت و برانآب هايتشكل و توليدي هايتعاوني
 احداث، در تسريع الستيكي، سدهاي ها،بندانآب احداث و اليروبي امر در كشاورزي

 و آب عمليات اجراي ،و زهكشي آبياري فرعي يهاشبكه هايطرح تجهيز و تكميل
 هايانرژي، دستگاه و آب مصرف سازيينهبه و آبياري نوين هايو روش كشاورزيخاك 
 مربوط ايسرمايه هايدارايي كتملّ هايطرح اعتبارات محل از استاني و يملّ ياجراي
 به را موصوف هايطرح تكميل و احداث يازن مورد اعتبارات مربوط، هايبرنامه ذيل

 مابقي و بالعوضصورت به دولت سهمعنوان به (%81درصد )پنج  و هشتاد تا ميزان
 مورد كاالي يا زمين تهاتر يا كارگر تأمين يا نقديصورت به بردارانبهره سهمعنوان به
 در احداث كه بردارانيبهره و مناطق محروم نمايند. پرداخت طرح اجراي در يازن

 نقدي سهم پرداخت از باشند نموده مشاركت زهكشي و آبياري اصلي هايشبكه
  معافند. زهكشي و آبياري فرعي هايشبكه احداث در مشاركت

 ياجراي هاياولويت و بالعوض كمك و سهم تأمين نحوه شامل بند اين ياجراي نامهآيين
 معاونت و نيرو و كشاورزي جهاد هايوزارتخانه مشترك با پيشنهاد ايمنطقه و

 رسد. ميوزيران  هيئت به تصويب جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه
 ميعانات و يعيطب گاز و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از (%3) يك درصد -ب

 يابدمي اختصاص كشور آب تقاضاي و عرضه مديريت به زير اهداف در راستاي گازي،
 :شودمي بينيسنواتي پيش بودجه در آن ارقام و
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 مركزي مناطق به درياها از آب انتقال و سازيشيرين -3
 قراراست به مربوط هايزيرساخت ايجاد نيز و آب برق، همزمان توليد تأسيسات ايجاد -2

 كشور سواحل در تجاري و صنعتي مراكز جمعيتي،
 مرزي يهاآب انتقال و مديريت -1
 بهداشتي و غيرشرب مصارف از آشاميدني آب هايشبكه تفكيك -4
 هاآب يهدررو و تلفات از جلوگيري جهت توزيع و انتقال هايشبكه بهسازي -1
 كشاورزي آب مصارف كاهش و وريبهره افزايش -2
 هايطرح اجراي وجوار هم كشورهاي از آب واردات و مرزي سدهاي اجراي -2

 آبي مشترك
 و داخلي از اعم گذارانيهسرما از شدهيهتصف پَساب استحصالي آب خريد يا توليد -8

 مصرف هايبخش در دارانحقآبه ييجوصرفه از ناشي آب مازاد و خارجي
 يا (BOT) انتقال و ياندازراه، ساخت روش به مربوط خدمات و آب خريد تضمين -3

 . يردولتيغ خصوصي بخش ( توسطBOOي )برداربهره و ساخت، مالكيت
 قادر و انديدهد خسارت يجمله خشكسال از غيرمترقبه حوادث اثر در كه كشاورزاني -ج
 مدت براي جريمه پرداخت از اند،نشده مقرر موعد در اجتماعي بيمه حق پرداخت به

 به پرداختي بانكي تسهيالت ديركرد جريمه همچنين .ندباشمي معاف معذوريت
 .شودمي بخشوده كشاورزان

 دیدگاه مغایرت   
 هبدهند چنانچه نمايندگان ارائه ميهايي كه ، در طرح( قانون اساسي31مطابق اصل ) (الف

در اين  و معين شود.جديد معلوم  هايبايست طريق تأمين هزينهمي بينجامد،افزايش هزينه عمومي 
حالي است كه احكام مقرر در اين مصوبه كه به صورت طرح از سوي نمايندگان به مجلس ارائه 

ها هاي عمومي، فاقد منابع مشخص و كافي براي تأمين اين هزينهشده است، به رغم افزايش هزينه
 تااخت به پرد استاني و ملّي ياجراي هايدستگاه(، الزام 55) ماده در بند )الف(است. توضيح آنكه 

صورت  بهعمراني  هايطرح تكميل و احداث يازن مورد يهزينه (%01درصد )پنج  و هشتاد
 نقدي سهم پرداخت از ديگر بردارانبهرهبرخي  و مناطق محرومنيز معاف نمودن  و بالعوض
( 55هاي عمومي براي دولت است. همچنين در بند )ج( ماده )، مستلزم افزايش هزينهمشاركت

اند از پرداخت حق بيمه و اورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه متحمل خسارت شدهمعافيت كش
( از درآمد %5(، تكليف دولت به تخصيص يك درصد )55جريمه و همچنين در بند )ب( ماده )

 افزايشمستلزم  حاصل از صادرات نفت و گاز به مديريت عرضه و تقاضاي آب كشور نيز
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ها، در اين مصوبه به صورت الزم است طريق تأمين اين هزينه دولت است كه عمومي هايههزين
ها در اين مصوبه بيني شود. با وجود اين، آنچه به عنوان منبع براي تأمين هزينهروشن و دقيق پيش

، كه اين منبع، از «ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح اعتبارات»بيني شده عبارت است از: پيش
واقعي براي تواند محل ي سنواتي داراي محل مصرف مشخص است نميدجهآنجا كه در قوانين بو

( 31مغاير با اصل ) ي مزبور،بر اين اساس، ماده اين مصوبه قلمداد شود. يهاي اجرايهزينه تأمين
  قانون اساسي است

ي كشور بر مبناي ، تعيين دخل و خرج يكسالهي اليحه بودجه ساالنههدف اصلي تهيه (ب
شود. اين در ( قانون اساسي توسط دولت تهيه مي12هاي مشخص است كه مطابق اصل )اولويت

ي مصوب از اين طرح، دولت به صورت دائمي ملزم شده است حالي است كه به موجب اين ماده
 و احداث يازن مورد يهزينه (%01درصد )پنج  و هشتاد به پرداخت تاكه برخي از منابع خود را 

اختصاص دهد )به موجب بند )الف(  بالعوضصورت  بهآن هم  ،عمراني ايهطرحبرخي  تكميل
 ميعانات و طبيعي گاز و خام نفت صادرات از حاصل درآمد از (%5) يك درصد(( و 55ماده )
اختصاص دهد )به موجب بند )ب( ماده  كشور آب تقاضاي و عرضه مديريت بهرا نيز گازي 

گوياي آن است كه و بودن عبارات اين ماده داللت دارد  ايبر بودجه اين احكام به روشني، ((.55)
 ( قانون اساسي،12كه طبق اصل ) جاي است. بنابراين، از آناداراي ماهيت بودجهاين احكام 

اي دولت را بودجهكه اختيارات هاي دولت است، نه مجلس، اين مصوبه نويسي از صالحيتبودجه
 انون اساسي است.ق( 12محدود كرده است، مغاير با اصل )

هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب ( قانون اساسي، همه پرداخت19مطابق با اصل ) (ج
ي تخصيص منابع از سوي دولت بايد به و به موجب قانون انجام گيرد. به عبارت ديگر، كليه

صورت ساالنه و به موجب قانون بودجه صورت پذيرد. اين در حالي است كه مجلس شوراي 
هاي بالعوض تا ( به صورت دائمي اقدام به تخصيص منابع و پرداخت كمك55سالمي در ماده )ا

ها و همچنين پرداخت يك درصد طرح تكميل و احداث( براي %01ميزان هشتاد و پنج درصد )
( از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز به مديريت عرضه و تقاضاي آب كشور كرده 5%)

( از آن جهت كه به پرداخت دائمي و تخصيص منابع مالي دولت و 55ماده ) س،است. بر اين اسا
 ( قانون اساسي است.19خارج از فرآيند قانون بودجه، اقدام كرده است، مغاير با اصل )

مكاتبات و متون رسمي بايد به  ( قانون اساسي، زبان و خط رسمي اسناد،51مطابق با اصل ) (د
 ( بند3در جزء ) (BOO) و (BOT)درج عبارات انگليسي ز اين جهت، خط و زبان فارسي باشد. ا

شود كه تلفظ آنها به صورت ( قانون اساسي است و پيشنهاد مي51مغاير اصل ) (،55)ب( ماده )
 .او.تي و بي.او.او نگاشته شود.خط فارسي يعني بي
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 دیدگاه عدم مغایرت
درصد پنج  و هشتادپرداخت كليف دولت به (، با توجه به اينكه ت55در بند )الف( ماده ) الف(

به صورت بالعوض مستلزم بار  عمراني هايطرحبرخي  تكميل و احداث يازن مورد يهزينه (01%)
هاي اجرايي آن را در محل تأمين هزينه مالي براي دولت بوده است، نمايندگان مجلس به صراحت،

 هايدارايي تملك هايطرح اعتبارات»حل اند كه از ماند و بيان كردهاين مصوبه مشخص كرده
هاي اجرايي اين مصوبه تأمين شود. ضمن اينكه هزينه« مربوط هايبرنامه ذيل مربوط ايسرمايه

ي اند. بنابراين، مادهمستفاد از اين اعتبارات، منابع مالي است كه قبالً مشخص و به تصويب رسيده
  رد.( قانون اساسي ندا31مزبور مغايرتي با اصل )

 (%01درصد )پنج  و هشتاد پرداخت تا(، دولت مكلف به 55) )الف( ماده قسمتدر  ب(
 اعتبارات محل بالعوض ازصورت  بهعمراني  هايطرح تكميل و احداث يازن مورد يهزينه
شده است. از آنجا كه تعيين اين اعتبارات، مصوب مجلس  ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح

داري كل كشور براي مصارف هاي مذكور از خزانهست، در نتيجه پرداختشوراي اسالمي ا
 شده در اين بند نيز در حدود قانون و مصوبات صورت خواهد گرفت. بنابراين، بند مزبور،مشخص

در حدود  ي دولتهاپرداختي ( قانون اساسي كه بر لزوم ابتناي همه19مغايرتي با اصل )
 ندارد.  كند،تأكيد مي نونموجب قا به و اعتبارات مصوب

، ساخت»به ترتيب به صورت  (BOO) و (BOT) تاعباري فارسي با توجه به اينكه ترجمه ج(
آورده شده  (55)ب( ماده ) بند (3) جزءدر « يبرداربهره و ساخت، مالكيت» و «انتقال و ياندازراه

ايت زبان فارسي در ( قانون اساسي در خصوص رع51رسد كه موضوع اصل )است، به نظر مي
( قانون 51ي مزبور از اين جهت مغايرتي با اصل )متون و اسناد رسمي انجام شده است و ماده

 اساسي ندارد.

 نظر شورای نگهبان
قانون اساسي شناخته شد. همچنين بند  (31)و  (19)، (12)، مغاير اصول (55)بند )الف( ماده 

)ج( اين ماده نيز  باشد. به عالوه بندون اساسي ميقان )31)و  )12)مغاير اصول  ،)ب( اين ماده
 .قانون اساسي است (31(مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

شود با تصويب هيئت به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي -32ماده 
حقق هاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت توزيران درصدي از درآمد

هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و شهرهاي زير ده اهداف و برنامه
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بيني شده در قوانين بودجه سنواتي به صورت هاي پيشهزار نفر جمعيت، از محل رديف
هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشاركت اپراتورها به مصرف برساند. به  -درآمد

ن ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطالعات و تحقق دولت منظور تحقق اهداف اي
مفاد  بر اساسشود منابع يادشده را الكترونيك، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي

 هاي فني و اعتباري هزينه كند.اي و كمكهاي توسعهموافقتنامه متبادله در طرح

   یرتمغا دیدگاه
 جهتداده شده است كه  اجازهباطات و فناوري اطالعات به وزارت ارت مزبور يماده در (الف

 ده زير شهرهاي و روستايي اولويت با پايه، و اجباري عمومي خدمات هايبرنامه و اهداف تحقق
و در  راحاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها  هايدرآمددرصدي از  هرساله نفر، هزار

تخصيص  اوالً بدين لحاظ با توجه به اينكه. رساند مصرف به اپراتورها مشاركت با لزوم صورت
 رد كهاي داماهيت بودجه ،بخشي از درآمدهاي دولت )حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها(

؛ ثانياً نمايندگان بايد به صورت ساالنه در بودجه سنواتي و توسط دولت تعيين و تخصيص يابد
كرده و دولت را مكلف به اي را تصويب امر بودجهيك  ،به صورت دائمي، مادهدر اين  مجلس

دولت در  هاياختيارات و صالحيت اند، اين مصوبه از جهت ايجاد محدوديت درلحاظ آن كرده
تأكيد ( 19) اصل ؛ چه آنكهقانون اساسي است( 19)سنواتي، مغاير با اصل  يتنظيم و تهيه بودجه

 . است دولت اختيار و صالحيت در يسنوات يبودجه اليحه تنظيم و تهيهكند كه مي
 با بايد درسي كتب و رسمي متون و مكاتبات و اسناد ،اساسي قانون (51) اصل با مطابق (ب

 مغاير ،(52ه )ماد در «اپراتور» غيرفارسي يواژه استعمالاز اين جهت، . باشد فارسي خط و زبان
 مغايرت رفع جهت آن فارسي لمعاد كه است الزمبنابراين، . است اساسي قانون (51) اصل با

 .گردد ذكر

 مغایرت عدم دیدگاه
 جهت اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت به اعطاي مجوز بر مبني( 52) ماده در آنچه
 و اهداف تحقق جهت اپراتورها پروانه در مقرر تكاليف از حاصل هايدرآمد از درصدي مصرف
 يست؛ن نويسيبودجه ماهيت واجداست  شده يبينپيش ،پايه و اجباري عمومي خدمات هايبرنامه

در اين موضوع مشروط به گنجانده شدن  ،تحقق حكم مقرر در آن مصوبه، اين مطابق زيرا
 كه جهت آن از لذاشود. تهيه و تنظيم مي دولت توسط كه است يسنوات يبودجه هايرديف

اين  ،واهد گرفتخ صورت دولت توسط بودجه مشخص هايرديف موجب به منابعاين  تخصيص
 .ندارد مغايرتي يقانون اساس (12)اصل  با ماده
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 نظر شورای نگهبان
 يقانون اساس (51) اصل يرمغا االذكر گردد و « اپراتور»واژه  ي(، معادل فارس52در ماده )

 .باشديم

 ــــــــــــــــــــــــ

كه بر اساس  را درآمدهايي شوديو پرورش اجازه داده مآموزش  به وزارت -32 ماده
( اين قانون، 2استثناي درآمدهاي موضوع ماده ) كند بهقوانين مصوب دريافت مي

شود، واريز نمايد. داري كل كشور افتتاح ميحساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانهبه
ها در سقف اعتباراتي و پرورش استانمازاد درآمدهاي اختصاصي ادارات كل آموزش 

شود، حسب مورد به همان بيني ميقوانين بودجه سنواتي پيش كه براي اين منظور در
 يابد. و پرورش استان كه درآمد كسب كرده است، اختصاص مياداره كل آموزش

 دیدگاه مغایرت  
ي مزبور، مقرر گرديده كه به صورت دائمي، مازاد درآمدهاي اختصاصي ادارات در ماده الف(

عتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي ها در سقف او پرورش استانكل آموزش 
و پرورش استان كه درآمد را كسب كرده شود، حسب مورد به همان اداره كل آموزش بيني ميپيش

اي است و از طرفي نيز موجب الزام يابد. اين تكليف قانوني واجد ماهيت بودجهاست، اختصاص 
رآمد مازاد به ادارات كل آموزش و پرورش استان دولت به رعايت تخصيص مزبور و پرداخت د

ي كل كشور بايد توسط ( قانون اساسي، بودجه12شود. اين در حالي است كه مطابق اصل )مي
ي دولت و به صورت ساالنه و نه دائمي تهيه شود و سپس به تصويب مجلس برسد. بنابراين، ماده

و از سوي ديگر با الزام دولت به رعايت مفاد اي دارد مزبور از آنجا كه از يك سو ماهيت بودجه
( 12شود، با اصل )ي بودجه ميي لوايح ساالنهآن، باعث محدود شدن اختيارات دولت در تهيه

 قانون اساسي مغاير است.
دارد كه وجوهي كه مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل آموزش و ي مزبور اشعار ميماده ب(

ب مورد به همان اداره كل آموزش و پرورش استان كه كسب بايست حسپرورش استان است مي
هاي دولت به آموزش و درآمد كرده است پرداخت گردد. اين حكم از آن جهت كه پرداخت

كند، ي ساالنه و بر اساس قانون عادي و به صورت دائمي مقرر ميپروش را خارج از قانون بودجه
ي همهمقرر شده كه  ي( قانون اساس19ابق اصل )مط( قانون اساسي است؛ زيرا 19مغاير با اصل )

منظور از  ، كهرديگدر حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام  ديدولت با هايپرداخت
  است.كل كشور ي ساالنه قانون بودجه ،اصل از قانون اساسي نيدر اهم « قانون»
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 دیدگاه عدم مغایرت
هاي اختصاصي ادارات كل ر پرداخت مازاد درآمد( مبني ب50ي )حكم مقرر در ذيل ماده الف(

آموزش و پرورش استان به خود اين ادارات، در حقيقت ناظر بر درآمدي است كه اين ادارات 
اند. از اين جهت، اختصاص اين بيني شده در قوانين مصوب كسب كردهتر از درآمدهاي پيشاضافه

( قانون اساسي نداشته و 12ها، تغايري با اصل )درآمد به خود اين ادارات و اختيار مصرف آن به آن
اي ندارد. به بيان ديگر، اين مقرره تدبيري است جهت تشويق ادارات آموزش و ماهيت بودجه

نويسي دولت وجه باعث محدوديت در صالحيت بودجههيچپرورش به درآمدزايي بيشتر كه به
اي نداشته و باعث تحديد يت بودجهي مزبور از آن جهت كه ماهنخواهد شد. بنابراين، ماده

 ( قانون اساسي نيست.12شود، مغاير اصل )ي بودجه سنواتي نمياختيارات دولت در تهيه
هاي اختصاصي ادارات كل آموزش و پرورش استان در (، مازاد درآمد50بر اساس ماده ) ب(

شود به خودشان بيني ميسقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش
هاي دولت بايد در حدود ي پرداخت( قانون اساسي همه19گردد. مطابق با اصل )ميپرداخت 

هاي مازادي كه به پرداختاعتبارات مصوب و به موجب قانون صورت گيرد. با توجه به اينكه 
صاصي گيرد، اضافه درآمد اخت( به ادارات كل آموزش و پرورش استان صورت مي50موجب ماده )

ي دولت در قانون بودجه است، بيني شدهخود آنها است و اصوالً خارج از اعتبارات مصوب و پيش
 ( قانون اساسي ندارد. 19( مغايرتي با اصل )50) حكم ماده

 نظر شورای نگهبان
 .( قانون اساسي شناخته شد12(، مغاير اصل )50اطالق ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ 

ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داراي مجوز از شوراي شگاهدان -32ماده 
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و گسترش آموزش عالي وزارتخانه

هاي هاي تملك داراييربط مجازند براي پروژهآموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي
از محل درآمد عمومي تأمين ( اين قانون كه 12اي داراي مجوز موضوع ماده )سرمايه

هاي توسعه، هاي طرح در برنامهاند، حداكثر تا سقف اعتبار باقيمانده پروژهاعتبار شده
ريزي هاي دولتي بر اساس تضمين و تأييد معاونت برنامهنسبت به اخذ تسهيالت از بانك

 اخت اصلجمهور مبني بر درج اعتبارات مورد نياز براي بازپردو نظارت راهبردي رئيس 
ها و مؤسسات هاي بعد اقدام كنند. دانشگاهو فرع تسهيالت دريافتي در لوايح بودجه سال

اي در هاي سرمايههاي تملك داراييآموزش عالي و پژوهشي مجازند براي تكميل پروژه
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كه با تصويب و تأييد هيئت امناء و از محل درآمد اختصاصي تأمين اعتبار  اجرادست 
هاي سقف درآمد اختصاصي سال قبل نسبت به اخذ تسهيالت از بانك اند تاگرديده

دولتي اقدام و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي 
هاي دريافتي نبايد از نشده وامو فرع تسويهخود اقدام كنند. در هر صورت مانده اصل 

 د.سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال گذشته بيشتر شو
هاي غير هيئت امنايي هاي درماني بيمارستاندرآمد اختصاصي ناشي از فعاليت -تبصره

 شود. هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مشمول اين حكم نميدانشگاه

 دیدگاه مغایرت  
هاي دولت است. ( قانون اساسي تهيه و تدوين بودجه از صالحيت12مطابق با اصل ) الف(

ها و ي تسهيالت به دانشگاهي مزبور مقرر شده از جمله دائمي كردن تكليف ارائههدر ماد آنچه
هاي دولتي و الزام به درج اعتبارات مورد نياز مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل بانك

هاي بعد، عالوه بر اينكه ماهيت و فرع اين تسهيالت در لوايح بودجه سال براي بازپرداخت اصل
دار كرده و ارد، صالحيت ذاتي و مستقل دولت در امر تدوين و تهيه بودجه را نيز خدشهاي دبودجه

ي لوايح بودجه شده است؛ زيرا دائمي كردن امور باعث محدود شدن اختيارات دولت در تهيه
ي يا انبساطي است، محدود انقباضهاي مالي متفاوتِ اي كه هر سال نيازمند اتخاذ سياستبودجه

ي مزبور از آن جهت رات دولت در امر بودجه و تخصيص اعتبارات است. بنابراين، مادهكردن اختيا
ي بودجه را نيز محدود كرده است، اي است و صالحيت دولت در تهيهكه مشتمل بر احكام بودجه

 ( قانون اساسي است. 12مغاير با اصل )
جمهور به تضمين و تأييد  يسريزي و نظارت راهبردي رئ( الزام معاونت برنامه53در ماده ) ب(

هاي ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و همچنين الزام بانكتسهيالت اخذشده توسط دانشگاه
ي احتمال ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به واسطهدولتي به اعطاي تسهيالت به دانشگاه

( قانون 31شود كه مطابق با اصل )هاي دولت ميها، منجر به افزايش هزينهعدم بازپرداخت اقساط وام
هاي جديد معلوم و مشخص شوند. لذا از آن جهت كه محل منابع اساسي بايد طريق تأمين هزينه

 ( قانون اساسي است. 31تأمين بار مالي اين ماده تعيين نشده است، مغاير اصل )

 نظر شورای نگهبان
 .( قانون اساسي شناخته شد12(، مغاير اصل )53ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ 
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 ربطذي تابعه هايشركت طريق از و نيرو نفت هايوزارتخانه از هريك به -33ماده 
 هر براي برق و گاز قبوض در سنواتي بودجه قوانين طبق كه را مبلغي شودمي داده اجازه
 جاني و مالي خسارات بيمه جهت صرفاً و اخذ گردد،تعيين مي تجاري و مسكوني واحد

 و سوزيآتش انفجار، از ناشي هاي پزشكيهزينه جبران وعضو  نقص و فوت از اعم
 طريق از و برق گاز عشايري سكونتگاهي و روستايي و شهري مشتركين مسموميت

 كنند. اقدام مناقصه برگزاري با بيمه هايشركت

 دیدگاه مغایرت  
ي ماده حيت دولت است.قانون اساسي تهيه و تنظيم بودجه در صال (12)مطابق با اصل  الف(

نفت و نيرو اجازه داده است كه مبالغي از قبوض آب و برق اخذ و جهت  يهاوزارتخانه، به مزبور
از طريق  هاو مصرف درآمد هاو عشايري مصرف كند. اين دريافت روستاييبيمه مشتركين 

در صالحيت تدائاً اب است كه تعيين تكليف راجع به آنهااي هاي مذكور يك امر بودجهوزارتخانه
مجلس مصوب از طريق طرح كه در اينجا تخصيص درآمدهاي دولت  . از اين جهت،دولت است

بودجه  ي، از آن جهت كه اختيار دولت در تهيه و تنظيم ساالنهصورت گرفته است شوراي اسالمي
 قانون اساسي است.  (12)مغاير با اصل  كند،را محدود مي

از قبوض  اجازه داده است كه مبلغي را و نيرو نفت هايوزارتخانه زا ( به هر يك53ماده ) ب(
 و روستايي و شهري مشتركين جاني و مالي خسارات يبيمه آب و برق اخذ و به منظور

ي ( قانون اساسي كليه19عشايري مصرف كنند. اين در حالي است كه مطابق با اصل ) گاهيسكونت
ل كشور متمركز شود و پس از آن در حدود اعتبارات مصوب داري كدرآمدهاي دولت بايد در خزانه

ي ي مزبور اجازهبه نهادهاي مربوطه پرداخت گردد. بر اين اساس، از آنجا كه در ماده به موجب قانون
داري كل هاي مذكور، بدون واريز اين درآمدها به خزانهمصرف درآمدهاي دولت را به وزارتخانه

ها از خزانه فرآيند واريز درآمدها به خزانه و سپس پرداخت هزينه كشور داده است، از جهت نقض
 ( قانون اساسي است.19مطابق قانون و در حدود اعتبارات مصوب، مغاير با اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
هاي نفت و نيرو اجازه داده است كه مبالغي را از قبوض آب و برق اخذ اين ماده به وزارتخانه

ي سنواتي تعيين شده باشند. به عبارت ديگر، اين اخذ مبالغ و سپس ودجهكنند كه مطابق با ب
ي سنواتي و به هاي نيرو و نفت بايد بر اساس قانون بودجهمصرف آن درآمد از سوي وزارتخانه

ميزان مقرّر در اين قانون انجام شود. بنابراين، اختيارات مزبور در خصوص اخذ مبالغ و مصرف 
( قانون اساسي 19تركين، مطابق قانون بودجه و در نتيجه بر اساس اصل )ي مشآنها براي بيمه
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( 19( و )12نويسي و منطبق با اصول )ي مزبور، مبتني بر فرآيند بودجهماده گيرد. لذاصورت مي
 قانون اساسي تنظيم و تصويب شده است و از اين جهت، مغايرتي با اصول مذكور ندارد. 

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (53ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ 

 شخص بيمه حق اصل ( از%2درصد ) دو معادلمكلفند  ايبيمه هايشركت -21 ماده
 از يك ( هرپرتفوي)بيمه  فروش بر اساس كه جدولي طي را گذاراز بيمه دريافتي ثالث

 به ماهانهصورت  به رسدمي بيمه يعال يشورا به تصويب و شودمي تعيين هاشركت
 كه اعتباري محل از وجوه واريزي .كنند واريز كشور كل داريخزانه نزد عمومي درآمد
بر  تا گيردقرار مي انتظامي نيروي اختيار در شودمي بينيپيش بودجه قوانين در ساالنه
 امور در جمهور رئيس اهبردير نظارت و ريزيبرنامه معاونت با متبادله موافقتنامه اساس
 به موظف ايران اسالمي جمهوري مركزي بيمه شود. هزينه تصادفات به كاهش منجر

 ماده اين موضوع ايبيمه هايشركت واريزي ماده است. وجوه اين اجراي بر نظارت
وزارت  شود.مي تلقي مالياتيقبول  قابل هايهزينهعنوان به ايبيمه هايشركت توسط
وسايل نقليه مسبب  راننده بدني وارده به تاخسارقتصادي و دارايي موظف است امور ا
 .را تحت پوشش بيمه شخص ثالت قرار دهد حادثه

 دیدگاه مغایرت  
 حق اصل ( از%2درصد ) دو معادل( مبني بر پرداخت 21بيني صورت گرفته در ماده )پيش

مي، از محل اعتباري كه ساالنه در قوانين به نيروي انتظا گذاراز بيمه دريافتي ثالث شخص يبيمه
اي است؛ زيرا تخصيص منبع و تعيين محل مصرف شود، داراي ماهيت بودجهبيني ميبودجه پيش

( قانون اساسي در اختيار دولت است. بنابراين، 12اي است كه مطابق با اصل )آن يك امر بودجه
ي اختيارات دولت جهت تنظيم اليحهي مزبور از آن جهت كه باعث ايجاد محدوديت در ماده

 يساالنه يبودجه( قانون اساسي است. مطابق اين اصل، 12شود، مغاير اصل )ي ساالنه ميبودجه
 و به مجلس تقديم گردد. طرف دولت تهيه از بايستميكشور  كل

 دیدگاه عدم مغایرت
به حساب نيروي انتظامي، ي مقرر بيمه ( حق%2درصد ) دوپرداخت ي مزبور، اعتبارِ طبق ماده

بيني شود. بنابراين از آنجا كه اين تخصيص اعتبار و تعيين ي سنواتي پيشبايست در بودجهمي
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شود و در اختيار دولت است، اين مصوبه محل مصرف آن بر اساس قانون بودجه سنواتي انجام مي
يك اعتبار بيني يد بر لزوم پيش( قانون اساسي ندارد. در حقيقت اين ماده با تأك12مغايرتي با اصل )

، اشكال وارده مبني بر نيروي انتظامي به وجوه مزبور ي ساالنه جهت واگذاريدر بودجهمستقل 
 اي را برطرف كرده است.داشتن ماهيت بودجه

 نظر شورای نگهبان
 .قانون اساسي شناخته شد (12)، مغاير اصل (21) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ 

مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي  -23ماده 
هاي علميه براي اساتيد و طالب و كشور و واحدهاي مسكن احداثي مركز خدمات حوزه

اند از پرداخت فاقد مسكن كه قبالً از اين مزايا استفاده نكرده شاغل يرغروحانيون 
هاي انشعاب آب و رداري و هزينهساختماني، عوارض شه هاي صدور پروانههزينه

 تا سقف الگوي مصرف معافند. يك بارفاضالب و برق و گاز براي 
هاي حوزه ها،دارالقرآن ها، مؤسسات قرآني،همچنين فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه

هاي هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليتخانه ها،امامزاده ،شهداعلميه، گلزارهاي 
مصارف ماهانه  در قانون اساسي عالوه بر معافيت فوق از پرداخت هزينهديني مصرح 

 باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست.معاف مي
 كنندهارائههاي در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاه موارد مذكوراعتبارات 

 شود.خدمات موضوع اين ماده تأمين مي

 دیدگاه مغایرت  
هاي نمايندگان كه منجر به تقليل درآمد و يا ( قانون اساسي طرح31مطابق با اصل ) الف(

باشد كه طريق جبران در صورتي قابل طرح در مجلس مي شود،افزايش هزينه عمومي دولت مي
 (،25هاي جديد معلوم شده باشد. در اين مصوبه، در ماده )كاهش درآمد و يا تأمين هزينه

ت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور و واحدهاي مددجويان تح
شاغل فاقد  يرهاي علميه براي اساتيد و طالب و روحانيون غمسكن احداثي مركز خدمات حوزه

ساختماني،  هاي صدور پروانهاز پرداخت هزينه را اندمسكن كه قبالً از اين مزايا استفاده نكرده
معاف كرده است. با اين  هاي انشعاب آب و فاضالب و برق و گازهزينهعوارض شهرداري و 

وصف، از آنجا كه اين معافيت باعث كاهش درآمدهاي عمومي دولت شده و از طرفي نمايندگان 
 اند، اينبيني نكردهي جبران كاهش درآمدهاي عمومي را در اين طرح خود پيشمجلس، نحوه
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 غايرت دارد.مقانون اساسي  (31)مصوبه با اصل 
ساالنه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر  يبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل ) ب(

از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليم بايد شود مي
ز اصل مستفاد ا .د. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بودشو

ي دولت هاي مالسياست چون نخست آنكه :هايي داشته باشدمزبور آن است كه بودجه بايد ويژگي
 بايد دارد، ايبودجه ماهيت آنچه هر و نويسيبودجه حال تغيير است، بسته به شرايط اقتصادي در

 آن در كه ينويسبودجه قانون اساس بر بايد بودجه آنكه دوم ؛شود تهيه و تنظيم ساالنه صورت به
نكه تنظيم بودجه آسوم  ؛شود تنظيم است، شده بيان نويسيبودجه و ودجهب تنظيمو  تهيه چگونگي
 ياعطا به دولت الزامبر اين اساس، دولت است.  هاينويسي از اختيارات و صالحيتو بودجه
ن و همچني گاز و برق آب و فاضالب و انشعاب و پروانه صدور از ناشي عوارض از معافيت

با توجه به سنواتي،  هايبيني اعتبارات الزم براي اجراي اين ماده در بودجهتكليف دولت بر پيش
 چون در ( قانون اساسي است. به عبارت ديگر،12اين موضوعات، مغاير با اصل )اي ماهيت بودجه

اختيار در امر تنظيم بودجه و  ي اين طرح،مجلس شوراي اسالمي با ارائه ي مزبورماده
را به  ايبودجهواجد ماهيت  ضوعاتيورود كرده و به صورت دائمي مودولت نويسي ودجهب

  قانون اساسي است. (12)مغاير با اصل  اين ماده ،است تصويب رسانده

 دیدگاه عدم مغایرت
( در راستاي معافيت برخي از اشخاص و نهادها از 25آنچه نمايندگان مجلس در ماده ) الف(

اند، باعث از صدور پروانه و انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز مقرر كرده پرداخت عوارض ناشي
شود؛ زيرا موضوع تقليل درآمد عمومي زماني مطرح است كه در گذشته به تقليل درآمد عمومي نمي

موجب قانون، درآمدي براي دولت وجود داشته و هم اكنون طرح جديد، مانع از كسب آن درآمد شده 
ي است كه در خصوص اين مصوبه هنوز هيچ درآمد قطعي براي دولت وجود ندارد تا است. اين در حال

با اين معافيت، كاهش يابد. بنابراين از آن جهت كه اين معافيت، موجب تقليل درآمد عمومي دولت 
( قانون اساسي و در نتيجه مغايرت با آن قرار نخواهد گرفت. 31مشمول حكم موضوع اصل ) شود،نمي

يت از عوارض، همانند اقدام مجلس در اعطاي معافيت از ماليات براي اشخاص است كه مطابق اين معاف
 ( قانون اساسي در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است.15با اصل )
( قانون اساسي بودجه ساالنه كشور بايد از سوي دولت به ترتيبي كه در 12مطابق با اصل ) ب(

شود كه در (، شامل هر قانوني مي12در اصل )« قانون»طالق قانون مقرر است تهيه و تنظيم شود. ا
ي مزبور مبني بر معافيت در ماده آنچهنويسي بيان شده باشد. آن ترتيبات، كليات و روش بودجه

بيني اعتبارات برخي از اشخاص و نهادها از پرداخت عوارض و حق انشعاب يا الزام دولت به پيش
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است كه به موجب  ي تنظيم بودجهمصداق ترتيبات و نحوهدر اين خصوص مقرر گرديده است، 
قانون اساسي در قانون عادي بايد وضعيت آنها مشخص شود. در واقع اين مصوبه در راستاي 

گذاري بودجه به تصويب مجلس رسيده است، نه تهيه و تنظيم بودجه؛ لذا در اين مصوبه، سياست
اي است، اقدام هاي خاص، كه امري بودجهدر محلمجلس به تعيين ارقام و مبالغ و تخصيص آنها 
اي بدانيم و در نتيجه از آن جهت كه در صالحيت نكرده است تا بخواهيم ماهيت آن را بودجه
ي مزبور ناظر بر ( قانون اساسي قلمداد كنيم. ماده12دولت است، اين مصوبه را مغاير با اصل )

نويسي است كه با صالحيت دولت در اصل جهي بودگذاري و وضع قواعد حاكم بر نحوهسياست
 ( قانون اساسي مغايرتي ندارد. 12)

 نظر شورای نگهبان
 .قانون اساسي شناخته شد (31)، از حيث تقليل درآمد عمومي، مغاير اصل (25) فراز اول ماده

 ــــــــــــــــــــــــ 

شود اجازه داده مي و اقدامات تأميني و تربيتي كشور هازندان به سازمان -22 ماده
 ،هاي باز، مؤسسات صنعتيشوند يا در زندانزندانياني كه به مرخصي اعزام مي

كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت 
الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و 

كيفري  يدادرس يينآهاي مندرج در قانون يكي عالوه بر سپردن تأمينمراقبت الكترون
منوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه است. خسارت احتمالي وارده به تجهيزات 

شود. تعرفه استفاده هاي مأخوذه تأمين مياز محل وديعه كنندگاناستفادهمذكور از ناحيه 
وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از  يئتهتوسط  سال هراز تجهيزات مذكور 

 گردد.داري كل كشور واريز ميدرآمد عمومي نزد خزانه حساب بهاخذ و  كنندهاستفاده
( وجوه حاصله را از محل اعتباري كه ساالنه در %311درصد ) دولت مكلف است صد

 لي به سازمانهاي پرسني هزينهاستثنا بههاي جاري شود، بابت هزينهبيني مييشپبودجه 
يا  اني كه به تشخيص قاضي ناظر زنداند. زندانييادشده اختصاص داده و پرداخت كن

قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه  ،و مؤسسه مربوط اجراي حكم يا رئيس زندان
نامه اجرايي اين ماده به يينآ باشند.مزبور نباشند، از پرداخت آن بخش از هزينه معاف مي

 رسد.وزيران مي زير دادگستري به تصويب هيئتپيشنهاد و

 دیدگاه مغایرت  
ي دولت است. ي سنواتي بر عهده( قانون اساسي، تهيه و تنظيم بودجه12مطابق با اصل ) الف(



 411 از مقررات مالي دولتبخشي  ميالحاق برخي مواد به قانون تنظ قانون

صد به اختصاص و پرداخت دائمي دولت ( مبني بر تكليف 22از اين جهت، حكم مقرر در ماده )
سازمان مراقبت الكترونيكي، به تجهيزات كنندگان از هاستفاد( وجوه حاصله از %511درصد )

اين سازمان، از مصاديق تخصيص  هاي جاريبابت هزينه ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورزندان
ي ( بايد ابتكار عمل در ميزان و نحوه12اي دارد و طبق اصل )منابع مالي است كه ماهيت بودجه

ايجاد محدوديت در  به علتاختيار دولت باشد. لذا اين ماده ي ساالنه در انعكاس آن در بودجه
( 12نويسي دولت و نقض انحصار تهيه و تدوين بودجه توسط دولت، با اصل )صالحيت بودجه

 قانون اساسي مغايرت دارد.
هايي كه منجر به كاهش درآمد يا افزايش ( قانون اساسي، طرح31مطابق با اصل ) ب(

شوند در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق جبران يا يهاي عمومي دولت مهزينه
( اين مصوبه، به 22هاي جديد در طرح مشخص شده باشد. با اين وصف، ماده )تأمين هزينه

 ( مغاير با اين اصل از قانون اساسي است؛ زيرا اوالً اين مصوبه31لحاظ عدم رعايت مفاد اصل )
( مبني 22؛ ثانياً حكم مقرر در ماده )ارائه شده استاز سوي نمايندگان مجلس « طرح»به صورت 

ي استفاده از تجهيزات بضاعت از پرداخت تمام يا بخشي از تعرفهبر معاف كردن زندانيان بي
شود؛ ثالثاً هاي عمومي دولت ميمراقبت الكترونيكي مذكور در اين ماده، منجر به كاهش درآمد

( 22هاي عمومي ناشي از اجراي حكم ماده )ي جبران كاهش درآمددر اين مصوبه، نحوه
 مشخص نشده است.

( به وزير دادگستري و تصويب آن به هيئت 22ي اجرايي ماده )نامهواگذاري تهيه آيين ج(
وزيران، با توجه به اشتمال اين ماده بر برخي امور قضايي، مغاير با قانون اساسي است. توضيح 

امور قضايي و اداري و اجرايي  يي، مسئوليت انجام كليه( قانون اساس513اينكه مطابق با اصل )
ي قضائيه، از جمله لوازم اين مسئوليت رئيس قوه ي رئيس قوه قضائيه است.ي قضائيه بر عهدهقوه
توان به امور قضايي و اداري و اجرايي اين قوه است كه نمي مربوط هاينامهنييآ بيو تصو هيته

( عالوه بر اينكه مشتمل بر برخي 22ديگري قرار داد. مفاد ماده ) انجام آن را در صالحيت مرجع
صدور حكم نظارت و ي امور قضايي از جمله امور اجرايي مرتبط با دولت است، در بردارنده

كيفري نيز هست. همچنين  دادرسي هاي مندرج در قانون آيينسپردن تأمين ومراقبت الكترونيكي 
أميني و تربيتي كشور كه مخاطب و مجري اصليِ حكم مقرر در اين ها و اقدامات تزندان سازمان

ي امور اجرايي و قضايي آن در صالحيت ي قضائيه است كه ادارهي قوهماده است، زيرمجموعه
ي اجرايي اين ماده در نامهبا توجه به اينكه قاعدتاً تهيه و تصويب آيين اين قوه است. بر اين اساس،

ي مزبور، به صورت صالحيت رئيس قوه قضائيه باشد، از آنجا كه در مادهامور قضايي بايد در 
ي وزير دادگستري و تصويب آن را در ي اجرايي اين ماده را بر عهدهنامهي آيينمطلق تهيه
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( 513صالحيت هيئت وزيران قرار داده است، اين حكم نسبت به امور قضايي، مغاير با اصل )
 قانون اساسي است. 

 دم مغایرتدیدگاه ع
ي اخذ وجه از زندانيان با توجه به اينكه تاكنون در نظام جمهوري اسالمي ايران سابقه الف(

جهت اجراي احكام مزبور در اين ماده وجود نداشته است، اعطاي معافيت به زندانياني كه قادر به 
شود تا پرداخت تمام يا بخشي از اين وجه را ندارند، كاهش درآمد براي دولت محسوب نمي

( قانون اساسي، محل جبران اين تقليل درآمد را معلوم و 31بخواهيم در اين طرح به استناد اصل )
بضاعت معين كنيم. ضمن اينكه از جهت شرعي و قانوني امكان اخذ چنين وجوهي از زندانيان بي

 اساسي ندارد. ( قانون31و معسر وجود ندارد. لذا اساساً حكم مقرر در اين ماده، مغايرتي با اصل )
ي مزبور، امور مرتبط با تخصيص بودجه و تأمين منابع و چگونگي پرداخت و مفاد ماده ب(

يي، اجرايي و قضا يرغي مصوب آن است. بدين لحاظ، اين موضوع يك امر كمك به اجراي بودجه
آن نيز  ي اجرايينامهمرتبط با وظايف دولت و هيئت وزيران است. بنابراين، تهيه و تصويب آيين

ي مزبور ي اجرايي مادهنامهبيني پيشنهاد آييندر صالحيت دولت و هيئت وزيران است. لذا پيش
( قانون 513هيئت وزيران، مغايرتي با اصل ) نامه توسطتوسط وزير دادگستري و تصويب اين آيين

 اساسي ندارد. 

 نظر شورای نگهبان
وجوه حاصله در بودجه ساالنه، از  (%511) ، تكليف دولت به اينكه صد درصد(22)در ماده  -

ها اختصاص داده و پرداخت شود، شود بابت هزينهبيني ميمحل اعتباري كه در بودجه ساالنه پيش
نامه توسط هيئت دولت ينيشناخته شد. همچنين اطالق تصويب آقانون اساسي  (12)مغاير اصل 

 .است قانون اساسي (513)ي، مغاير اصل ينسبت به امور قضا
 .اصالح گردد« توديع وثيقه»به « توديع وديعه»، عبارت (22)در ماده تذكر:  -

 ــــــــــــــــــــــــ 

هاي درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه -21ماده 
شود تا ي كل كشور واريز ميدارخزانهدرآمد عمومي نزد  حساب بهمشترك مرزي 

با وجوه حاصله توسط هر استان در اختيار استانداري مربوط قرار گيرد و به  متناسب
اي كه ساالنه در قوانين هاي سرمايهاي و تملك دارايياز اعتبارات هزينه معيننسبتي 
نامه اجرايي اين آيين ها گردد.شود، صرف امور مربوط به بازارچهبيني مييشپبودجه 
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درآمد به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت  كردينههز تعرفه ونرخ ماده شامل نوع و 
 رسد.وزيران مي يئتهبه تصويب  رئيس جمهورريزي و نظارت راهبردي برنامه

 دیدگاه مغایرت  
الزام دائمي دولت به تخصيص و پرداخت  در خصوص( اين طرح 29مفاد ماده ) (الف

هاي مشترك مرزي به از امكانات بازارچه ي استفادهي خدمات و اجازهدرآمدهاي حاصل از ارائه
اي است كه تعيين ها، داراي ماهيت بودجهها به منظور هزينه در امور مربوط به بازارچهاستانداري

ي كل كشور انجام شود. از اين جهت، اين تكليف راجع به آن بايد در لوايح بودجه ساالنه
بيني ي تهيه و پيشابق اين اصل، وظيفه( قانون اساسي است؛ زيرا مط12مصوبه، مغاير اصل )

( 12ي دولت است، نه مجلس. به عبارت ديگر، بر اساس اصل )ي سنواتي بر عهدهاحكام بودجه
نويسي كند، بلكه مجلس صرفاً تواند مقدم بر دولت اقدام به بودجهمجلس نمي قانون اساسي،

ي مزبور از اين جهت كه ماده. لذا شده از سوي دولت استي تهيهي اليحهكنندهبررسي
( قانون 12نويسي را محدود كرده است، مغاير با اصل )صالحيت دولت در تهيه بودجه و بودجه

 اساسي است.
هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب و به موجب ( پرداخت19مطابق با اصل ) (ب

خدمات و  ياصل از ارائهدرآمدهاي حدارد كه ( اشعار مي29قانون باشد. با اين حال، ماده )
، بدون اينكه حدود اعتبارات و رديف آنها و هاي مشترك مرزياستفاده از امكانات بازارچه ياجازه

ميزان و سقف اعتبارات آن به موجب قانون مشخص و معين شود، به استانداري هر استان تعلق 
از جهت عدم رعايت مفاد اصل  ها واريز شودد. بر اين اساس، اين مادهگيرد و به حساب استانداري

 ( قانون اساسي با اين اصل مغايرت دارد.19)

 رتیمغا عدم دگاهید
كند كه پرداخت ( قانون اساسي در تغاير نيست؛ زيرا اين ماده تأكيد مي19( با اصل )29ماده )

ه هاي مشترك مرزي باستفاده از امكانات بازارچه يخدمات و اجازه يرآمدهاي حاصل از ارائهد
اي كه هاي سرمايهاي و تملك دارايينسبتي معين از اعتبارات هزينهبايد بر مبناي ها استانداري

اي و ، باشد. به عبارت ديگر، در واقع اين اعتبارات هزينهشودبيني مييشپساالنه در قوانين بودجه 
ين ماده پرداخت اي، مصداق اعتبارات مصوب است. لذا از آنجا كه در اهاي سرمايهتملك دارايي

ها در هاي مشترك مرزي به استانداريي خدمات و امكانات بازارچهدرآمدهاي حاصل از ارائه
( قانون 19مغايرتي با اصل ) ي قانون مصوب مجلس است،حدود اعتبارات مصوب و از ناحيه

 اساسي ندارد.
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 نظر شورای نگهبان
 شناخته شد. يقانون اساس (12)اصل  ري، مغا(29)ماده 

 ــــــــــــــــــــــــ 

محكوميت يا استرداد رابطه با ي در قوحقدر اجراي احكام صادره از محاكم  -24 ماده
اموال منقول و غيرمنقول در اختيار نيروهاي مسلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح از 

 .شودعليه برداشت ميرديف اعتباري دستگاه اجرايي محكومٌ

 دیدگاه مغایرت  
 ( قانون اساسي، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديات،510با اصل ) مطابق
خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور  رفعحلّ و فصل دعاوي و  شكايات،

( 28) ي قضائيه است. با اين وصف، حكم مقرر در مادههكند، بر عهده قوحسبيّه كه قانون معين مي
م صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و اجراي احكاكه 

كرده است، مغاير با  تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح هبرا منوط نيروهاي مسلح  مربوط بهغيرمنقول 
( قانون اساسي است. توضيح آنكه، هر چند كه حكم مزبور در مواردي كه اجراي احكام 510اصل )

اطالق اين حكم در شرط  ليكن رسد،ل امنيتي و نظامي است، صحيح به نظر ميصادره منافي مسائ
ي موارد، از جمله در مواردي كه اجراي احكام صادره بودن تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح در همه

( قانون 510از محاكم حقوقي، ارتباطي با مسائل امنيتي و نظامي نداشته باشد، مغاير با اصل )
ي قضائيه در اجراي احكام قضايي را اين امر موجب محدوديت صالحيت قوهاساسي است؛ زي

 ( قانون اساسي است.510ي قضائيه در اصل )شود كه مغاير با وظايف ذاتي مقرر براي قوهمي

 نظر شورای نگهبان
اطالق منوط نمودن اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي به تأييد ستاد كل  (،28)در ماده 
 .قانون اساسي شناخته شد( 510)لح، مغاير اصل نيروهاي مس

 ــــــــــــــــــــــــ

ده اي تا معادل هاي سرمايههاي تملك داراييافزايش اعتبار هر يك از طرح -21ماده 
اي هر دستگاه مجاز است. اعمال هزينه اتيي در اعتبارجوصرفه( از محل %31)درصد 

ي هادستگاهو دارندگان رديف منوط به پيشنهاد  هااين حكم در مورد اعتبارات دستگاه
جمهور در سقف كل  يسرئيزي و نظارت راهبردي ررنامهب ربط و تأييد معاونتذي

 طرح است. اعتبارات
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ها و اي آن دسته از طرحهاي سرمايهنشده اعتبارات تملك داراييوجوه مصرف مانده
فته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نياپروژه

ي اجرايي هادستگاهشود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. مالي بعد منتقل مي
ي اوليه به اتمام برسانند. بندزمانهاي مذكور را مطابق با برنامه ها و پروژهمكلفند طرح
( قانون 328ي ماده )در اجرا هاحسابنگهداري  منظور بهحسابداري مربوط  دستورالعمل

توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات  (3)محاسبات عمومي كشور
  گردد.كشور تهيه مي

 دیدگاه مغایرت  
نشده وجوه مصرف مبني بر انتقال مانده (،21در ذيل ماده )گرفته بيني صورتپيش الف(

آن هاي عمراني كه عمليات اجرايي پروژه ها واز طرح برخياي هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي
اي گيري در مورد اين موضوع، ماهيت بودجهپايان نيافته است به سال مالي بعد و همچنين تصميم

بودجه توسط دولت  ياليحه( قانون اساسي بايد به صورت ساالنه در 12داشته و بر اساس اصل )
اي ورود كرده و بدين طريق در امور بودجه پيشنهاد شود. بر اين اساس، اين ماده از آن جهت كه

مغاير با اصل  ب ابتدايي بودجه را محدود كرده است،صالحيت و اختيارات دولت در تنظيم و تهيه
  ( قانون اساسي است.12)

رسيدگي و  ي نظارت،( قانون اساسي، ديوان محاسبات كشور وظيفه11مطابق با اصل ) ب(
ي ي دولت و همچنين ارائهدولت و نهادهاي وابسته به بودجههاي ي حسابحسابرسي به كليه

مطابق  ي بودجه به مجلس شوراي اسالمي را بر عهده دارد. از سوي ديگر،گزارش تفريغ ساالنه
نامه و صدور ( قانون اساسي، هيئت وزيران و يا هر يك از وزيران صالحيت وضع آيين590اصل )

ي مزبور، ديوان دارند. با اين حال، مجلس در ماده ي مسئوليت خويش رابخشنامه در حيطه
هاي موضوع اين ماده كرده است! دستورالعمل حسابداري براي هزينه يمحاسبات را مكلف به تهيه

( و 11دستورالعمل دارد، اين مصوبه مغاير اصول )« تصويب»ظهور در « تهيه»ي از آنجا كه واژه
ديوان محاسبات كشور  ( قانون اساسي، صالحيت11)( قانون اساسي است؛ زيرا طبق اصل 590)

ي جديدي براي اين توان به موجب قانون عادي، وظيفهكامالً مشخص و احصاء شده است و نمي
آور مقرر در اين ماده، با توجه به اينكه نهاد تعيين كرد. با اين وصف، تصويب دستورالعمل الزام

( قانون اساسي است. در 11ود، مغاير با اصل )شخارج از صالحيت ديوان محاسبات محسوب مي

                                                           
ها مورد نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه -520ماده : »5/0/5900( قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 520. ماده )1

ديوان محاسبات  أييدشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تقبول واقع مي
 .«اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شدهاي اجرايي شود و دستورالعملكشور تعيين مي
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مقابل، از آنجا كه اصوالً تصويب و صدور چنين دستورالعملي در اختيار و صالحيت وزارت 
( قانون اساسي بايد توسط وزير اقتصاد انجام شود، 590اقتصاد و دارايي است كه مطابق با اصل )

 قانون اساسي است.( 590واگذاري اين مسئوليت به غير، مغاير با اصل )

 مغایرت عدمدیدگاه 
در اختيار  ، حسب موردنامهنامه و تصويبوضع آيين ،قانون اساسي (590)اصل  هر چند مطابق

 يدر حقيقت تهيه است آمده (21ماده )يك از وزيران و هيئت وزيران است، اما آنچه در ذيل  هر
شود و نياز محسوب ميو اجرايي نّي ف كه موضوعي نامه( است)و نه آيين دستورالعمل حسابرسي

كه ديوان محاسبات كشور، از اين جهت، نهاد  به نظر كارشناسان خبره و با تجربه در اين زمينه دارد
قانون  (11)گرفته در اصل صورت احصاء مناسبي براي انجام اين مسئوليت است. از سوي ديگر،

ي و تهيهاظهار نظر كارشناسي اساسي به معناي نفي صالحيت ديوان محاسبات كشور در 
در اين ماده نيز حاكي « تهيه»ي دستورالعمل اجرايي، مانند آنچه در اين ماده آمده است، نيست. واژه

 آورالزام و كندنمي ايجاد ثالث اشخاص براي الزامي گونههيچاز آن است كه چنين دستورالعملي 
ي اين اساس، واگذاري مسئوليت تهيه . براست صالحذي مراجع تصويب به منوطنيز  آن بودن

( 590( و )11دستورالعمل مقرر در اين ماده به ديوان محاسبات كل كشور، مغايرتي با اصول )
 قانون اساسي ندارد.

 نظر شورای نگهبان
« تهيه»باشد. همچنين از آنجا كه واژه قانون اساسي مي (12)، مغاير اصل (21)فراز دوم ماده 

ورالعمل توسط مرجع مذكور دارد، دخالت ديوان محاسبات كشور در ظهور در تصويب دست
 .شناخته شد ياساسقانون  (11)تصويب دستورالعمل، مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ  

 هايدارايي تملك هايطرح اجراي در شركت براي رينيّخ تشويق منظور به -22ماده 

 در مندرج ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح مجري يياجرا يهادستگاهبه  اي،يهسرما

 استاني ايسرمايههاي دارايي تملك هايطرح و بودجه سنواتي ( قوانين3شماره ) پيوست

 از بخشي يا تمام شودمي اجازه داده هااستان توسعه و يزيربرنامه شوراي مصوب

 تسهيالت ارمزدك و سود تأمين براي را طرح هر اييهسرما هايييدارا تملك اعتبارات

 طرح همان اجراي منظور به كه اعتباري و مالي مؤسسات و بانكي شبكه از نيريّخ دريافتي

 نمايند. منظور قطعي هزينه به و پرداخت گيرد،مي قرار ربطذي يياجرا دستگاه در اختيار

 راهبردي نظارت ريزي وبرنامه معاونت و شودمي تضمين نيريّخ توسط ،يياعطا تسهيالت
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 هايطرح ماندهباقي تسهيالت كارمزد و سود براي بازپرداخت است موظف جمهور ئيسر

 .كند بينيپيش سنواتي لوايح بودجه در را مشخصي اعتباري رديف يافته،خاتمه

 مورد در يياجرا دستگاه رسانياطالع چگونگي بر مشتمل ماده اين اجرايي نامهآيين

 توسط دريافتي تسهيالت واريز سازوكارهاي ،مشاركت متقاضي نيريّخپذيرش  ها،طرح

 پيشنهاد به پيمانكاران، به پرداخت براي ييدستگاه اجرا توسط آنها مصرف و نيريّخ

 .رسديم وزيران يئته به تصويب جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت

 مغایرت   دگاهید
 راهبردي نظارت ريزي وبرنامه عاونتمبر موظف نمودن مبني  (23ذيل ماده )مقرر در  حكم

 سود براي بازپرداخت سنواتي در لوايح بودجه مشخص اعتباري رديف بينيبه پيش جمهور رئيس
، واجد بار مالي براي دولت است و اجراي آن يافتههخاتم هايطرح ماندهيباق تسهيالت كارمزد و

ها در اين مصوبه، أمين اين هزينهكند كه طريق تهاي جديدي را ايجاد ميدولت هزينه براي
( قانون اساسي است كه 31مشخص و معين نشده است. از اين جهت، اين مصوبه مغاير با اصل )

 بينجامد،عمومي  يافزايش هزينه هب در صورتي كه قانوني نمايندگان هايطرحكند تصريح مي
  نيز باشد.ها راهكار تأمين اين هزينه متضمنبايست مي

 مغایرت دمعدیدگاه 

نظارت  ريزي وبرنامه بر موظف نمودن معاونت مبني( اين طرح 23حكم مقرر در ماده )
براي  سنواتي يدر لوايح بودجه صمشخ رديف اعتباري بينيجمهور به پيش رئيس راهبردي

با يافته، در واقع راهكاري است كه خاتمه هايطرح ماندهباقي تسهيالت كارمزد و سود بازپرداخت
هاي دستگاه اييهسرما هايدارايي تملك هايطرح اجراي در شركت براي نيريّخ تشويق فهد

هاي عمومي اجرايي به تصويب رسيده است. از اين رو، اين حكم نه تنها باعث افزايش هزينه
هاي موضوع اين ماده هاي پرداختي دولت براي طرحشود، بلكه به نوعي باعث كاهش هزينهنمي

( قانون اساسي در 31. بنابراين، اساساً در اين مصوبه، موضوع حكم مقرر در اصل )نيز خواهد شد
ها، سالبه به انتفاء موضوع است و از اين جهت، اين مصوبه خصوص لزوم تعيين طريق تأمين هزينه

 تغايري با اصل مزبور ندارد. 

 نظر شورای نگهبان 

  خته نشد.مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شنا ،(23) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ
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 شوراي و جمهوري رياست فناوري و علمي و خانواده و زنان امور هايمعاونت -28ماده 

 هايفعاليت مجازند فرهنگي انقالب عالي شوراي قرآني هايفعاليت تخصصي توسعه

 ياهدستگاه طريق از نظر مورد هايياستس و تحقق اهداف راستاي در را خود يياجرا
 خود به مربوط شدهبينيپيش محل اعتبارات از مابينفي نامهتفاهم ارچوبهچ در يياجرا

 امور معاونت و فرهنگ قرآني توسعه شوراي رسانند. انجام به سنواتي بودجه قوانين در

 و اخذربط يذ يياجرا يهادستگاه از را ماده اين عملكرد گزارش موظفند خانواده و زنان
 .كنند تقديم اسالمي شوراي مجلس به باريك ماه شش هر

   رتیمغا دگاهید
نيز مقننه  يقوهكه شامل قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران  ،قانون اساسي (13)طبق اصل 

بنابراين مصوبات نمايندگان  ؛نمايندعمل ميامت  امامت امر و يير نظر واليت مطلقهشود زمي
ي شوراي عالي با توجه به اينكه اساسنامه .اير داشته باشدتغ مقام رهبري مصوباتمجلس نبايد با 

تصويب مقام معظم رهبري رسيده و مطابق اين اساسنامه حدود وظايف و  انقالب فرهنگي به
ي گزارش به مجلس مورد اختيارات اين شورا مشخص شده و در آن تكليفي مبني بر ارائه

در خصوص موظف نمودن ، ( اين مصوبه20بيني قرار نگرفته است، حكم مقرر در ماده )پيش
 عملكرد گزارشي به ارائه فرهنگي انقالب عالي شوراي فرهنگ قرآني يتوسعه تخصصي شوراي

( قانون اساسي 13بالوجه بوده و مغاير اصل ) اسالمي شوراي مجلس به ماههششدر مقاطع  خود
 شود. محسوب مي

 رتیمغا عدمدیدگاه 

 يتوسعه تخصصي شوراي يمندبهره امكانطرح،  ني( ا20) مادهكه در صدر  آنجا از
قرار  ينيبشيكشور مورد پ كل يساالنه يبودجه از فرهنگي انقالب عالي شوراي قرآني هايفعاليت

در  اسالمي، شوراي مجلس به خود عملكرد گزارش يائهار بهمزبور  يگرفته، موظف نمودن شورا
با  يريتغا (20) ماده از اين رو، .است بودجه نيا كردنهيهز ياز بابت چگونگ حيواقع اخذ توض

 .ندارد كند،يم ديتأك امر تيوال زير نظر قوا استقاللبر  كه ،ي( قانون اساس13اصل )

 نگهباننظر شورای 

  مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(20) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ 
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 و استحصالي آب خريد شود،مي داده تابعه اجازه يهاشركت و نيرو وزارتبه  -23ماده 
 از ناشي مازاد آب خارجي، و داخلي از اعم گذارانسرمايه از شدهتصفيه باپس

 بخش توسط آب انتقال هايهزينه و ي مصرفهابخش در دارانبهاحق جوييصرفه

 دستورالعمل اساس بر يارانه پرداخت با يا توافقي قيمت با مورد حسب را غيردولتي

 .كنند تضمين اقتصاد، شوراي مصوب

   رتیمغا دگاهید
همراه براي دولت عمومي  يهايي كه با افزايش هزينهقانون اساسي، در طرح (31)مطابق اصل 

 .دكنمشخص  آنها را نيزجديد و راهكار تأمين  هايهزينهاين بايست طريق تأمين ميمجلس  ،باشد
به مجلس ارائه شده است، « طرح»اين مصوبه كه در قالب ( 23) در مادهبا اين وصف، حكم مقرر 

 وزارت ( قانون اساسي است؛ زيرا حكم مقرّر در اين ماده مبني بر اجازه به31مغاير با مفاد اصل )
 از شدهتصفيه باپس و استحصالي آب خريدآن جهت تضمين  يتابعه يهاشركت و نيرو

 هايهزينه و ي مصرفهابخش در دارانبهاحق جوييصرفه از ناشي مازاد آب و نيز گذارانسرمايه
شود و دولت مي عمومي هايهزينه افزايشباعث امري است كه  ،غيردولتي بخش توسط آب انتقال

شد تا هاي مزبور نيز در اين مصوبه معين و مشخص ميطريق تأمين هزينهبنابراين الزم بود كه 
شد. همچنين بايد توجه داشت كه استفاده از صوبه نمي( متوجه اين م31ايراد مغايرت با اصل )

بودن دولت در اجراي مفاد اين  ريمخ(، به معناي 23در صدر ماده )« شوداجازه داده مي»عبارت 
 برهاي اجراي اين ماده را ي مورد بحث نيز كه پرداخت هزينهماده نيست، كما اينكه در ذيل ماده

در نظر گرفته است، باعث ايجاد نوعي تكليف قانوني  داقتصا شوراي مصوب دستورالعمل اساس
، الزام و «شوداجازه داده مي»اي بر آن است كه منظور از عبارت شود و قرينهبراي دولت مي

 ي دولت در اجراي اين ماده است، نه تخيير قانوني. وظيفه

 دیدگاه عدم مغایرت

 و نيرو ص دادن اجازه به وزارتخصو در( اين مصوبه، 23در ماده ) هر چند كه حكم مقرر
 از ناشي مازاد آب و شدهتصفيه باپس و استحصالي آب تابعه آن جهت تضمين خريد يهاشركت
هاي ، موجب افزايش هزينهغيردولتي بخش توسط آب انتقال هايهزينه و دارانبهاحق جوييصرفه

ه، به معناي اختيار دولت در در اين مصوب« شوداجازه داده مي»شود، ليكن عبارت عمومي دولت مي
گونه تكليفي ي مزبور است و لذا از آن جهت كه دولت براي اجراي اين ماده هيچاجراي ماده

 ي باغايرهاي آن براي مجلس نيست و از اين جهت تندارد، الزامي به تعيين طريق تأمين هزينه
ر صورت مخالفت دولت با و ددر عمل ندارد. به بيان ديگر اين مصوبه  اساسي قانون (31) اصل

 نخواهد شد. عمومي  هايهزينه باعث افزايشاجراي آن، 
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 شورای نگهبان  نظر 

  با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ريمغا ،(23) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 شبكه وريبهره ارتقاي رقابت، سطح افزايش بازار، مناسب تنظيم منظور به -11ماده 

 قانون رعايت با است مكلف دولت خدمات، و كاال توزيع يندافر سازيشفاف و توزيع

 به را گذاريقيمت اساسي، قانون (44چهل و چهارم ) اصل كلي هايياستس اجراي

 .كند محدود ضروري و اييارانه كاالهاي اساسي و انحصاري و عمومي خدمات و كاالها

 و عمومي خدمات و انحصاري ساسي،ا كاالهاي تعيين نحوه دستورالعمل -3 تبصره

 نمايندگان از متشكل كارگروهي پيشنهاد به خدمات و كاالها قيمت اين و فهرست

 نيرو، دارايي، و اقتصادي امور كشاورزي، تجارت، جهاد و معدن صنعت، يهاوزارتخانه

 به ،ربطذي وزارتخانه مورد و حسب جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت
 .رسدمي اقتصاد شوراي تصويب

 روز قيمت از كمتر خدمات يا كاال فروش قيمت چنانچه ماده، اين اجراي در -2 تبصره

 و اعتبارات محل از و تعيين همزمان بايد تكليفي و روز قيمت التفاوتشود، مابه تكليف
 به ربطيذ اشخاص بدهي محل از يا و شود سال اجرا پرداخت در دولت مصوب منابع

 گردد. تهاتر وزيران يئته تصويب با دولت

   رتیمغادیدگاه 
گذاري را به شخص يا تواند اختيار قانونمجلس نمي ،قانون اساسي (01)اصل مطابق  (الف

 ينحوه دستورالعمل مقرر شده است كه ( اين مصوبه،91( ماده )5در تبصره ) .تي واگذار كندئهي
توجه  با .رسدب اقتصاد شوراي تصويب به...  و عمومي تخدما و انحصاري اساسي، كاالهاي تعيين

اي و ضروري، نيازمند تعيين كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانهبه اينكه 
بدون تعيين هرگونه ضابطه گونه موارد تعيين ضابطه و از مصاديق تقنين است، واگذاري تعيين اين

شود و از اين سوب ميمحبه غير گذاري داق تفويض قانون، مصبه دولت از سوي مجلسمشخص 
 است.سي ( قانون اسا01جهت، مغاير اصل )

بر الزام دولت به تعيين قيمت تكليفي و  ( مبني91( ماده )2تبصره )گرفته در بيني صورتپيش (ب
 محل اعتباراتكنندگان خدمات از تكليفي به توليدكنندگان و ارائه و روز قيمت التفاوتپرداخت مابه

دولت به جهت  به ربطيذ اشخاص تهاتر بدهي محل از يا سال اجرا و در دولت مصوب منابع و
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عمومي دولت  يهانهيهزالتفاوت مزبور، موجب افزايش نوسانات قيمت در هر سال و تغيير مابه
 مصوب منابع و اعتبارات هاي آن، يعني محلشده براي تأمين هزينهشود و از آنجا كه محل تعيينمي

هاي اين مصوبه باشد، دولت، محل معين و معلومي كه حاكي از كفايت اعتبارات براي تأمين هزينه
ي هايي كه با افزايش هزينه( قانون اساسي است. مطابق اين اصل، در طرح31نيست، مغاير اصل )

 عين شود. هاي جديد معلوم و مبايست طريق مكفي براي تأمين هزينهعمومي همراه باشد مي
 التفاوتاين مصوبه، در خصوص امكان تهاتر مابه (91( ماده )2تبصره )آنچه در انتهاي  (ج
بيني قرار گرفته است، مغاير مورد پيش به دولت ربطذي اشخاص بدهي با تكليفي و روز قيمت

 يكليه بايستمطابق اصل مزبور مي توضيح اينكه شود.( قانون اساسي محسوب مي19اصل )
در حدود نيز ها شود و همه پرداختكل متمركز داري هاي خزانهدولت در حساب يهاافتيدر

بيني امكان تهاتر در . اين در حالي است كه با پيشگيردموجب قانون انجام  اعتبارات مصوب به
 شود. اين مصوبه، الزام ناشي از اين اصل جهت واريز مطالبات دولت به خزانه ناديده گرفته مي

 مغایرت عدمدیدگاه 

 هاي الزم جهت( اين طرح، مقرر شده است هزينه91( ماده )2)تبصره از آنجا كه در  (الف
 و اعتبارات محل از ،كنندگانبه توليدكنندگان و ارائه تكليفي و روز قيمت التفاوتپرداخت مابه

 با دولت به ربطيذ اشخاص بدهي محل از يا و هشد سال اجرا پرداخت در دولت مصوب منابع
 ( قانون اساسي ندارد؛ زيرا31ي مزبور تغايري با اصل )، مصوبهگردد تهاتر وزيران يئته تصويب

ناشي از اين مصوبه، از محل اعتبارات و منابع دولت و يا تهاتر بدهي  جديد هايطريق تأمين هزينه
 است. شدهشخص متعيين و  اشخاص به دولت،

خصوص امكان تهاتر  در اين مصوبه، (91( ماده )2انتهاي تبصره ) حكم مقرر در (ب
قانون  (19)اصل  ي باغايرت ،ربط به دولتتكليفي با بدهي اشخاص ذي و التفاوت قيمت روزمابه

هاي هاي دولت در حسابدريافت يكليهبايست مي ،مطابق اصل مزبوردر واقع  ندارد.اساسي 
بيني امكان تهاتر در اين مصوبه، عمالً دريافتي كه با پيشحالي  در ،شودكل متمركز داري خزانه

 . شود كه الزامي براي واريز آن به خزانه مطرح گرددبراي دولت محقق نمي

 نظر شورای نگهبان

هاي مذكور و هم از جهت تهاتر، مغاير ، هم از حيث پرداخت از محل(91)ماده  (2)تبصره 
  .قانون اساسي شناخته شد (31)اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ
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 با سنواتي بودجه لوايح در جديد ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح پيشنهاد -12ماده 

 :است يرپذامكان زير موارد رعايت
 ... -الف

 سنواتي بودجه قوانين با هاطرح ساالنه اعتبارات ميزان انطباق براي كه ييهاموافقتنامه -ج

 هايپروژه تعداد و اهداف افزايش موجب نبايد و داشته اصالحي جنبه شوند،يممبادله 

 با شونديم هاپروژه تعداد يا عمليات حجم تغيير به منجر استثنا كه موارد .شوند طرح

 رئيس راهبردي نظارت و ريزيمعاونت برنامه تأييد و ربطيذ يياجرا دستگاه پيشنهاد
 .است ماده بالمانع اينف( ال (بند مفاد رعايت با وزيران يئته تصويب و جمهور

 تابع دفاع بخش و محرمانه ايسرمايه هايتملك دارايي يهاطرح يهاموافقتنامه مبادله -د

 معاونت و مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت به پيشنهاد كه است دستورالعملي

 .رسديم وزيران يئته تأييد به جمهور رئيس نظارت راهبردي و ريزيبرنامه
 از ايخالصه است موظف جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت -هـ

 استثناي به شود،يم مالي تأمين عمومي منابع از كه ييهاطرح توجيهي يهاگزارش

 دسترس در خود وبگاه طريق از تصويب از پس سال يك را امنيتي و ي دفاعيهاطرح

 .دهد قرار پژوهشگران و كارشناسان عموم
 ... -و

 مغایرت   اهدگید
ي كل كشور توسط دولت تهيه و در ي ساالنه( قانون اساسي، بودجه12مطابق با اصل ) (الف

رسد و هرگونه تغيير در احكام بودجه، بايد به تصويب مجلس شوراي مجلس به تصويب مي
 ييرتغ بر امكاناين مصوبه مبني ( 92) بند )ج( ماده . بر اين اساس، حكم مقرر در ذيلبرسداسالمي 

 و ريزيمعاونت برنامه تأييد و ربطيذ اجرايي دستگاه پيشنهاد با هاپروژه تعداد يا عمليات حجم
، با توجه به اينكه موجب تغيير در احكام وزيران يئته تصويب و جمهور رئيس راهبردي نظارت

ير با شود و با اين وجود، تصويب مجلس در خصوص آنها الزم دانسته نشده است، مغابودجه مي
ي ها در قوانين بودجه( قانون اساسي است؛ چه آنكه حجم عمليات و تعداد پروژه12اصل )

ي مجلس بر خالف اصل قانوني شود و تغيير آن بدون اجازهصورت دقيق مشخص ميسنواتي به 
 ( قانون اساسي است.12بودن بودجه و مفاد اصل )

 زبان و و متون رسمي بايد بامكاتبات اسناد و ( قانون اساسي، نگارش 51)اصل مطابق  (ب
اين مصوبه،  (92)( ماده هـدر بند ) «پروژه»ي بيگانه يواژهاستفاده از  نيبنابرا. باشد فارسي خط

 شود و بايد معادل فارسي آن ذكر شود. مغاير اصل مزبور تلقي مي
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مقام  يعهده مسلح بر يروهايكل ن يفرمانده ،ي( قانون اساس551( اصل )8) بند اساس بر (ج
ي له از كليهمعظمٌ اطالع و اشراف خطير، يهوظيف اين صحيح انجام اقتضاي است. بنابراين، رهبري

 يمبادله اين مصوبه كه( 92) شئون نيروهاي مسلح است. از اين جهت، حكم مقرر در بند )د( ماده
را تنها نيازمند  فاعد شبخ و محرمانه ايسرمايه هايتملك دارايي يهاطرحدر خصوص  موافقتنامه

هاي فرماندهي كل نيروهاي مسلح است؛ زيرا تأييد هيئت وزيران دانسته است، مغاير با صالحيت
امور مرتبط به بخش دفاع و يا نيروهاي مسلح بايد با اجازه و اذن رهبري انجام گيرد و لذا ناديده 

 ( قانون اساسي است. 551)( اصل 8(، مغاير با بند )92گرفته شدن اين در بند )د( ماده )

 دیدگاه عدم مغایرت

 يا عمليات حجم تغيير خصوص امكاناين مصوبه در ( 92) بند )ج( ماده در ذيل آنچه (الف
 راهبردي نظارت و ريزيمعاونت برنامه تأييد و ربطيذ اجرايي دستگاه پيشنهاد با هاپروژه تعداد
اي است و لذا انجام آن اقد ماهيت بودجهآمده است، ف وزيران يئته تصويب و جمهور رئيس

نيازي به تصويب مجلس شوراي اسالمي ندارد؛ زيرا آنچه در اين بند مورد تصويب قرار گرفته، 
بدون اخذ هرگونه مبلغ اضافي است و بنابراين  هاپروژه تعداد يا عمليات حجم تغييرمربوط به 

( قانون 12ي مزبور مغايرتي با اصل )از اين جهت مصوبه. نيازي به تصويب توسط مجلس ندارد
 اساسي ندارد. 

ي غير فارسي است، ليكن اين واژه به دليل كثرت ، يك كلمه«پروژه»ي هر چند كه واژه (ب
ي فارسي تبديل شده و از مصاديق كلمات در زبان و ادبيات فارسي، به يك كلمه استعمالطوالني 

( قانون 51ال آن را در متون رسمي مغاير با اصل )شود كه بخواهيم استعمغير فارسي محسوب نمي
 اساسي بدانيم.

 يهاطرح يهاموافقتنامه يخصوص مبادله ( اين مصوبه در92) مقرر در بند )د( مادهحكم  (ج
 و دفاع وزارت به پيشنهاد ي كهدستورالعمل دفاع طبق بخش محرمانه و ايسرمايه هايتملك دارايي

 يئته تأييد به جمهور رئيس نظارت راهبردي و ريزيبرنامه عاونتم و مسلح نيروهاي پشتيباني
ي همبادل( قانون اساسي ندارد؛ زيرا 551( اصل )8گونه تغايري با بند )، هيچرسديم وزيران

موضوع اين ماده، واجد ماهيت شكلي است، نه ماهوي و به همين دليل، فاقد  يهاموافقتنامه
 شود.ي كل كشور نيز درج ميي ساالنهجهت، در بودجه بندي خاصي است و به همينطبقه

   ابهامدیدگاه  

 آمده است، به ماده ف( اينال (بند رعايتاين مصوبه در مورد لزوم ( 92) )ج( ماده آنچه در بند
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 تعداد يا عمليات حجم تغييرخصوص  دري مجلس جهت نامشخص بودن لزوم اخذ مصوبه
ها آنكه با توجه به اينكه تغيير حجم عمليات و يا تعداد پروژه واجد ابهام است. توضيح هاپروژه

( قانون اساسي، انجام اين 12شود، مطابق اصل )مي يابودجهاعتبارات مصوب  رييتغموجب 
ي اصالحي مجلس در خصوص قانون بودجه است. حال در صورتي كه تغييرات، نيازمند مصوبه

ي مجلس در هنگام تغيير حجم عمليات ام به اخذ مصوبهمنظور از لزوم رعايت بند )الف(، عدم الز
( قانون اساسي است. بنابراين، بايد منظور از 12ها باشد، اين مصوبه مغاير با اصل )يا تعداد پروژه

( مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم 92لزوم رعايت بند )الف( در بند )ج( ماده )
 ون اساسي اظهار نظر كرد. ( قان12مغايرت اين بند با اصل )

 نظر شورای نگهبان
قانون  (51)مغاير اصل  اذكر گردد و الّ« وبگاه» ي، معادل فارسي واژه(92)در بند )هـ( ماده 

  .باشداساسي مي

 ــــــــــــــــــــــــ

  -11ماده 
 ... -الف
 از يا يگرد دستگاه به دستگاهي از اختيارات و وظايف بودجه اجراي طول در هرگاه -ب

 به توجه با كه دستگاه ايهزينه اعتبارات از بخش آن شود، واگذار ديگر به محل محلي

 معاونت پيشنهاد با ندارد دستگاه موضوعيت آن توسط كردهزينه وظايف، واگذاري

 يا هااستان به وزيران يئتهتصويب  و جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه

 .شودمي واگذار مورد حسب ديگر يهادستگاه
 ... -ج

   رتیمغا دگاهید
 بيو به تصو هيكشور توسط دولت ته كل يساالنه يبودجه ،ياساس قانون( 12) اصل با مطابق

 يمبن مصوبه نيا( 99) ماده)ب(  بند در بر اين اساس، حكم مقرّر. رسديم ياسالم يمجلس شورا
يا از محلي به محل ديگر،  گريد يدستگاه هب دستگاه كي يانهيهز اعتبارات يواگذارتجويز  بر

 اعتبارات يواگذار (، مغاير با قانون اساسي است؛ زيرا12بدون طي تشريفات مقرر در اصل )
ت و ارقام ااعتبار رييتغ موجب ،يا از محلي به محل ديگر گريد يدستگاه به دستگاه كي يانهيهز

 بيبه تصود اين امر، پس از پيشنهاد دولت ( اساسي باي12كه مطابق اصل ) شودميبودجه مقرر در 
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 معاونت شنهاديپ اب (، صرفا99ً)ب( ماده )حكم مقرر در بند  ياجرا . از اين رو،برسدنيز مجلس 
 قانون( 12) اصل با ريمغا ران،يوز تيهئ بيتصو و جمهور سيرئ يراهبرد نظارت و يزيربرنامه
 .است ياساس

 دیدگاه عدم مغایرت

اي يك خصوص امكان واگذاري اعتبارات هزينه رد اين مصوبه (99اده )در بند )ب( مآنچه 
ريزي و نظارت راهبردي محل يا دستگاه به محل يا دستگاهي ديگر با پيشنهاد معاونت برنامه

( قانون اساسي ندارد؛ زيرا در 12تغايري با اصل ) ،آمدهوزيران يئت هو تصويب  جمهوررئيس 
تصويب مجلس رسيده و در اينجا صرفاً ترتيبات مصرف اين بار به  واقع اصل اين اعتبارات يك

آن دستگاه، مورد حكم قرار گرفته است كه  كرد آن توسطبودجه، در صورت عدم امكان هزينه
اي ندارد كه بخواهد به تصويب اين موضوع مذكور، تغيير در ارقام بودجه و يا ماهيت بودجه

 مجلس برسد.

 نظر شورای نگهبان 
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.99)ب( ماده )بند 

 ــــــــــــــــــــــــ

  -11ماده 

3- ... 
داري كل كشور محسوب هاي دريافت منابع عمومي دولت، حساب خزانهحساب -1

شوند. حق كننده منابع، صاحب حساب تلقي نميهاي اجراييِ وصولشده و دستگاه
داري كل كشور هاي يادشده به عهده صاحبان امضاهاي مجاز خزانهبرداشت از حساب

باشد و هيچ مرجع ديگري حق برداشت از ها ميدر مركز و خزانه معين استان در استان
هاي اجرايي با هاي پرداخت دستگاههاي يادشده را ندارد. برداشت از حسابحساب

ين و توقيف اموال دولتي مصوب به دولت و عدم تأمرعايت قانون نحوه پرداخت محكومٌ
 پذير است.امكان (3)31/8/3121

                                                           
ماده : »51/0/5900به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومٌ .1

گردد، مكلفند وجوه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميوزارتخانه -واحده
ء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي االجراالزمها و اوراق در مورد احكام قطعي دادگاه به دولته محكومٌمربوط ب

اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل دادگاه
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 دیدگاه مغایرت  
كل داري هاي خزانههاي دولت بايد در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

هاي دريافت ( اشعار داشته است كه حساب91( ماده )1كشور متمركز شود. با اين حال، در بند )
شود. با توجه به اينكه مطابق با داري كل كشور محسوب مي، حساب خزانهمنابع عمومي دولت

داري كل كشور داراي تعريف و مصداق مشخصي است، ( قانون اساسي، حساب خزانه19اصل )
داري كل كشور، مغاير با هاي دريافت منابع عمومي دولت با حساب خزانهسازي حسابهمسان

هاي دريافت منابع عمومي دولت مزبور از آن جهت كه حسابي اصل مزبور است. بنابراين، ماده
هاي هاي دولتي را به حسابي واريز دريافتداري كل كشور دانسته و اجازهرا حساب خزانه

 ( قانون اساسي است. 19دريافت منابع عمومي دولت تجويز كرده است، مغاير با اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
هاي دريافت منابع عمومي دولت خصوص همسان بودن حساب ( در91( ماده )1در بند ) آنچه

( قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين 19داري كل كشور مقرر شده است تغايري با اصل )با حساب خزانه
داري كل را تعريف نكرده و مصاديق آن نيز شناسايي و بيان نشده است. هاي خزانهاصل، حساب

گذار نيز به گذار عادي است. قانوني قانونيق بر عهدهدر اين موارد، تعريف و يا تعيين مصاد
هاي دريافت منابع عمومي دولت به عنوان يكي از مصاديق حساب بيانموجب اين مصوبه در مقام 

داري كل كشور است. بنابراين، بند مزبور از اين جهت كه به بيان مصداق حساب خزانه حساب
 ( قانون اساسي ندارد.19) داري كل پرداخته، مغايرتي با اصلخزانه

                                                                                                                                              
 

قانوني هاي وجود و عدم امكان تأمين از محلهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم سال
ديگر در بودجه سال بعد خود، منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و امالك و ساير 

ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه مراجع قانوني ديگر مجاز به
يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند  به ندارند تا تصويب و ابالغ بودجهرداخت محكومٌالزم را جهت پ

باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور معاف ميبود. 
مسئول يا مسئولين مستنكف و متخلف توسط  اند،به استنكاف نمودهمحكومٌيادشده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت 

و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف  محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد
 باشد.له شده باشد، ضامن خسارت وارده ميسبب وارد شدن خسارت بر محكومٌ

به به دادگاه بسپارد. كي الزم را به عنوان تأمين مدعيٌعليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين باندستگاه مدعيٌ -5تبصره 
عليه رد مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعيٌدر صورتي كه دعوي يا 

 خواهد شد.
 «شود.لغو مي 5998( قانون بودجه سال 50و تبصره ) 5913( قانون بودجه سال 19تبصره ) -2تبصره 
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 ی نگهبانشورانظر 
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.91( ماده )1بند )

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود اقدامات زير را به عمل آورد:به دولت اجازه داده مي -12ماده 
شده و ام و تكميلتماي جديد و نيمههاي سرمايههاي تملك داراييواگذاري طرح -الف

برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين آماده بهره
برداري يا خريد هاي بهرهنحوه تأمين مالي دوره ساخت )فاينانس(، پرداخت هزينه

خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتاً 
 دوره قرارداد به بخش غيردولتي با حفظ كاربري واگذاري طرح پس از

شده كه خدمات تمام و تكميلاي نيمههاي سرمايههاي تملك داراييواگذاري طرح -ب
صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي  آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به

 با حفظ كاربري
 اين بند حذف شده است. -ج
هاي هاي تملك داراييبرداري طرحبرداري و يا بهرهرهواگذاري مالكيت، حق به -د

و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت  رمنقوليواگذاري و نيز اموال منقول و غ قابلاي سرمايه
 .كاربري حفظ با

داري كل درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه -3تبصره 
بيني اي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيشكشور و از محل رديف خاصي كه بر

اي در قالب هاي سرمايههاي تملك داراييهاي مربوط به طرحشود و نيز اعتبار رديفمي
شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيالت و كمك و ساير تسهيالت و وجوه اداره

هاي تملك داراييهاي هاي تأمين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحروش
اي و اموال غيرمنقول در قالب اي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزات سرمايهسرمايه

جمهور قابل اختصاص ريزي و نظارت راهبردي رئيس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه
 است.

شود و هاي بالعوض موضوع اين ماده، درآمد اشخاص تلقي نميكمك -2تبصره 
 اخت ماليات بر درآمد نيست. مشمول پرد

 دیدگاه مغایرت  
ي بودجه و پيشنهاد مندرجات آن در ( قانون اساسي، تهيه و تنظيم اليحه12مطابق با اصل )

شود. اختيار و صالحيت دولت است كه سپس براي تصويب نهايي به مجلس تقديم مي
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ي مبناي آن به دولت اجازه ( كه بر90هاي مختلف ماده )در قالب بند گرفتههاي صورتبينيپيش
اي هاي سرمايههاي تملك داراييجمله واگذاري طرحدائمي داده شده است برخي اقدامات از 

هاي برداري به بخش غيردولتي يا پرداخت هزينهشده و آماده بهرهتمام و تكميلجديد و نيمه
دوره قرارداد به بخش برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد و واگذاري طرح پس از بهره

شده كه خدمات تمام و تكميلاي نيمههاي سرمايههاي تملك داراييغيردولتي و يا واگذاري طرح
صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي يا آنها قابل عرضه توسط بخش غير دولتي است به 

اي قابل سرمايه هايهاي تملك داراييبرداري طرحبرداري و يا بهرهواگذاري مالكيت، حق بهره
واگذاري و نيز اموال منقول و غير منقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت را انجام دهد و همچنين 

( اين ماده، در خصوص تخصيص درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده 5در تبصره ) آنچه
اي و اموال ات سرمايهاي و يا تبديل به احسن نمودن تجهيزهاي سرمايههاي تملك داراييبه طرح

اي هستند كه بايد به صورت ساالنه در غيرمنقول، مقرر گرديده است، همگي واجد ماهيت بودجه
ي سنواتي، ابتدائاً توسط دولت پيشنهاد شود و سپس براي تصويب به مجلس شوراي بودجه

فات مقرر در اصل اسالمي ارائه شود. اما در حال حاضر، دولت به استناد اين ماده و بدون طي تشري
كه بخش  -تواند اقدامات مالي مزبور را انجام دهد و از تنظيم اين موارد ( قانون اساسي، مي12)

ي ساالنه خودداري كند. در قالب بودجه -گيردمالي و اقتصادي دولت را در بر مي مهمي از فعاليت
ها و ش مهمي از فعاليتدهد بخي مزبور از اين جهت كه به دولت اجازه مياز اين رو، ماده
( 12ي ساالنه، تنظيم و اعمال كند، مغاير با اصل )ي بودجهاي را خارج از اليحهاقدامات بودجه

 قانون اساسي است.

 دیدگاه عدم مغایرت
ي سنواتي، توسط دولت و به ترتيبي كه در دارد كه بودجه( قانون اساسي اشعار مي12اصل )

ريزي ي بودجهگذاري و نحوهشود. به عبارت ديگر، سياستظيم ميبيني شده است، تنپيش« قانون»
ريزي و تخصيص منابع اقدام شود و دولت بر اساس آن نسبت به بودجهتعيين مي« قانون»توسط 

منظور انجام برخي  ي مزبور در خصوص اعطاي مجوز دائمي به دولت بهكند. موضوع مادهمي
ريزي ندارد و تنها مشتمل بر تعيين منابع نيز ماهيت بودجه هاي مالي و تخصيصاقدامات و فعاليت

هاي ناظر بر بودجه توسط دولت است و اختيار تخصيص و ريزي و برخي سياستي بودجهنحوه
ي هاي بودجه را همچنان در اختيار دولت حفظ كرده است. بنابراين، مادهتعيين منابع و رديف

( قانون اساسي است و از آن جهت كه 12درج در اصل )من« قانوني»مزبور از مصاديق ترتيبات 
گذاري و ترسيم خطوط كلي بدون ورود مصداقي به تعيين ارقام بودجه، صرفاً اقدام به سياست

 ( قانون اساسي ندارد. 12ي نگارش بودجه اقدام كرده است، مغايرتي با اصل )پيرامون نحوه
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 نظر شورای نگهبان

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (، مغاير با موازين90ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف

 -ي
 در منظور اين براي كه اعتباراتي سقف در يياجرا يهادستگاه اختصاصي درآمد مازاد -3

 را درآمد كه يياجرا دستگاه همان به مورد حسب شود،مي بينيپيش سنواتي بودجه قوانين

 و ريزيبرنامه معاونت با متبادله موافقتنامه طبق تا يابدمي صاختصا است، كرده كسب
 .هزينه شود جمهور يسرئ راهبردي نظارت

 كشور، ساالنه بودجه قوانين در كه دانشگاهي ايسرمايه هايدارايي تملك يهاطرح -2

 موضوع قانوني تسهيالت مشمول شود،مي ذكر شهرسازي و راه وزارت هايرديف ذيل

 دانشگاهي ايسرمايه هايدارايي تملك يهاطرح براي اجراي هادانشگاه به بوطمر مقررات

 .است پزشكي آموزش و درمان و بهداشت، فناوري و تحقيقات علوم، هايوزارتخانه

   رتیمغادیدگاه 
 اختصاصي درآمد مازادكند اين مصوبه كه بيان مي (93)بند )ي( ماده  (5)جزء  (الف
 كرده كسب را درآمد كه اجرايي دستگاه همان بهت به اعتبارات مصوب، نسب اجرايي يهادستگاه

مطابق اصل مزبور  توضيح اينكه ( قانون اساسي است.19يابد، مغاير با اصل )اختصاص مي
ي و كليه شودكل متمركز داري هاي خزانههاي دولت در حسابدريافت يكليه بايستمي

اين در حالي  انون و در حدود اعتبارات مصوب انجام شود.هاي دولت نيز بايد به موجب قپرداخت
به خودشان، تكليف قانوني جهت  اجرايي يهادستگاه اختصاصي درآمد اختصاص مازاداست كه با 

اجرايي كه  هاي دولت به خزانه و همچنين ميزان اعتبارات پرداختي به همان دستگاهواريز دريافت
 شود. اديده گرفته ميبايد به موجب قانون صورت پذيرد، ن

 به و هيته دولت توسط كشور كل يساالنه يبودجه ،ياساس قانون( 12) اصل با مطابق (ب
مصوبه، دولت مكلف شده است كه ( اين 93)بند )ي( ماده  (5)جزء در  .رسديم مجلس بيتصو
د تا در هاي اجرايي اختصاص دهرا به همان دستگاه اجرايي يهادستگاه اختصاصي درآمد مازاد

 كشور كل درآمد از بخشي نيز درآمدها گونهاين اينكه به توجه باهمان محل به مصرف برسد. 
. بنابراين، شود مشخص آنها تكليف ساليانه يبودجه قانون در بايستمي لزوماً ،شودمي محسوب
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نون بيني در قادستگاه بدون پيش همانهاي اجرايي به درآمد اختصاصي دستگاه مازاداختصاص 
 اساسي است. قانون (12) اصل مغاير ي سنواتي كشور،بودجه

 نظر شورای نگهبان
قانون اساسي  (19)و  (12)، مغاير اصول (93)ماده و همچنين بند )ل( جزء يك بند )ي( 

  .دنباشمي

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف
 ارديبهشت پايان تا موظفند نواتيس بودجه قوانين در رديف داراي يياجرا يهادستگاه -ك

 ايسرمايه هايدارايي تملك و مالي اي،هزينه از اعم ابالغي اعتبار بر اساس سال هر

 و توسعه هايبرنامه قوانين الزامات بر اساس را مربوط موافقتنامه پيشنهادي متن جديد،
 و شرايط ،اهفرم ارچوبهچ مربوط در مقررات و قوانين ساير و سنواتي بودجه قوانين

. نمايند جمهور ارائه رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت ابالغي هايدستورالعمل
 با موافقت صورت در است موظف جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت

 و نمايد اقدام آن ابالغ و موافقتنامه امضاي به نسبت روز پانزده مدت ظرف متن پيشنهادي،
 ابالغ و اصالح به نسبت روز پانزده مدت ظرف پيشنهادي، متن با عدم موافقت رتصو در

 .كند اقدام نباشد، قانون مغاير كه نحوي به است، ءاالجراالزم كه يينها موافقتنامه
 ... -تبصره

 دیدگاه مغایرت   
 رئيس جمهور راهبردي نظارت و ريزيبرنامه (، معاونت93)( ماده كبند )بر اساس  الف(

 روز پانزده مدت ظرف اجرايي، يهادستگاه متن پيشنهادي با موافقت در صورت است موظف
 روز پانزده مدت بايد ظرف صورت، در غير اين نمايد، اقدام آن ابالغ و موافقتنامه امضاي به نسبت
 كند. از آنجا كه معاونت اقدام ء استاالجراالزم كه نهايي موافقتنامه ابالغ و اصالح به نسبت
االجرا، نهايي و الزم موافقتنامه ابالغ و جمهور ملزم به اصالح رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه

عنوان طرف دوم موافقتنامه( شده است، اين مصوبه اجرايي )به  يهادستگاهبدون اخذ رضايت 
 واجد اشكال شرعي است.

( 51اصل )با  ريمصوبه، مغا نيا( 93در بند )ك( ماده )« فرم» يرفارسيغ ياز واژه استفاده (ب
نگارش اسناد و مكاتبات و  ،ي( قانون اساس51وفق اصل ) رايز ؛شوديمحسوب م يقانون اساس
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 نيدر ا« فرم» يكلمه يفارس معادل ديبا از اين رو،باشد.  يخط فارس و زبان با ديبا يمتون رسم
 مصوبه ذكر شود.

 دیدگاه عدم مغایرت
 توسط معاونت يينها موافقتنامه ابالغ و اصالح (،93) ماده( كبند ) در نكهيابه  با توجه (الف

، است تجويز شده با قانون مغايرت جمهور به شرط عدم رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه
  .مزبور تغايري با موازين شرعي ندارد يمصوبه
قانون اساسي ندارد؛ ( 51(، تغايري با اصل )93)( ماده )كدر بند  «فرم» يواژهاستفاده از  (ب

هاي زبان فارسي اينك جزء واژهدليل كثرت استعمال در زبان فارسي، همزيرا واژه مزبور به 
 شود. محسوب مي

 نظر شورای نگهبان

 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.93بند )ك( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف

 منظور اين براي كه اعتباراتي سقف در مصوب ارقام به نسبت استاني آمدهايدر مازاد -ل

 مقاطع در كشور كل داريخزانه اعالم با شودمي بينيپيش سنواتي بودجه قوانين در

 پنجاه شود.مي توزيع جمهور رئيس راهبردي نظارت ريزي وبرنامه معاونت توسط ماههسه

( مازاد %311يافته و صد درصد )توسعه هايتاناس درآمدهاي مازاد ( از%11) درصد
 هايدارايي تملك (%81) درصد هشتاد نسبت ها به خود همان استان بهدرآمد ساير استان

 اعتبار مابقي و يابدمي اختصاص ايهزينه اعتبارات (%21) درصد بيست و ايسرمايه

 قرار جمهور رئيس راهبردي ارتنظ و ريزيبرنامه معاونت اختيار در يافتهي توسعههااستان

 يهااستان بين يافتگيتوسعه يهاشاخص ارتقاي و بخشيتعادل راستاي در تا گيردمي

 .شود توزيع نيافتهتوسعه

 دیدگاه مغایرت  
 استاني درآمدهاي مازاد توزيعبر  ( مبني93)( ماده لبند ) گرفته دربيني صورتپيش (الف

 درصد پنجاه اختصاصو همچنين  جمهور رئيس راهبردي ارتنظ ريزي وبرنامه معاونت توسط
ها به ( مازاد درآمد ساير استان%511يافته و صد درصد )توسعه هاياستان درآمدهاي مازاد ( از11%)
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( قانون اساسي به 19شود و بايد وفق اصل )درآمدهاي دولت محسوب مي ،هااستانخود همان 
شود. با اين حال، تخصيص مازاد درآمدهاي مزبور به خود داري كل كشور واريز حساب خزانه

داري كل كشور، مغاير هاي خزانهها، بدون حكم به لزوم واريز اين درآمدها به حسابهمان استان
هاي در حساب بايد هاي دولتدريافت يكليه دارد( قانون اساسي است كه مقرر مي19با اصل )

 .شودكل متمركز داري خزانه

ي كل كشور توسط دولت تنظيم و ي ساالنه( قانون اساسي، بودجه12با اصل ) ابقمط (ب
 ( اين مصوبه در93)( ماده لبند )آنچه در شود. جهت تصويب به مجلس شوراي اسالمي تقديم مي

 هاياستان درآمدهاي مازاد ( از%11) درصد اختصاص پنجاه خصوص تكليف دولت به
بيني مورد پيش هاها به خود همان استان( مازاد درآمد ساير استان%511يافته و صد درصد )توسعه

ي ساليانه تعيين تكليف شود. اي دارد و بايد مطابق با قانون بودجهاست، ماهيت بودجه قرار گرفته
بنابراين، بند مزبور از آن جهت كه بدون رعايت تشريفات قانون بودجه، تخصيص مازاد درآمدها 

  ( قانون اساسي است.12تجويز كرده است، مغاير با اصل )به همان استان را 
ريزي برنامه معاونت توسط استاني درآمدهاي توزيع مازاد يبا توجه به اينكه صدور اجازه (ج

امر تفنين است،  قيدامصاز  ،اين مصوبه (93( ماده )ل) بند در جمهور رئيس راهبردي نظارت و
تقنين از شئون مجلس  اصل،اسي است؛ زيرا بر اساس اين ( قانون اس01اين بند مغاير با اصل )

  است. شوراي اسالمي و غيرقابل واگذاري به غير

 نظر شورای نگهبان 
  .دنباشقانون اساسي مي (19)و  (12)، مغاير اصول (93)بند )ل( ماده جزء يك بند )ي( و همچنين 

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف

 و مالي اقتصادي، فني، توجيه داراي هايطرح نياز مورد ارزي منابع تأمين رمنظو به -م
 قوانين در مقرر ارقام حدود در شودمي داده اجازه دولتي يهاشركت به محيطيزيست

 در ارزي مشاركت اوراق يا و صكوك اوراق به صدور نسبت مورد حسب سنواتي بودجه

 در مقرر سقف در و بانك مركزي وابطض رعايت با خارجي و داخلي مالي بازارهاي

 و شدهبانك ياد تأييد به منوط يادشده اوراق صدور. كنند اقدام توسعه هايبرنامه قوانين
 و اصل تضمين و بازپرداخت و بوده جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت

 با اسالمي صكوك يا مشاركت اوراق صدور .است مربوط هايشركت با اوراق سود اين
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ماده  رعايت بند اين اجراي در. است اعتبار و پول تأييد شوراي به منوط تشويقي سود
 .است الزامي (3)دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (82)

 به سررسيد زمان در است رسانده فروش به را مذكور اوراق كه شركتي چنانچه -تبصره

 است مجاز كشور كل داريخزانه بپردازد، را دخو سررسيدشده تعهدات نتواند دليلي هر

 و برداشت خود نزد شركت آن درآمدي وجوه تمركز از حساب را مذكور تعهدات معادل
 .كند پرداخت را سررسيدشده تعهدات

   رتیمغادیدگاه 
، قانون اساسي (88چهل و چهارم ) ي اصلهاي كلّسياست( قسمت )الف( 5بند ) بر اساس

موظف است هرگونه فعاليت )شامل تداوم دولت  مقام معظم رهبري، 5/9/5908ابالغي مورخ 
نباشد، حداكثر تا  (88)برداري از آن( را كه مشمول عناوين صدر اصل هاي قبلي و بهرهفعاليت
هاي تعاوني و درصد كاهش فعاليت( به بخش 21چهارم )ساليانه حداقل  يسالهپنج يبرنامهپايان 

مصوبه اين  (93( ماده )مبند )كه در  اين در حالي است واگذار كند. خصوصي و عمومي غيردولتي
 مالي بازارهاي در ارزي مشاركت اوراق يا و صكوك اوراق صدورجهت  دولتي يهاشركتبه 

داده شده است.  اجازهها طرح برخي نياز مورد ارزي منابع تأمينمنظور  بهخارجي  و داخلي
هاي خالف سياستهاي دولتي، بر هاي شركتي فعاليتوسعهي مزبور به دليل تبنابراين مصوبه

( قانون اساسي است. بر اساس 551( اصل )5و از اين مغاير با بند ) بوده ( قانون اساسي88اصل )
هاي كلي نظام، پس ( قانون اساسي، يكي از وظايف مقام رهبري، تعيين سياست551بند يك اصل )

  است. از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

 عدم مغایرت دگاهید

جهت  دولتي يهاشركتاين مصوبه در خصوص اعطاي مجوز به  (93آنچه در بند )م( ماده )
خارجي مورد  و داخلي مالي بازارهاي ارزي در مشاركت اوراق يا و صكوك اوراق صدور

با هاي مجاز بوده، تغايري بيني قرار گرفته است، به دليل اينكه صرفاً شامل فعاليتپيش
( 551( اصل )5( قانون اساسي نداشته و در نتيجه مغايرتي با بند )88هاي كلي اصل )سياست

 قانون اساسي ندارد.

                                                           
 موضوع دولتي هايشركت -03ماده : »23/55/5901مصوب  دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (03) ماده .1

 ميليارد هشت از بيش داخلي منابع محل از گذاريسرمايه هايپروژه و هاطرح تمام كه مكلفند قانون اين( 2) ماده
 .«برسانند اقتصاد شوراي تأييد به بار يك براي را خود ريال( 0011101110111)
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 ی نگهبانشورانظر 

 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.93بند )م( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف
 انقالب مسكن بنياد ايسرمايه هايدارايي تملك يهاطرح مديريت خدمات هزينه -س

 توسعه و ساخت شركت عمومي، و دولتي تأسيسات و هاساختمان مجري سازمان اسالمي،

 نيروي و آب منابع توسعه شركت ايران، برق توسعه سازمان نقل كشور، و حمل زيربناهاي

 ريلي نقل و حمل يمادرتخصص شركت اماكن ورزشي، نگهداري و توسعه شركت ايران،

 با ربطيذ ( اعتبارات%1/2درصد ) نيم و دو تا حداكثر كشور وزارت به وابسته كشور

معاونت  توسط كشور، عمومي بودجه منابع از يافتهتخصيص اعتبارات احتساب
 .شودمي تعيين جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه

 در را هااستان عمراني اعتبارات از (%8هشت درصد ) حداقل استان ريزيبرنامه شوراي

 اجراي صرف تا دهدمي قرار شهرستان و استان اسالمي انقالب بنياد مسكن اختيار

 .شود استان بهسازي روستاهاي و عمران يهاطرح

 مغایرت   دگاهید

 مقرر قانون در كه ترتيبي به كشور كل يساالنه يبودجه( قانون اساسي، 12مطابق با اصل )
 .گرددمي مقديت اسالمي شوراي مجلس به تصويب و و براي رسيدگي تهيه ،طرف دولت از شودمي

 مديريت خدمات يهزينهتعيين  مبني بر (93بند )س( ماده ) در مقرربا توجه به اينكه احكام 
 نيم و دو تا ها حداكثرها و شركتدها، سازمانبنيا اي برخيسرمايه هايدارايي تملك يهاطرح

 عمومي يبودجه منابع از يافتهتخصيص اعتبارات احتساب با ربطيذ ( اعتبارات%1/2درصد )
 حداقلاختصاص همچنين  و ر،جمهو رئيس راهبردي نظارت و ريزيمعاونت برنامه توسط كشور،

از  شهرستان و استان اسالمي انقالب بنياد مسكنبه  استان عمراني اعتبارات از (%0هشت درصد )
 يبودجه يضمن اليحه دربايد اين احكام  رد،دا يابودجه تيماه ريزي استان،نامهطرف شوراي بر

حال آنكه در اين  و سپس به تصويب مجلس برسد؛ شود پيشنهاد دولت توسطكل كشور  ساالنه
ي طرح قانوني از سوي نمايندگان به تصويب مصوبه، اين احكام بدون طي اين تشريفات، با ارائه

از اين جهت، اين مصوبه به دليل ايجاد محدوديت در صالحيت دولت براي  مجلس رسيده است.
مندرج  ياحكام دائم ،( قانون اساسي است. به عالوه12تهيه و تنظيم اليحه بودجه، مغاير با اصل )
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است و از اين  ريدر تغا زياعتبارات با اصل ساالنه بودن بودجه ن صيبند در خصوص تخص نيدر ا
 ( قانون اساسي است.12ه مغاير با اصل )جهت نيز  اين مصوب

 عدم مغایرت دگاهید
 تملك يهاطرح مديريت خدمات يهزينه( در خصوص تعيين 93آنچه در بند )س( ماده )

ريزي و نظارت توسط معاونت برنامهها ها و شركتدها، سازمانبنيا اي برخيسرمايه هايدارايي
 شورايم مقرر در اين بند در خصوص الزام حكهمچنين  راهبردي رئيس جمهور آمده است و

بنياد  به هااستان عمراني اعتبارات از (%0هشت درصد ) حداقلبه پرداخت  استان ريزيبرنامه
بهسازي  و عمران يهاطرح اجراي جهت مصرف در شهرستان و استان اسالمي انقالب مسكن

ي مجلس است. بنابراين ح به وسيلهاي است و لذا قابل تغيير و اصال، فاقد ماهيت بودجهروستاها
( قانون اساسي كه بر صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجه تأكيد 12اين مصوبه تغايري با اصل )

 كند، ندارد.مي

 نظر شورای نگهبان
قانون اساسي  (12)، مغاير اصل ([93]= ماده ) )س( اين ماده فراز اول و دوم بندهمچنين 
 شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف

آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و منظور پيششود به به دولت اجازه داده مي -ع
ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، نوسازي مناطق آسيب

ت هاي فراگير محصوالسوزي، گرد و غبار، پيشروي آب دريا، آفتتگرگ، طوفان، آتش
گير انساني و دامي و حيات وحش و مديريت خشكسالي، هاي همهكشاورزي و بيماري

مالي دولت مصوب  ( قانون تنظيم بخشي از مقررات31گردان موضوع ماده )تنخواه
( قانون تشكيل سازمان 32( و اعتبارات موضوع ماده )%1را به سه درصد ) (3)3181

                                                           
شود به دولت اجازه داده مي -51ماده : »23/55/5901( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 51ماده ) .1

ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيبها، پيشگيري، امدادآگاهيبراي پيش
هاي هاي فراگير محصوالت كشاورزي و اپيدميپيشروي آب دريا، آفت سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان،

 دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه ساالنه منظور نمايد. 
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( افزايش دهد. اعتبارات %2ه دو درصد )را ب (3)3182مديريت بحران كشور مصوب 
ريزي و نظارت راهبردي رئيس مذكور با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد معاونت برنامه

 3131وزيران قابل هزينه است. از ابتداي سال  جمهور )ظرف ده روز( و تصويب هيئت
شود تعيين مي يب و ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتيبه ترتبخشي از اعتبارات مذكور 

احمر و وزارت اي به جمعيت هالل هاي سرمايهاي و تملك داراييصورت هزينهبه 
يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي

 حوادث و سوانح هزينه گردد.

 دیدگاه مغایرت  
ز امور و حوادث غيرمترقبه، ( به دولت اجازه داده است كه براي برخي ا93بند )ع( ماده )

را به سه  5901( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب51گردان موضوع ماده )تنخواه
( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 52( و اعتبارات موضوع ماده )%9درصد )

اي دارد كه ردان، ماهيت بودجهگ( افزايش دهد. اين تغيير در ارقام تنخواه%2را به دو درصد ) 5903
( قانون اساسي، ابتدائاً در صالحيت دولت 12پيشنهاد تغيير در آن، طبق تشريفات مقرر در اصل )

است و پس از آن، نيازمند تصويب در مجلس است. بنابراين، از آن جهت كه مجلس با تصويب 
ي سنواتي را محدود بودجهي ، صالحيت دولت در تنظيم و تهيه«طرح قانوني»اين بند در قالب 

 ( قانون اساسي است. 12كرده و خود اقدام به تنظيم بودجه كرده است، مغاير با اصل )

                                                                                                                                              
 

هاي بالعوض را براي ربط كمكهاي ذيريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاهسازمان مديريت و برنامه
كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث ميديدگان به طريقي تعيين پرداخت خسارت

هاي اي كامل به تدريج كمكهاي بالعوض، ساالنه افزايش يابد و با پوشش بيمهغيرمترقبه يادشده نسبت به كمك
 بالعوض حذف شوند. 
ل و مانند آنها تا معادل يك شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، سيبه دولت اجازه داده مي

( اين قانون تأمين و 5گردان خزانه موضوع ماده )( از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه%5درصد )
جويي در اعتبارات عمومي و يا اصالح بودجه هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه

 ساالنه تسويه خواهد شد. 
ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهآيين

 «هيئت وزيران خواهد رسيد.
شود به دولت اجازه داده مي -52ماده : »95/2/5903( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 52ماده ) .1

( از بودجه عمومي هر %2/5بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد )سوانح پيش در صورت وقوع حوادث طبيعي و
گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي سال را از محل افزايش تنخواه

 «جمهور هزينه گردد.عالي و تأييد رئيس 
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 دیدگاه عدم مغایرت
گردان آمده، فاقد ماهيت ( در خصوص امكان تغيير در ارقام تنخواه93آنچه در بند )ع( ماده )

لس است. بنابراين اين مصوبه تغايري با ي مجاي است و لذا قابل تغيير و اصالح به وسيلهبودجه
 كند، ندارد.( قانون اساسي كه بر صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجه تأكيد مي12اصل )

 نظر شورای نگهبان

 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.93بند )ع( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف
 جداول ضرايب، تغيير تشكيالت، تغيير ها،دستورالعمل و هابخشنامه ها،مهنايبتصو -ف

 و استخدام نوع هر مجوز اعطاي حقوقي، مبناي افزايش و مشاغل بنديطبقه و حقوقي
 متضمن كه عالي آموزش مؤسسات و هادانشگاه امناي يئته مصوبات و نيرو كارگيريبه

 در صورتي باشد، يياجرا يهادستگاه تگي وبازنشس يهاصندوق و دولت براي مالي بار

 قانون در و محاسبه گذشته آن در از ناشي مالي بار كه است اجرا و تصويب و طرح قابل

 اقدام دستگاه .باشد شده تأمين ربطذي يياجرا دستگاه داخلي منابع يا كشور كل بودجه

 .شودمي محسوب اعتبار بر زائد تعهد حكم، اين برخالف يياجرا

 والدين تكفل تحت بازمانده افراد به مستمري حداقل پرداخت به نسبت است مكلف تدول

 توسط )محجور (معلول برادران و خواهران مجرد، خواهران ،(امادري)نشده شهيد فوت

  .نمايد اقدام شهيد و امور ايثارگران بنياد
 اساسبر  كه ددرآم فاقد معسر، اشتغال غيرحالت آزادگان و جانبازان به است مكلف دولت

 و شغل فاقد كه زماني تا باشندنمي وظيفه حقوق دريافت مشمول مسلح قوانين نيروهاي
 .كند پرداخت دولت كاركنان حقوق حداقل معادل معيشتكمك ماهيانه باشند درآمد

 .شودمي بينيبودجه پيش قوانين در سالههمه نياز مورد اعتبار

 مغایرت   دگاهید
شود ي عمومي دولت ميهايي كه منجر به افزايش هزينهون اساسي طرح( قان31بر اساس اصل )

ها مشخص شود. با اين وصف، هاي جديد معلوم شده و راهكار تأمين اين هزينهبايد طريق تأمين هزينه
 بازمانده افراد به مستمري حداقل پرداخت به را مكلف ( اين طرح كه دولت93فراز دوم بند )ف( ماده )

( محجور (معلول برادران و خواهران مجرد، (، خواهرانامادريشده )نشهيد فوت الدينو تكفل تحت
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 نموده است و همچنين حكم مقرر در فراز سوم بند مزبور مبني بر تكليف دولت به پرداخت ماهيانه
هاي درآمد، چون موجب افزايش هزينه فاقد معسر اشتغال غيرحالت آزادگان و جانبازان به معيشتكمك
شد، كه با توجه به عدم تعيين طريق ها نيز ميشود، بايد متضمن طريق تأمين اين هزينهمي دولت ميعمو

 ( قانون اساسي خواهد بود.31ها در اين مصوبه، اين بندها مغاير با اصل )تأمين اين هزينه

 نظر شورای نگهبان
ند اصالح عبارتي است و )ف( اين ماده، داراي ابهام فراوان بوده و نيازم فراز دوم و سوم بند

 باشد.قانون اساسي مي (31)نيز مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

  -12ماده 
 ... -الف
 يا و بنياد پزشكي كميسيون تشخيص با و مورد حسب است مكلف بنياد -الحاقي بند

 هايبيماري يا و سن كهولت دليل به كه شهدايي همسران و والدين به قانوني مراجع

 يادشده افراد يا فرد نگهداري به نسبت كه صورتي درد، دارن نگهداري به نياز العالجصعب

 (%11درصد ) سي ميزان به حق نگهداري پرداخت به نسبت نمايند اقدام خانواده ميان در
 .نمايد اقدام دولت كاركنان حقوق

 دیدگاه مغایرت  
 و والدين بهتحت شرايطي  است شده مكلف بنياد( اين طرح، 93در بند الحاقي به ماده )

 ،دارند نگهداري به نياز العالجصعب هايبيماري يا و سن كهولت دليل به كه شهدايي همسران
پرداخت  دولت كاركنان حقوق (%91درصد )سي  ميزان به« حق نگهداري»مبلغي را تحت عنوان 

م بود كه طبق مفاد اصل شود، الزهاي عمومي دولت مي. اين حكم چون باعث افزايش هزينهنمايد
شد. بر اين اساس، از آن جهت ها در اين مصوبه بيان مي( قانون اساسي، طريق تأمين اين هزينه31)

هاي ناشي از اجراي حكم مقرر در اين بند، مشخص و معين نشده است، اين كه طريق تأمين هزينه
 ( قانون اساسي است.31بند الحاقي مغاير با اصل )

 باننظر شورای نگه
 .قانون اساسي شناخته شد (31)مغاير اصل  ([ نيز93]= ماده ) بند الحاقي به اين ماده

 ــــــــــــــــــــــــ
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 براي الزم اقدامات است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت -13ماده 

 واحدهاي همه در رانندگي سوانح و حوادث مصدومان شرط و قيد بدون و فوري درمان

 و تخصصي مراكز به اعزام مسير در همچنين و و غيردولتي دولتي درماني و تيبهداش

 ارائه جهت الزم منابع از بخشي تأمين براي .آورد عمل به را بعدي ضروري مراجعات

 بيمه حق ( از%31ده درصد ) معادل مصدومان، اين به درماني و تشخيصي خدمات

 حساب به جداگانه قبض طي تقيممس طوربه مازاد و سرنشين ثالث، شخص پرداختي

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت نام به كشور كل يدارخزانه نزد درآمدهاي اختصاصي

 وزارتخانه توسط پزشكي علوم يهادانشگاه بين منابع توزيع اين. شودمي واريز پزشكي

 دعملكر بر اساس جمهور رئيس نظارت راهبردي و ريزيبرنامه معاونت تأييد با مذكور
 وزارت .گيردمي بار صورتيك ماه سه هر مصوب هايتعرفه مبناي بر يادشده واحدهاي

 ماه هر شش را مذكور اعتبارات كردهزينه است موظف پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

راهبردي  نظارت و ريزيبرنامه معاونت و ايران اسالمي جمهوري مركزي بيمه به باريك
 بيمه .كند گزارش اسالمي شوراي مجلس درمان و اشتبهد كميسيون و جمهور رئيس

 .است ماده اين اجراي سنحُ مسئول ايران جمهوري اسالمي مركزي

 دیدگاه مغایرت  
 حق ( از%51ده درصد ) معادل( اين مصوبه مبني بر واريز 93گرفته در ماده )بيني صورتپيش

 حساب به جداگانه قبض طي مستقيم طور به مازاد و سرنشين ثالث، شخص پرداختيي بيمه
، پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت نام به كشور كل يدارخزانه نزد درآمدهاي اختصاصي

ي ساليانه توسط دولت، منظور و ي بودجهاي دارد و بايد در اليحهامري است كه ماهيت بودجه
ن مصوبه، اين ( قانون اساسي، تخصيص يابد؛ حال آنكه در اي19تصويب شود و مطابق اصل )

تخصيص به موجب اين ماده از طرح قانون الحاق برخي از مواد به مقررات مالي دولت انجام 
دارد ( قانون اساسي مقرر مي19( است. توضيح آنكه اصل )19گرفته است كه مغاير با مفاد اصل )

ور از . منظقانون انجام گيرد موجب در حدود اعتبارات مصوب بهبايد ها پرداخت يهمهكه 
(، اعتباراتي است كه دولت به موجب قانون 19در اصل )« موجب قانون اعتبارات مصوب به»

توان امر بيني كرده و مجلس آن را تصويب نموده است. بر اين اساس، نميي سنواتي پيشبودجه
  ها را در قالب قوانيني غير از بودجه مقرر كرد.تخصيص بودجه به دستگاه

 نظر شورای نگهبان

ها در حدود اعتبارات مصوب به بايد همه پرداخت (19)، از آن جهت كه طبق اصل (93)ماده 
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 .باشدموجب قانون انجام گيرد، مغاير اصل مذكور مي

 ــــــــــــــــــــــــ 

 سازمان در شاغل كاركنان به شودمي داده اجازه ايران اتمي انرژي سازمان به -41ماده 

 پرتوزا مواد و اشعه معرض در كه وابسته هايدستگاه و تابع هايتشرك ايران، اتمي انرژي

 اشعه برابر در حفاظت قانون طبق سازمان، پرتوكاري كميسيون تشخيص تأييد با باشندمي

 اشتغال دوران در اشعه با كار العادهفوقمربوط،  دستورالعمل و يياجرا نامهآيين و

 .كند پرداخت

 دیدگاه مغایرت  
براي پرداخت  ايران اتمي انرژي سازمان بهدادن اجازه  ( در خصوص89ه )آنچه در ماد

 هايدستگاه و هاشركت و سازماناين  شاغل كاركنان به اشتغال دوران در اشعه با كار العادهفوق
است كه با توجه به عدم تعيين طريق  دولتهاي عمومي براي آمده، موجد افزايش هزينه وابسته

( قانون اساسي است. مطابق با اين 31در اين مصوبه، اين ماده مغاير با اصل ) هاتأمين اين هزينه
هاي براي دولت است، در صورتي قابل طرح هاي نمايندگان كه متضمن افزايش هزينهطرحاصل، 

 ها مشخص و معين شده باشد.در مجلس است كه طريق تأمين اين هزينه

 دیدگاه عدم مغایرت

براي پرداخت  ايران اتمي انرژي سازمان دادن اجازه به در خصوص( 89در ماده ) حكم مقرر
موجب به دليل اينكه امكان چنين پرداختي درگذشته و به  به برخي كاركنان، اشعه با كار العادهفوق

 مزبوري آن وجود داشته و در ماده دستورالعمل و اجرايي نامهآيين و اشعه برابر در حفاظت قانون
شده است، موجد بار مالي جديدي براي دولت نيست تا بخواهيم عدم تأمين منبع مند صرفاً ضابطه
 ( قانون اساسي بدانيم. 31هاي مزبور در اين مصوبه را در تغاير با اصل )براي هزينه

 نظر شورای نگهبان
  مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(89) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 قانون اصول رعايت با شودمي داده اجازه دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه به -42ماده 

 فروش به را خود مازاد غيرمنقول و منقول اموال مربوط، مقررات و و قوانين اساسي

 معادل. كنند واريز كل داريخزانه نزد كشور عمومي به درآمد را حاصل وجوه و برسانند
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 يياجرا دستگاه اختيار در متفرقه مربوط هايفردي اعتبارات محل از واريزي وجوه

 ي تملكهاطرح اجراي صرف تا گيردمي قرار استاني يا ملي مورد حسب ربطذي

 .نمايند اداري يهاساختمان تجميع و مصوب تمامهنيم ايسرمايه هايدارايي

 دیدگاه مغایرت  
 قانون در كه ترتيبي به ركشو كلي ساالنه يبودجه( قانون اساسي، 12با اصل ) مطابق (الف

 تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و و براي رسيدگي تهيه طرف دولت از شودمي مقرر
مذكور در اين  اعتبارات محل از واريزي وجوه ، معادلاين مصوبه( 80ماده ) بر اساس. گرددمي

تا صرف مصارف  يردگمي قرار استاني يا ملي مورد حسب ربطذي اجرايي دستگاه اختيار در ماده،
اي مقرر در اين مصوبه شود. با توجه به اينكه موضوع حكم مقرر در اين ماده، واجد ماهيت بودجه

ي ( قانون اساسي بايد توسط دولت و به صورت ساليانه در اليحه12است، اين موضوع وفق اصل )
ي مزبور از اين ادهي كل كشور ملحوظ و به مجلس براي تصويب پيشنهاد شود. بنابراين، مبودجه

جهت كه با تخصيص اعتبارات خارج از قانون بودجه، صالحيت و اختيارات دولت در تخصيص 
 ( قانون اساسي است.12اعتبارات را محدود كرده است، مغاير با اصل )

 محل از واريزي وجوه معادلدر اختيار قرار دادن  خصوص ( در80آنچه در ماده ) (ب
( قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با 19مغاير با اصل )قرار گرفته،  ينيبشيپمورد  مذكور اعتبارات

 ه()بودج موجب قانون بهو ر حدود اعتبارات مصوب ي دولت بايد دهاپرداخت يهمهاين اصل، 
ي مزبور، از آن جهت كه خارج از قانون بودجه و همچنين بدون تعيين . بنابراين، مادهگيردانجام 

( قانون 19بارات پرداختي، اقدام به تخصيص اعتبارات كرده است، مغاير با اصل )سقف و ميزان اعت
 اساسي است. 

 نظر شورای نگهبان

، از جهت در اختيار قرار دادن معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات مذكور، مغاير (80)ماده 
 .قانون اساسي شناخته شد (19)و  (12)اصول 

 ــــــــــــــــــــــــ

در  درصد واحد يك صرفاً ،ارزش افزوده بر ماليات نرخ قانوني افزايش بر عالوه -42 ماده
 و اضافه دولت سهم افزوده ارزش بر هر سال به عنوان ماليات سالمت به نرخ ماليات

 بودجه قوانين در منظور اين براي كه درآمدي به رديف مستقيماً دريافت، با همزمان

 طريق از دريافتي منابع (%311) صد درصد .گرددمي يزوار شود،مي بينييشپ سنواتي
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 به شود،مي بينيپيش سنواتي بودجه قوانين در منظور اين براي كه هاييرديف يا رديف

نفر  هزار بيست داراي شهرهاي و روستاها در ساكن افراد درمان كامل پوشش و پيشگيري
 پس و يابدمي اختصاص )جاعار نظام چارچوب در (عشايري جامعه و ترپايين و جمعيت

 و بهداشتي مراكز و بيمارستاني تجهيزات تأمين و تكميل به نسبت هدف مذكور تحقق از
 ارتقاي و ارزي امناي يئته مصارف نيافته،توسعه هاي مناطقيمارستانب اولويت با درماني

 و اهاروست از خارج حمايتي نهادهاي تحت پوشش افراد و العالجصعب بيماران بيمه سطح
 .شود اقدام جمعيت نفر هزار بيست باالي شهرهاي

 رفاهي، هايكمك كار، اضافه مزايا، و حقوق نظير پرسنلي هايهزينه پرداخت هرگونه

 آن مانند و ديون كاري،نوبت مديريت، ي،وربهره كارانه، مأموريت، هايالعادهپاداش، فوق

 محل اين از اداري منصوبات و اثاثيه ينتأم و اداري مصرفي نظير اقالم اداري هايهزينه و

 .باشدمي ممنوع

 دیدگاه مغایرت  

 تهيه طرف دولت از شودمي مقرر قانون در كه ترتيبي بهبايست مي كشور كل يساالنه يبودجه
 ( طرح83ماده )شود. حكم مقرر در  تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و و براي رسيدگي

در  درصد واحد يك بر افزايش مبني دولت، مالي مقررات از بخشي ظيمتن قانون به موادي الحاق
و واريز همزمان و  دولت سهم افزودهارزش بر هر سال به عنوان ماليات سالمت به نرخ ماليات

 شودمي بينييشپ سنواتي يبودجه قوانين در منظور اين براي كه درآمدي به رديفمستقيم آن 
دليل اينكه واجد ماهيت  درمان افراد موضوع آن ماده، بهجهت مصرف در امر پيشگيري و 

ي كل كشور منظور گردد. ي ساالنهنويسي است بايد از طرف دولت و در قانون بودجهبودجه
اي بوده و از آن جهت كه مجلس شوراي اسالمي اقدام به ي مزبور بودجهبنابراين، ماهيت ماده

ختيارات دولت در تعيين بودجه كل كشور را محدود تعيين و تصويب آن كرده است، صالحيت و ا
 ( قانون اساسي است. 12كرده است كه اين موضوع مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان

  و قانون اساسي شناخته نشد. شرعمغاير با موازين  ،(83) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

باري و همگاني براي صورت اج دولت موظف است بيمه پايه سالمت را به -43ماده 
 آحاد جامعه برقرار نمايد.
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 حق بيمه سالمت خانوار به شرح زير سهمي از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
اقشار  پوشش بيمه سالمت همگاني و خانوارهاي روستاييان و عشاير، افراد تحت -3

( %2)هفت درصد نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل 
حق بيمه اقشار نيازمند ( %311)صد در. صد حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون كار

شود. ميزان مشاركت خانوارهاي روستايي و افراد از بودجه عمومي دولت تأمين مي
 ساله( قانون برنامه پنج18موضوع بند )الف( ماده ))تحت پوشش بيمه سالمت همگاني 

يي اقشار نيازمند توسط وزارت تعاون، كار و رفاه بر اساس شناسا (3)(پنجم توسعه
وزيران  اي كه به پيشنهاد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئتنامهاجتماعي و مبتني بر آيين

 شود.رسد تعيين ميمي
( %2)هفت درصد ري شاغل و بازنشسته معادل كخانوارهاي كاركنان كشوري و لش -2

مه مشموالن اين بند از بودجه عمومي دولت بخشي از حق بي .حقوق و مزاياي مستمر
كارفرما و سهم دولت به  ،نامه نحوه توزيع اين درصد بين كارمندتأمين خواهد شد. آيين

 رسد.وزيران مي پيشنهاد شوراي بيمه به تصويب هيئت
 مشموالن تأمين اجتماعي مطابق قانون تأمين اجتماعي -1
هاي درآمدي به پيشنهاد شوراي عالي گروه سهم خانوارهاي ساير اقشار متناسب با -4

 وزيران. بيمه سالمت كشور و تصويب هيئت
فند حق بيمه پايه سالمت سهم كارمندان، بازنشستگان لهاي اجرايي مكدستگاه -3تبصره 

به همراه سهم دستگاه مربوطه و ظرف مدت يك ماه  و و موظفان را از حقوق ماهانه كسر
 ت ايران واريز كنند. به حساب سازمان بيمه سالم

اشخاص حقيقي و حقوقي  ،هاي اجراييمطالبات سازمان بيمه سالمت ايران از دستگاه
هاي ناشي از عدم اجراي اين بابت حق بيمه ،ها و مؤسسات غيردولتيخصوصي، سازمان

رغم اعالم قانون و ساير قوانين مرتبط با بيمه همگاني خدمات درماني كشور كه علي

                                                           
 و يكمّ توسعه منظور به -90 ماده: »51/51/5903مصوب  م توسعهپنج سالهپنج ( قانون برنامه90بند )الف( ماده ) .1

 هايهزينه از مردم سهم كاهش و سالمت خدمات عادالنه و فراگير پوشش به دستيابي سالمت، هايبيمه كيفي
 نمودن متناسب منابع، مديريت ها،صندوق ساختار اصالح مانند مختلف طرق از( %91) درصد سي به سالمت

 در و سنواتي بودجه قالب در دولت كمك محل از لزوم صورت در و هاصندوق داخلي منابع از استفاده ها،تعرفه
 : شودمي انجام زير اقدامات برنامه طول

 برنامه اول سال پايان تا را سالمت پايه اجباري و همگاني بيمه براي الزم سازوكارهاي است مكلف دولت -الف
 جامعه آحاد دادن قرار پوشش تحت براي سنواتي هايبودجه قالب در را الزم ايهزمينه و نموده ابالغ و تعيين
 . نمايد فراهم

 ...« -ب
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حكم مطالبات در  ،نماينددت يك ماه نسبت به پرداخت بدهي اقدام نميبدهي ظرف م
 (3)( قانون تأمين اجتماعي11بوده و طبق مقررات ماده ) ءاالجرامستند به اسناد الزم

 وصول خواهد شد.
 ءاالجراساله پنجم توسعه پس از الزمدولت مكلف است تا پايان برنامه پنج -2 تبصره

ها و به ايجاد وحدت رويه در ارائه خدمات كليه سازمان شدن اين قانون نسبت
 دهنده بيمه خدمات درمان اقدام كند.هاي ارائهصندوق
پايه درمان سالمت و حق بيمه سهم كارفرمايي طالب و  پرداخت حق بيمه -1تبصره 

 شاغليرغهاي علميه، بسيجيان مات حوزهتحت پوشش مراكز خد غيرشاغلروحانيون 
و هفتم حق  يستببيست ت و هفتم حق بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي، معسر، ده بيس

ال( كه فاقد هرگونه بيمه پوششي بيمه خادمان ثابت مساجد و كارگران باربر )حمّ
تحت پوشش مراكز  شاغليرغهاي معيشت طالب و روحانيون د و همچنين هزينهنباشمي

 هاي علميه بر عهده دولت است.خدمات حوزه
شده براي آن دسته از عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين -4تبصره 

شود توسط سالمت اعالم ميپايه خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني كه از بسته بيمه 
اشخاص حقيقي و حقوقي تحت  باهاي تجاري و سازمان بيمه سالمت هاي بيمهشركت

 هر عنوان ممنوع است.

 دیدگاه مغایرت  
هاي نمايندگان مجلس كه متضمن افزايش ( قانون اساسي، طرح31مطابق با اصل ) الف(

هاي عمومي براي دولت است در صورتي قابل طرح در مجلس خواهد بود كه طريق تأمين هزينه
هاي جديد در آن تعيين و به صورت دقيق مشخص شده باشد. با اين وصف، الزام دولت در هزينه
ي عمومي، با توجه به ي اقشار نيازمند از بودجهمهحق بي تأمينمصوبه به ( اين 83( ماده )5بند )

( 90( بند )د( ماده )5گرفته در جزء )بيني صورتاين واقعيت كه ميزان آن حتي نسبت به پيش

                                                           
خير و أمطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات ت -11ماده: »9/8/5918مصوب  تأمين اجتماعي ( قانون11ماده ) .1

هاي اجتماعي هاي اجتماعي و قانون بيمههاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمهجريمه
 (511)و  (30) خسارات مذكور در موادو  (31)و  (00)شده طبق مواد هاي انجاميان باشد، همچنين هزينهيروستا

بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي  ءاالجرااين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد الزم
ماه از تاريخ  ي اين ماده حداكثر ظرف ششينامه اجراينيباشد. آاجراي سازمان قابل وصول مي مورينأوسيله مهب

اجرا موقع ه تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري ب
ي احكام محاكم دادگستري بر اجرامورين أمه مزبور مقررات اين ماده توسط مناينيگذارده خواهد شد. تا تصويب آ

 .«خواهد شد اجراهاي اجتماعي انون بيمهق (91)نامه ماده ينياساس آ
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نيز بيشتر است، همچنين  (5)ي جمهوري اسالمي ايرانپنجم توسعه يسالهپنج يقانون برنامه
هاي معيشت ي برخي اقشار جامعه و همچنين پرداخت هزينهحق بيمه پرداخت تكليف دولت به

اين مصوبه مبني بر ( 5)گرفته در ذيل بند بيني صورتو نيز پيش شاغلو روحانيون غير طالب
ي سالمت همگاني توسط تعيين ميزان مشاركت خانوارهاي روستايي و افراد تحت پوشش بيمه

 همگي مستلزم تحميل بار مالي بسيار به دولت و افزايشوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
از آن جهت كه در اين ماده منابع الزم براي تأمين اين  شود. بنابراين،هاي عمومي آن ميهزينه
( 31ها معلوم و به صورت دقيق مشخص و تعيين نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل )هزينه

 قانون اساسي است.
( 3كند و بند )قانون اساسي بر تقويت روح تحقيق و پژوهش تأكيد مي (9( اصل )8بند ) ب(

و ايجاد امكانات  نارواهاي نظام جمهوري اسالمي را رفع تبعيضات اصل مزبور نيز يكي از پايه
هاي معيشت هزينه( در مورد پرداخت 83( ماده )9عادالنه دانسته است. با اين وصف، تبصره )

، موجب ايجاد تبعيض ناروا در ميان طالب مزبور و دولت از طرف شاغليرغطالب و روحانيون 
مفاد اين تبصره، مغاير با بند  ساير پژوهشگران و محققان غير روحاني خواهد شد. از اين جهت،

 ( قانون اساسي است. 9( اصل )3)

 دیدگاه عدم مغایرت
ي دولت است كه آن زماني يك طرح موجد تغييرات مالي )تقليل درآمد يا افزايش هزينه( برا

دولت را كه در ساير قوانين از جمله قانون بودجه، مسلّم و مصوب  هايطرح، درآمدها و يا هزينه
شده است تقليل يا افزايش دهد. اما در صورتي كه مجلس شوراي اسالمي به صورت كلّي وظايف 

                                                           
 توسعه منظور به -90 ماده: »51/51/5903ساله پنجم توسعه مصوب ( قانون برنامه پنج90( ماده )دبند )( 5جزء ) .1

 از مردم سهم كاهش و سالمت خدمات نهعادال و فراگير پوشش به دستيابي سالمت، هايبيمه كيفي و يكمّ
 متناسب منابع، مديريت ها،صندوق ساختار اصالح مانند مختلف طرق از( %91) درصد يس به سالمت هايهزينه

 سنواتي بودجه قالب در دولت كمك محل از لزوم صورت در و هاصندوق داخلي منابع از استفاده ها،تعرفه نمودن
 :شودمي انجام زير اقدامات برنامه طول در و

 ... -الف
 : بود خواهد خانوار سرپرست درآمد از سهمي زير، شرح به خانوار سالمت پايه بيمه حق -د

 پنج معادل خيريه مؤسسات و حمايتي نهادهاي پوشش تحت نيازمند اقشار و عشاير و يانيروستا خانوارهاي -5
( %0) درصد شش و برنامه سوم و دوم اول،هاي سال در كار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل( %1) درصد
 اقشار بيمه حق( %511) درصد صد برنامه پنجم و چهارمهاي سال در كار قانون مشموالن دستمزد و حقوق حداقل
 . شودمي تأمين دولت عمومي بودجه از نيازمند

2- »... 
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جراي آن وظايف تصويب كند، چنانچه حتي ا« اصول قانون اساسي»و تكاليف دولت را منطبق بر 
( قانون اساسي، مجلس را به تعيين 31توان به استناد اصل )مستلزم هزينه و بار مالي باشد، نمي

منابع براي جبران بار مالي در آن مصوبه ملزم كرد. در اين موارد دولت خود بايد براي اجراي آن 
الزم را در ضمن هاي سنواتي، منابع مالي وظايف مصوب، تدبير و انديشه كند و در بودجه

 (83هاي مختلف ماده )ها و تبصرهدر بند آنچههاي مربوط تخصيص دهد. بر اين اساس، رديف
بيني شده است، از آنجا كه در واقع الزام دولت به انجام تكاليفي است كه در قانون اساسي پيش

)نه الزاماً در  مورد تأكيد قرار گرفته است و دولت طبق مفاد اين ماده مكلف است وظايف خود را
( 31سال جاري( انجام دهد و براي انجام آن منابع مالي الزم را هم در نظر بگيرد، مغايرتي با اصل )

 كند.هاي نمايندگان تأكيد ميهاي جديد در طرحقانون اساسي ندارد كه بر تعيين منابع مالي هزينه

 دیدگاه ابهام  
ي ( اين مصوبه، از جهت شمول و گستره83( ماده )9در تبصره )« هاي معيشتهزينه»عبارت 

ي امور زندگي فرد ي كليهي معيشت، هزينهآن واجد ابهام است. در صورتي كه منظور از هزينه
به ويژه  –هاي او را اي كه فرد نيازي به شغل نداشته و دولت مكلف باشد تمام هزينهگونهباشد، به

پرداخت كند، خالف موازين شرع است.  -اشددر مواردي كه فرد توانايي كسب درآمد داشته ب
هاي معيشت و شمول آن در اين ماده مشخص شود تا بتوان در بنابراين، بايد منظور از هزينه

 خصوص مغايرت و يا عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
اين ماده،  (9)در تبصره قانون اساسي شناخته شد. همچنين  (31)، مغاير اصل (83)ماده  -

 .خواهد شد اظهار نظر ،روشن نيست؛ پس از رفع ابهام« هاي معيشتهزينه»منظور از عبارت 
مركز خدمات »به « هاي علميهمراكز خدمات حوزه»، (83)ماده ( 9)در تبصره تذكر:  -
 .اصالح شود« هاي علميهحوزه

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور ز وصول جريمهدرآمدهاي ناشي ا -14 ماده
به حساب  ،شودمي اخذكه از متخلفان در موارد زير  (3)3122بهداشتي و درماني مصوب 

                                                           
تشخيص مصلحت  مجمع 29/52/5903اني مصوب تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درم( قانون 0( الي )5مواد ). 1

ايجاد مؤسسات پزشكي غيرمجاز توسط اشخاص فاقد صالحيت از نظر تخصصي جرم بوده و  -5ماده »نظام: 
تعطيل مؤسسه و ضبط كليه ملزومات مؤسسه به نفع  -مرتبه اول :گرددهاي زير محكوم ميمتخلف به مجازات
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اي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يك ميليون تا ده ميليون ريال و اعالم نام هعالوه بر مجازات -مرتبه دوم .دولت
 .هاي مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا يك سالعالوه بر مجازات -مرتبه سوم .در جرايد

هاي زير مجازات كار جرم بوده و متخلف به ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه -2ماده 
عالوه بر  -مرتبه دوم .تعطيل مؤسسه، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي -مرتبه اول :گرددميمحكوم 
هاي عالوه بر مجازات -مرتبه سوم .ميليون ريال هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار تا يكمجازات

  .اموال مؤسسه به نفع دولت ميليون ريال و ضبط مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان يك ميليون تا ده
ها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه الزم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده و خودداري بيمارستان -9ماده 

جريمه نقدي از يكصد هزار تا پانصد هزار ريال، توبيخ  -مرتبه اول :گرددمي هاي زير محكوممتخلف به مجازات
 جريمه نقدي پانصد هزار تا يك ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني -مرتبه دوم .كتبي و درج در پرونده پزشكي

جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون تا پنج ميليون ريال،  -مرتبه سوممؤسسه، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي. 
 .پزشكي لغو پروانه مسئول فني مؤسسه، لغو پروانه تأسيس، توبيخ كتبي و درج در پرونده

حساب و ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و يا دخل و تصرف در صورت -8ماده  
ناحيه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و  شده ازهاي اعالمدريافت اضافه از نرخ

ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران،  جريمه نقدي به -مرتبه اول :گرددهاي زير محكوم ميمتخلف به مجازات
جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه دريافتي از بيماران، لغو  -مرتبه دومتوبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي. 

جريمه نقدي به ميزان ده برابر اضافه دريافتي  -مرتبه سومپروانه مسئول فني، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي. 
 .ز بيماران، لغو پروانه مسئول فني، لغو پروانه تأسيس، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكيا

 خواهد شد. العالج بيماران از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالمميزان حق -تبصره
از  هقانوني كار، صادر زوجم هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقدكارگيري كليه متخصصين و صاحبان حرفهبه -1ماده 

پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به  پزشكي باشند، در مؤسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش
جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال، توبيخ  -مرتبه اول :شودهاي زير محكوم ميمجازات

 -مرتبه سوم .هاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنيمجازاتعالوه بر  -مرتبه دوم .كتبي و درج در پرونده پزشكي
  .هاي مرتبه دوم، لغو پروانه تأسيسعالوه بر مجازات

( كه در محل 1)هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده صاحبان حرفه -0ماده 
درج تخلف در پرونده پزشكي  -مرتبه اول :واهند شدهاي زير محكوم خمجازات اند بهمجاز به كار مشغول شدهغير

هاي مرتبه اول، جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا پنج عالوه بر مجازات -مرتبه دومو اعزام به محل كار قانوني. 
هاي مرتبه دوم، محكوميت به اضافه خدمت در محل كار عالوه بر مجازات -مرتبه سومميليون ريال به تناسب. 

 .وني حداكثر تا دو برابر مدت قانونيقان
اي در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به كارگيري افراد فاقد صالحيت حرفهبه -3ماده 

جريمه نقدي به ميزان پانصد هزار تا يك ميليون ريال، توبيخ كتبي  -مرتبه اول :هاي زير محكوم خواهد شدمجازات
عالوه  -مرتبه سوم. هاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنيعالوه بر مجازات -دوممرتبه  .و درج در پرونده پزشكي

  .هاي مرتبه دوم لغو پروانه تأسيسبر مجازات
  .گرديد صالح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهندافراد فاقد صالحيت شاغل نيز به مراجع ذي -تبصره
و پزشك كشيك و ساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، ترك مؤسسه پزشكي توسط مسئول فني  -0ماده 

پزشكي بدون اطالع سازمان نظام پزشكي و نپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه  تعطيل غيرموجه مطب و يا مؤسسه
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اساس  شود تا برگردد واريز مياي كه در قانون بودجه مشخص ميهزينه -درآمد
 :جمهور هزينه شود ي رئيسريزي و نظارت راهبردشده با معاونت برنامهمبادله موافقتنامه

 مجاز توسط اشخاص فاقد صالحيتايجاد مؤسسه پزشكي غير  -الف
 ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه -ب
 ها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه به بيماران اورژانسخودداري بيمارستان -ج
 يمنظور سودجوي ايجاد يا ارائه خدمات مازاد بر نياز به -د

 كارگيري متخصصان و صاحبان حِرَف پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني كاربه -هـ
 اي در مؤسسات پزشكيكارگيري افراد فاقد صالحيت حرفهبه -و
 فني در ساعات مقرر مسئولترك مؤسسه پزشكي توسط  -ز
 .فعاليت متخصصان و صاحبان حِرَف پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوز قانوني -ح

 اه مغایرت  دیدگ
درآمدهاي ناشي از وصول ( در خصوص لزوم واريز 18گرفته در ماده )بيني صورتپيش الف(

به حساب  5903هاي موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب جريمه
نظارت ريزي و شده با معاونت برنامهمبادله موافقتنامهآن طبق  يهزينه منظوربه اي هزينه -درآمد

نويسي و تخصيص منابع و درآمدها است. بر اين واجد ماهيت بودجه ،جمهور راهبردي رئيس
ي كشور بايد از طرف ي ساالنه( قانون اساسي، بودجه12اساس، با توجه به اينكه مطابق با اصل )

دولت تهيه و تنظيم شود و سپس براي تصويب، به مجلس تقديم شود، اين مصوبه از جهت ورود 
نويسي و دخالت در صالحيت و اختيارات دولت در اين امر بتدايي نمايندگان مجلس به امر بودجها

 ( قانون اساسي است. 12و محدود كردن اين صالحيت دولت، مغاير با اصل )
ي مجمع تشخيص ، مصوبه5903قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب  ب(

 يهينظرو  ي( قانون اساس552مطابق با اصل )از آنجا كه  بر اين اساس،نظام است.  مصلحت
 تغيير در حق گذاريقانون از مراجع يكهيچ (5)از اين اصل، نگهبان يشورا 1950شماره تفسيري 

                                                                                                                                              
 

هاي زير محسوب شده و متخلف به مجازات نمايد، جرمكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي
عالوه بر مجازات مرتبه اول،  -مرتبه دومتوبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي.  -رتبه اولم :گرددمحكوم مي

هاي مرتبه دوم، لغو پروانه عالوه بر مجازات -مرتبه سوم .هزار ريال جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار تا پانصد
 «.مسئول فني

 رد و ابطال حق گذاريقانون از مراجع يك هيچ»: شوراي نگهبان 28/3/5932مورخه  5019شماره تفسيري  ينظريه .1
 به مربوط مصلحت مجمع مصوبه كه اما در صورتي ؛را ندارد مصلحت نظام تشخيص مجمع مصوبه و فسخ و نقض
 صلحتتغيير م كه معتدٌّبه زمان از گذشت پس مجلس ،بود اسالمي و مجلس شوراي نگهبان نظر شوراي اختالف
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( قانون اساسي 552( مغاير با اصل )18، ماده )دنرا ندار مصلحت نظام تشخيص مجمع يمصوبه
ي مجمع تشخيص ه بر اينكه متضمن برخي تغييرات در متن مصوبهاست؛ زيرا در اين ماده، عالو

به حساب گونه تخلفات درآمدهاي حاصل از مجازات اينمصلحت نظام است، بيان شده است كه 
 نامهموافقت بر اساسشود تا يز وار ،گردداي كه در قانون بودجه مشخص ميهزينه -درآمد
اين در حالي است  جمهور هزينه شود. رت راهبردي رئيسريزي و نظاشده با معاونت برنامهمبادله

 حاصل درآمدهايي كليه  (5)،قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني( 52كه طبق ماده )
شود. از اين رو، با توجه به اينكه حكم  واريز ي كلخزانه به بايستمي قانون اين هايمجازات از

ي مجمع و همچنين تغيير محل مصرف ات در مفاد مصوبهي مزبور، متضمن برخي تغييرماده
ي تفسيري ( قانون اساسي و نظريه552وجوهات حاصل از آن شده است، اين مصوبه با اصل )

 شوراي نگهبان از اين اصل در تغاير است. 
 داري كل وي دولت بايد از طريق خزانههاپرداخت يكليه( قانون اساسي 19مطابق اصل ) ج(

. با اين وصف، هر چند انجام گيرد )= قانون بودجه( موجب قانون اعتبارات مصوب به در حدود
هاي وصول جريمه بيني شده است كه درآمد ناشي از( پيش19(، منطبق با اصل)18در ماده )

اي هزينه -، بر اساس قانون بودجه به حساب درآمدموضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي
ريزي و معاونت برنامهي كرد و محل مصرف آن را به عهدهي هزينهليكن چون نحوهشود، واريز مي

( قانون اساسي در تغاير است؛ چه اينكه 19گذاشته است، با اصل )جمهور  نظارت راهبردي رئيس
كرد اين درآمدهاي دولت، بدون در نظر گرفتن و يا (، هزينه18مطابق با قسمت اخير ماده )

ي مزبور از اين گيرد. لذا مادهي سنواتي و حدود اعتبارات صورت ميون بودجهبيني در قانپيش
( 19ي سنواتي ندانسته است، مغاير با اصل )كرد درآمدها را به موجب قانون بودجهجهت كه هزينه

 قانون اساسي است. 

 نگهباننظر شورای 
تغيير داده است،  ، از آنجا كه محل مصرف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را(18)ماده 

                                                                                                                                              
 

 معظم مقام از طرف معضل عنوان به موضوع كه مغاير را دارد. و در مواردي قانون و تصويب طرح حق ،باشد موجه
در  طرح قابل موضوع ،لهمعظمٌ مخالفت و عدم رهبري از مقام استعالم باشد در صورت شده ارسال مجمع به رهبري
 «.باشديم اسالمي شوراي مجلس

تشخيص مصلحت نظام:  مجمع 29/52/5903تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب ( قانون 52) هادم. 1
وزارت امور اقتصادي و  شود وهاي اين قانون به خزانه واريز ميكليه درآمدهاي حاصل از مجازات -52ماده »

مطابق تشخيص وزارت بهداشت، درمان و  ون راجهت اجراي اين قان دارايي موظف است اعتبارات مورد نياز
 .«قرار دهد پزشكى آموزش و درمان بهداشت، وزارت اختيار در جرايم وجوه محلاز آموزش پزشكي 
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اين شورا  28/3/5932مورخ  1950 شمارهقانون اساسي و نظريه تفسيري  (552)مغاير اصل 
 االّباشد. همچنين مصرف درآمدهاي مذكور در اين ماده، بايد مقيّد به بودجه ساالنه گردد و مي

 .قانون اساسي شناخته شد (19)مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

ي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران و يمنظور تمركززدا به -3ي الحاق ماده
 گيرد:اي استان اقدامات زير صورت ميتوازن منطقه

بودجه ساالنه استان شامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي،  -الف
مصارف استاني اي و سهم از منابع ملي و همچنين هاي مالي و سرمايهواگذاري دارايي

صورت  كدام بهاي و مالي، هر هاي سرمايهدارايي اي و تملكاعم از اعتبارت هزينه
اعتبارات  «برنامه -دستگاه»توزيع  .شودسرجمع در قوانين بودجه سنواتي درج مي

ها مطابق اي شهرستانهاي سرمايهاي و توزيع سرجمع اعتبارات تملك داراييهزينه
 ريزي و توسعه استان است.قانون بر عهده شوراي برنامه ضوابط مندرج در اين

گيرند يا در چند شهرستان قرار مي و هايي كه ماهيت استاني داشتهاعتبار پروژه -تبصره
 شود.طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين مي به
 ... -ب
ني موضوع پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استا -و

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 22ماده )
اي تخصيص اعتبار هزينه (2)،( قانون برنامه چهارم توسعه81تنفيذشده در ماده ) (3)،ايران

اي هاي سرمايهدستگاه، برنامه و فصول و تخصيص اعتبارات تملك دارايي حسب بر
طرح  حسب برجمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيساونت برنامهتوسط واحد استاني مع

 شود.و پروژه تعيين و ابالغ مي

                                                           
: 53/5/5933مصوب ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 33ماده ) .1

ان و برنامه و بودجه است ني مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمانكميته تخصيص اعتبار استا -33ماده »
گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف  اساس شود و براستان تشكيل مي يمديركل امور اقتصادي و داراي

  .كنديگيري متصميم عمراني بر حسب فصول استان و اعتبارات ييهاي اجراتخصيص اعتبارات جاري دستگاه
 ...« -تبصره

: 55/0/5909مصوب  جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي( 09) ماده .2
( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 505( و )33(، )35(، )31) مواد -09 ماده»

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اي آن براي دوره برنامه چهارم هو اصالحيه 53/5/5933مصوب  ايراناسالمي 
 «.گرددمي( تنفيذ 5908-5900)جمهوري اسالمي ايران 



 431 از مقررات مالي دولتبخشي  ميالحاق برخي مواد به قانون تنظ قانون

ريزي و نظارت راهبردي كميته تخصيص استاني و واحد استاني معاونت برنامه -3 تبصره
گانه موضوع بند جمهور مكلفند در هر مقطع از ابالغ تخصيص براي موارد سه رئيس

هاي عمراني هر شهرستان را در سرجمع تخصيص هر خصيص طرحسهم ت ،)ب( اين ماده
رعايت  ،معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سر جمع تخصيص ،موضوع

 كند.
تواند متناسب با جمهور مي ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه- 2تبصره 

وظايف و اختيارات خود را  ،هااستان ايهاي سرمايهافزايش سهم اعتبارات تملك دارايي
 تفويض كند. ،به واحدهاي مستقل استاني خود

 ... -ز
نظر اداره كل امور  داري كل و زيرخزانه معين استان وابسته به خزانه ،در هر استان -ط

داري كل موظف است براي هر يك از شود. خزانهاقتصادي و دارايي استان تشكيل مي
خزانه معين ) «داري كلحساب خزانه»ب به عنوان يك حسا ،هاي معين استانخزانه
گردان هر استان را سال نيز ميزان تنخواه در ابتداي هر و در مركز استان افتتاح كند (استان

اي آن استان محاسبه و هاي سرمايهاي و تملك داراييمتناسب با اعتبارات مصوب هزينه
 واريز كند. (خزانه معين استان) «كل داريحساب خزانه»ماه به حداكثر تا بيستم فروردين

 ... -ي

 دیدگاه مغایرت
 ها،استان يساالنه يبودجه ، مشتمل بر لزوم درج(5الحاقي )ي موضوع بند )الف( ماده (الف

اي هاي مالي و سرمايهشامل منابع استاني اعم از درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي
هاي اي و تملك داراييين مصارف استاني اعم از اعتبارت هزينهو سهم از منابع ملي و همچن

اي داشته بودجه، ماهيت سنواتي يصورت سرجمع در قوانين بودجه هر كدام به ،اي و ماليسرمايه
ي نمايندگان مجلس ي بودجه سنواتي بر اساس مصوبهبه نوعي مكلف نمودن دولت به تهيه و

شود و از اين جهت مغاير نويسي دولت ميدر صالحيت بودجه است كه منجر به ايجاد محدوديت
كشور به  كل يساالنه يبودجه( قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل از قانون اساسي 12اصل )

براي رسيدگي و سپس و شود ميدولت تهيه  ، با ابتكار عملشودترتيبي كه در قانون مقرر مي
 .گرددميم شوراي اسالمي تسليتصويب به مجلس 

 به استاني )مصارف( هايهزينهو  درآمدها يهكلي(، 5)الف( ماده الحاقي ) بند موجب به (ب
 موارد اين يكلّ رقم ديگر عبارت به .شودمي درج سنواتي يبودجه قوانين در سرجمع صورت

 ميزان چه به و اموري چه براي يكلّ ارقام اين از شود كه تعيين مشخص صورت به اينكه بدون
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 مطابق كهاين در حالي است  .شد خواهد بينيپيش سنواتي يبودجه در ،يافت خواهد اختصاص
 به مصوب اعتبارات حدود در هاپرداخت همه»...  دارد:ي كه اشعار مياساس قانون( 19) اصل ذيل

از جهت رديف، ميزان  مشخص صورت بهبايد  هزينه و درآمد موارد، «گيردمي انجام قانون موجب
بر اين اساس بند مزبور، از اين . شود تعييني سنواتي در قانون بودجه اعتبار و سقف اعتبارات

 كل و درآمدي منابع كل كه ايگونهبه كند،اشاره مي يكلّ هايرديف ذكر جهت كه صرفاً به
 به را مصرف و آمددر موارد تعيين اختيار همچنين و گيردمي بر در را استان يك ايههزينه

 است. اساسي قانون (19) اصل مغاير كند،واگذار مي استاني هايدستگاه
اداري  رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور( قانون اساسي، 520طبق اصل ) (ج

با . ديگري بگذارد يآنها را به عهده يتواند ادارهمي عهده دارد و و استخدامي كشور را مستقيماً بر
تفويض  ( مبني بر امكان5( بند )و( ماده الحاقي )2گرفته در تبصره )بيني صورتپيشاين وصف، 

به واحدهاي مستقل جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيسوظايف و اختيارات معاونت برنامه
( قانون اساسي در تغاير است؛ 520استاني، آن هم بدون نياز به موافقت رئيس جمهور، با اصل )

در اين خصوص، واجد  جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامهيرا اختيارات ز
ماهيت مستقلي نيست، بلكه امري تفويضي از سوي رئيس جمهور است كه تفويض مجدد آن به 

(، از 5( بند )و( ماده الحاقي )2ي اصلي است. بنابراين تبصره )كنندهديگري منوط به اذن تفويض
ريزي و نظارت مكان تفويض مسئوليت امور برنامه و بودجه توسط معاونت برنامهآن جهت كه ا

ريزي نداده به ويژه در مواردي كه رئيس جمهور چنين اختياري را به معاونت برنامه –راهبردي را 
 ( قانون اساسي است.520به واحدهاي مستقل استاني تفويض كرده است، مغاير با اصل ) -است
داري هاي خزانهدر حساببايد هاي دولت دريافت يكليه( قانون اساسي 19مطابق اصل ) (د

در بند )ط( ماده  استاندر هر  معين يخزانهبيني تشكيل پيش. بر اين اساس، شودكل متمركز 
اي و تملك متناسب با اعتبارات مصوب هزينه گردان هر استانواريز تنخواه( با هدف 5الحاقي )

هاي دولتي ( قانون اساسي مبني بر تمركز دريافت19، مغاير اصل )اي آن استانهاي سرمايهدارايي
 داري كل است. هاي خزانهدر حساب

 رتیمغادیدگاه عدم 
هاي ( قانون اساسي، تعيين رديف12ي بودجه بر اساس اصل )صالحيت دولت در تهيه (الف

ريزي اصطالح به آن بودجهكرد اعتبارات است كه در ي هزينهبودجه، تخصيص منابع و نحوه
درآمدها و  يكليه( در خصوص درج 5ي الحاقي )گويند. آنچه در ذيل بند )الف( مادهمي

بيني شده است در واقع پيش سنواتي يبودجه قوانين در سرجمع صورت به استاني هايهزينه
و خرج  و ماهيت دخل ي تنظيم قانون بودجه است و دخالتي در نحوهتعيين كيفيت و نحوه
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نويسي ي بودجهي بيان نحوهها ندارد. به بيان ديگر بند مزبور، در مقام ارائهي استاني ساالنهبودجه
ريزي. لذا بند كرد اعتبارات و بودجهي كسب درآمدها يا هزينهو تنظيم بودجه است، نه نحوه

به كيفيت و  ريزي نشده و تنهامذكور از آن جهت كه متعرّض صالحيت دولت در امر بودجه
ي سنواتي را ي بودجهنويسي اشاره دارد، اختيارات دولت در خصوص تهيههاي بودجهسياست

 ( قانون اساسي ندارد. 19( و )12سلب يا محدود نكرده و از اين جهت مغايرتي با اصول )
مبني بر امكان تفويض  (5ماده الحاقي )( بند )و( 2در تبصره )گرفته بيني صورتپيش (ب

جمهور به واحدهاي مستقل  ريزي و نظارت راهبردي رئيسيف و اختيارات معاونت برنامهوظا
، در حدود اختياراتي است كه اين معاونت از آن برخوردار است و تفويض چنين اختياراتي استاني

( قانون 520به بيان ديگر آنچه در اصل ) در بين مقامات اجرايي امري مرسوم و معمول است.
امور برنامه و بودجه  دررئيس جمهور  هايورد امكان تفويض اختيارات و مسئوليتاساسي در م

هاي توان با واسطه يا بدون واسطه، مسئوليتشده، يك اذن كلّي است كه بر اساس آن ميبينيپيش
رئيس جمهور را در اين خصوص به ديگران تفويض كرد و وجود واسطه يا عدم آن، ايرادي به 

از اين رو، تفويض اختيار امور بودجه از سوي معاونت  كند.وارد نمياصل جواز تفويض 
( قانون اساسي، 520ريزي رياست جمهوري به واحدهاي مستقل استاني، مغايرتي با اصل )برنامه

كه بر مسئوليت رئيس جمهور در خصوص برنامه و بودجه و جواز تفويض اختيار آن به ديگري 
 كند، ندارد.اشاره مي

استان يا به معين  يتشكيل خزانهدر خصوص لزوم  (5بند )ط( ماده الحاقي ) در آنچه (ج
در حقيقت حسابي است كه در  داري كل در استان مطرح شده است،عبارتي، حساب خزانه

ي شود و منظور، آن نيست كه حساب مستقلي از خزانهداري كل و وابسته به آن افتتاح ميخزانه
داري كل است و واريز س، اين حساب همچنان متعلق به خزانهكل تشكيل شود. بر اين اسا

اي هر استان در آن منطبق با پرداخت درآمدهاي دولت در حساب اي و سرمايهگردان هزينهتنخواه
( قانون اساسي است. از اين رو، حكم مقرر در بند مزبور از 19كل بر اساس اصل) يمتمركز خزانه

داري كل )خزانه معين استان(، مغايرتي با موضوع تمركز نهجهت تشكيل و افتتاح حساب خزا
( قانون 19داري كل كشور، موضوع اصل )هاي دولت در حساب خزانهها و پرداختدريافت

 اساسي ندارد. 

   ابهام دگاهید
 به هاي استانيدرآمدها و هزينه»ي رج كليهي دگرفته دربارهبيني صورتاز آنجا كه مفهوم پيش

( مشخص نيست، اين 5ماده الحاقي )بند )الف( در  «سنواتي يبودجه قوانين در عسرجم صورت
 كل و درآمدي منابع كلبند مزبور، شامل  بند واجد ابهام است. در واقع مشخص نيست كه آيا
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 هايبه دستگاه مصرف و درآمد موارد تعيين اختيار واگذاريباعث  وشده  استان هاي يكهزينه
ي سنواتي است؟ در ي بودجهرفاً يك امر شكلي در خصوص ترتيب تهيهشود يا صمي استاني

صورتي كه منظور، واگذاري اختيار كل منابع درآمدي و مصرف آن باشد، اين موضوع امري 
ي دولت است و لذا چون ( قانون اساسي بر عهده12اي است كه تعيين آن وفق اصل )بودجه
شود، اين مصوبه مغاير ر تهيه و تنظيم بودجه ميي كنوني موجب تحديد صالحيت دولت دمصوبه

( قانون اساسي خواهد بود. بنابراين، بايد از اين ماده، رفع ابهام شود تا بتوان نسبت به 12با اصل )
 ( قانون اساسي اظهار نظر كرد.12مغايرت و يا عدم مغايرت آن با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغاير با موازين ، (5ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و كاهش سهم هزينه به -1الحاقي  ماده
ايجاد دسترسي  ،هاي سالمتهزينه( %11)سي درصد مستقيم مردم به حداكثر معادل 

ناپذير هاي تحملنهكمك به تأمين هزي ،عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني
، تقليل وابستگي گردش امور العالجصعبدرمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و 

تأمين و پايداري  ،واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت
خالص كل وجوه حاصل از اجراي ( %31) ده درصد نيروي انساني متخصص مورد نياز،

افزوده و به حساب درآمد  ،ها عالوه بر اعتبارات بخش سالمتيارانهقانون هدفمندكردن 
 شود.ان و آموزش پزشكي واريز ميدرم ،اختصاصي وزارت بهداشت

 دیدگاه مغایرت  
ي ( قانون اساسي، تهيه و تنظيم بودجه در صالحيت دولت است كه با ارائه12بر اساس اصل )

( اين مصوبه، دولت 9اين امر، در ماده الحاقي ) شود. به رغمي بودجه به مجلس محقق مياليحه
 به كند،مي بينيپيش سالمت بخش براي كه اعتباراتي بر عالوه سال هر كهشده است  مكلف

 هايارانه هدفمندكردن قانون اجراي از حاصل وجوه كل خالص از( %51) درصد دهصورت دائمي 
واريز كند. با توجه به  پزشكي آموزشبهداشت، درمان و  وزارت اختصاصي درآمد حساب به را

( قانون 12اي است كه وفق اصل )اينكه الزام دولت به تخصيص منابع در اين ماده، امري بودجه
ي اليحه يتهيه و تنظيم صالحيتتحديد اساسي در صالحيت دولت است، اين مصوبه به دليل 

 ( قانون اساسي است.12توسط دولت، مغاير با اصل ) بودجه
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 ه عدم مغایرتدیدگا
ي دولت بر عهدهكشور  كل يساالنه يبودجهي كند كه تهيه( قانون اساسي تأكيد مي12اصل )

در ( 9الحاقي ) يمادهدر  آنچهمشخص كرده است. بنابراين « قانون»است و بايد به ترتيبي باشد كه 
 قانون اجراي از حاصل وجوه كل از خالص( %51درصد ) ده مبني بر واريز دولتخصوص تكليف 

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت اختصاصي حساب درآمد به هايارانه هدفمندكردن
نويسي و از در خصوص نحوه و شكل بودجه« ترتيب قانوني»شده، در واقع تدوين يك بينيپيش

 ي بودجه را( است كه دولت بايد بر اساس آن، اليحه12مصاديق ترتيبات قانوني مقرر در اصل )
 ( ندارد. 12تهيه كند. بنابراين، اين مصوبه مغايرتي با مفاد اصل )

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (9ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

به شرح  (3)ي به ايثارگران و تبصره آنرسانخدمات( قانون جامع 21ماده ) -4الحاقي  ماده
 شود:ر اصالح ميزي

 حد .افزايش يافت( %21) بيست و پنج درصد سهميه ورود به( %21)بيست درصد 
هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شده براي وزارتخانهنصاب آخرين فرد پذيرفته

 شود.تعيين مي( %21) هفتاد درصد تحقيقات و فناوري ،علوم

 دیدگاه مغایرت  
عمومي همراه  يكه با افزايش هزينه ي نمايندگانها، طرحاساسي قانون (31)مطابق اصل 

 باشد.جديد معلوم شده  هايطريق تأمين هزينهدر صورتي قابل طرح در مجلس است كه  هستند،
بيست و به ( %21بيست درصد )ها از ي ايثارگران جهت ورود به دانشگاهاز طرفي افزايش سهميه

                                                           
هاي علوم، تحقيقات و وزارتخانه -31 ماده» :9/8/5900مصوب  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (31) ماده .1

ي مشمول يهاي اجراهاي دولتي و غيردولتي و دستگاهدانشگاه فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه
هاي تحصيلي ها و مؤسسات آموزش عالي، بورسهاي ورود به دانشگاهاين قانون موظفند در اعطاي سهميه (2ماده )

از سهميه را به  (%21هاي دكتراي تخصصي بيست درصد )هاي مطالعاتي و دورهداخل و خارج از كشور، فرصت
و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان باالي بيست و  همسر

 .اختصاص دهند (%21پنج درصد )
ها و مقاطع شدگان براي رشتهحد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته (%31كسب حداقل هفتاد درصد ) -تبصره 

 .«باشدنصاب شرايط علمي مي حد (%01هاي پزشكي هشتاد درصد )خصوص رشته زان درباشد. اين ميتحصيلي الزامي مي
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هاي بهداشت، شده براي وزارتخانهب آخرين فرد پذيرفتهحد نصا و كاهش( %21پنج درصد )
هفتاد درصد ( به %01از هشتاد درصد )درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري 

، باعث افزايش امكان ورود افراد واجد شرايط به مؤسسات آموزش عالي و در نتيجه منجر (31%)
هاي تحصيلي آنان توسط خت شهريه و ساير هزينهمنظور پردا هاي عمومي بهبه افزايش هزينه

از آنجا كه در اين مصوبه، طريق تأمين شود. بر اين اساس،دولت )بنياد شهيد و امور ايثارگران( مي
بيني نشده و به صورت مشخص و دقيق تعيين نشده است، اين ماده مغاير با ها پيشگونه هزينهاين

 ( قانون اساسي است. 31اصل )

 عدم مغایرت دیدگاه
ها از ايثارگران جهت ورود به دانشگاه يافزايش سهميهي درباره (8) الحاقيي در ماده آنچه

شده از ( و كاهش حد نصاب آخرين فرد پذيرفته%21( به بيست و پنج درصد )%21بيست درصد )
زايش بيني قرارگرفته است، باعث افمورد پيش (%31( به هفتاد درصد )%01هشتاد درصد )

گذشت مدت قابل توجهي از زمان دفاع  به علتهاي عمومي دولت نخواهد شد؛ زيرا هزينه
ي ي ساالنهها نيز كاهش يافته و لذا بودجهگونه سهميهمقدس، تعداد واجدين شرايط استفاده از اين

به لزوماً  ي اين مصوبهاز آنجا كه نتيجه گردد. بنابراين،يافته به اين امر كامالً جذب نميتخصيص
هاي عمومي دولت در اين ها نيست، هزينهي افزايش تعداد مشمولين ايثارگر به دانشگاهمعنا

( قانون اساسي 31مفاد اين ماده، مغايرتي با اصل ) خصوص افزايش نخواهد يافت. بر اين اساس،
ها بر به دانشگاهشده ندارد. الزم به توضيح است كه افزايش تعداد افراد ايثارگر متقاضي و پذيرفته

هاي عمومي نيست، بلكه در اساس اين مصوبه، به معناي الزام دولت به افزايش بودجه و هزينه
ي سنوات گذشته انجام دهد؛ يعني بايست تكليف خود را در اينجا بر اساس بودجهواقع دولت مي

اين استدالالت،  ي بيشتري اختصاص دهد. فارغ ازشدهي سابق را به افراد پذيرفتههمان بودجه
پذيرد؛ لذا صورت رايگان انجام ميها و مراكز مدّ نظر اين مصوبه، به تحصيل در بسياري از دانشگاه

 اي را براي دولت به دنبال نخواهد داشت. اصوالً اجراي اين مصوبه در عمل هزينه

 ابهام   دگاهید
هاي ايثارگر هش تعداد وروديواسطه نامشخص بودن امكان افزايش يا كا( به 8ي الحاقي )ماده

هاي عمومي، داراي ابهام است. در تبع آن نامشخص بودن احتمال افزايش هزينهها و به دانشگاه به
صورتي كه تصويب و اجراي اين مصوبه موجب افزايش واقعي مشمولين ايثارگر و در نتيجه 

هاي جديد در اين مصوبه هاي عمومي دولت شود، از آنجا كه طريق تأمين هزينهافزايش هزينه
بايد اين ابهام  ( قانون اساسي است. از اين رو،31تعيين نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل )



 433 از مقررات مالي دولتبخشي  ميالحاق برخي مواد به قانون تنظ قانون

( قانون 31ي مزبور با اصل )مصوبه برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت ماده
 اساسي اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان 
 اير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغ، (8ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

رسان به يبآسو خدمات  هاهرگونه توليد و واردات و عرضه كاال -1الحاقي  ماده
مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض  ،مصرف سالمت و داروهاي با احتمال سوء

رسان به سالمت و يبآساي باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كاالهسالمت مي
مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  داروهاي با احتمال سوء

بتداي هر سال براي اين كاالها در ا (ارزش كاالده درصد حداكثر )درصد عوارض 
درمان و آموزش پزشكي و با عضويت  ،ليت وزارت بهداشتتوسط كارگروهي با مسئو

كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و  ،ادي و دارايي، تعاونهاي امور اقتصوزارتخانه
شود. جمهور تعيين و ابالغ مي يسرئريزي و نظارت راهبردي تجارت و معاونت برنامه

مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت ( %311)صد درصد 
 گيرد.قرار ميهاي اجرايي مربوطه هزينه در اختيار دستگاه -درآمد

 دیدگاه مغایرت  
( %51ي مزبور دولت را مكلف كرده است كه كل مبلغ مأخوذه بابت ده درصد )ماده الف(

رسان به سالمت و يبآسها و خدمات هرگونه توليد و واردات و عرضه كاالعوارض ناشي از 
ر دهد. نمايندگان در هاي اجرايي مربوطه قرارا در اختيار دستگاه مصرف داروهاي با احتمال سوء

اند و هاي مشخص كردهنويسي و تخصيص دائمي منابع به محلاين ماده به نوعي اقدام به بودجه
اند. از اين رو، اين مصوبه مغاير با نويسي را محدود كردهبدين طريق صالحيت دولت در بودجه

 يساالنه يظيم بودجه( قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل، صالحيت تهيه و تن12اصل )
ي دولت و به موجب ترتيبات قانوني است. الزم به توضيح است كه آنچه هكشور، ابتدائاً بر عهد

( قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است ناظر به 12در اصل )« ترتيبات قانوني»تحت عنوان 
گرفته در بيني صورتشنويسي است؛ در حالي كه پيي تنظيم بودجه و كليات بودجهشكل و نحوه

 شود. نويسي است و در حقيقت نوعي تنظيم بودجه محسوب مياين ماده، عين بودجه
هاي دولت بايد در حدود اعتبارات ي پرداخت( قانون اساسي، كليه19مطابق با اصل ) ب(

انون ( نيز ق19در اصل )« قانون»انجام پذيرد. واضح است كه منظور از « قانون»موجب مصوب و به 
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( %511صد درصد )( كه پرداخت دائمي 1ي ساالنه است. بر اين اساس، ذيل ماده الحاقي )بودجه
را بدون در نظر گرفتن و هاي اجرايي مربوط به دستگاه سالمت بابت عوارضمبلغ وصولي 

هاي مذكور را به ي سنواتي تجويز كرده است. از آن جهت كه پرداختبيني در قانون بودجهپيش
 ( قانون اساسي است.19بيني نكرده است، مغاير با اصل )ب قانون بودجه پيشموج

 دیدگاه عدم مغایرت
( قانون اساسي، تهيه و تنظيم بودجه از سوي دولت بايد بر اساس ترتيبات 12مطابق با اصل )

( در خصوص الزام دولت به 1قانوني انجام پذيرد. بر اين اساس، حكم مقرر در ماده الحاقي )
، هاي اجرايي مربوطهعوارض سالمت به دستگاه بابتمبلغ وصولي ( %511اخت صد درصد )پرد

موضوع اصل مزبور است كه دولت ملزم است بر اساس آن، « ترتيبات قانوني»در واقع مصداق 
ي مزبور از از اين جهت مغايرتي از اين رو، مادهي ساالنه را تنظيم و به مجلس تقديم كند. بودجه

 ( قانون اساسي ندارد. 12با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (1ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

رساني ( قانون جامع خدمات31ر موارد مندرج در بندهاي ماده )بعالوه  -2 الحاقي ماده
 ،شودربط پرداخت ميهاي ذيندوقهاي اجرايي و صكه توسط دستگاه (3)ايثارگران به

هاي التفاوت خدمات بهداشت و درمان ايثارگران براي كليه هزينهدولت مكلف است مابه
بنياد شهيد و امور  را توسطاعتبارات مورد نياز ( %311)صد درصد مرتبط تا سقف 

 ايثارگران تأمين و پرداخت كند.
 شود.حذف مي (2)يثارگرانرساني به ا( قانون جامع خدمات4ماده ) -تبصره

                                                           
 -59ماده » :9/8/5900مصوب  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (59) ماده .1

هزينه بهداشتي درماني به صورت بيمه سالمت، بيمه همگاني، بيمه مكمل و بيمه  (%511درصد ) تأمين صد -الف
گردند( خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد ي كه مشمول قوانين بيمه همگاني و تكميلي نميخاص )خدمات

 .گرددتحت تكفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانين بودجه سنواتي منظور مي
 ... -5 تبصره

هاي درماني هزينه (%511درصد ) ايران صدساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي تا پايان قانون برنامه پنج -ب
هاي هزينه (%511درصد ) ي و صديايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه اجرا

 «درماني ايثارگران غيرشاغل و افراد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

ميزان تسهيالت بانكي اين فصل  -8 ماده» :9/8/5900مصوب  ساني به ايثارگرانقانون جامع خدمات ر (8) ماده .2
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 دیدگاه مغایرت  
هاي عمومي هاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينه( قانون اساسي، طرح31مطابق اصل )

هاي جديد مشخص و شود، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينهدولت مي
در خصوص تكليف  (0ي الحاقي )مادهحكم مقرر در بر اين اساس با توجه به اينكه معلوم گردد. 

التفاوت خدمات پرداخت مابهجهت ( اعتبارات مورد نياز %511درصد ) تأمين صدبه دولت 
، منجر به ايجاد بار مالي و افزايش هاي مرتبطهزينه يبهداشت و درمان ايثارگران براي كليه

ه اينكه در اين مصوبه، محل شود و با عنايت بهاي دولت )بنياد شهيد و امور ايثارگران( ميهزينه
هاي جديد ناشي از اين حكم، مشخص و معلوم نشده است، اين ماده مغاير با اصل تأمين هزينه

 ( قانون اساسي است. 31)

 نظر شورای نگهبان
قانون اساسي  (31)، از حيث افزايش بار مالي و عدم تأمين منبع، مغاير اصل (0) الحاقي يماده

  .شناخته شد

 ــــــــــــــــــــــــ

صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه  -33 الحاقي ماده
 ملي در هر سال:

هاي خصوصي و تعاوني و را جهت پرداخت تسهيالت به بخش( %31ده درصد ) -الف
 ،هاي داراي توجيه فنيطرحبه هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي بنگاه
بازپرداخت ريالي در بخش  و اهليت متقاضي به صورت پرداخت وو مالي  محيطيتزيس
زيست و صادرات منابع طبيعي و محيط ،صنايع تبديلي و تكميلي ،كشاورزي ،آب

هاي دولتي و خصوصي داخلي و صندوق مهر امام رضا محصوالت كشاورزي در بانك
مجدداً جهت پرداخت  گذاري و اقساط وصوليگذاري كند. سود سپرده)ع( سپرده

تبديل ارز به ريال موضوع اين بند  .يابدهاي موضوع اين بند اختصاص ميتسهيالت طرح
 گيرد.زير نظر بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صورت مي

هاي خصوصي و تعاوني و را جهت پرداخت تسهيالت به بخش( %31)ده درصد  -ب

                                                                                                                                              
 

ريال در شهرهاي با  (52101110111براي هر يك از مشموالن به ازاي هر واحد مسكوني، يكصد و بيست ميليون )
افزايش  .شدباريال مي (51101110111بيش از يك ميليون نفر جمعيت و در ساير شهرها و روستاها يكصد ميليون )

 «.ت وزيران خواهد رسيدئاساس نرخ تورم به تصويب هي هاي آتي، برسطح تسهيالت موضوع اين ماده در سال
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 ،هاي داراي توجيه فنيطرح بهي غيردولتي هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومبنگاه
حيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش متزيس

گردشگري و صادرات كاالهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت  ،معدن ،صنعت
هاي دولتي و خصوصي داخلي و صندوق مهر امام رضا )ع( مسكن در بانك

گذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيالت كند. سود سپرده گذاريسپرده
يابد. تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر هاي موضوع اين بند اختصاص ميطرح

 گيرد.بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صورت مي
غال و با گذاري شوراي عالي اشت( از منابع اين ماده با سياست%1پنج درصد ) -3تبصره 

هاي اجرايي مرتبط معرفي كميته امداد امام خميني )ره(، سازمان بهزيستي و ساير دستگاه
هاي خُرد، كوچك و زايي و كمك به توسعه كسب و كارجهت پرداخت تسهيالت اشتغال

هاي عامل مكلفند عالوه بر منابع مذكور، حداكثر تا يك يابد و بانكمتوسط تخصيص مي
محل منابع داخلي پرداخت كنند. بانك عامل مجاز است با اخذ تعهد برابر آن را از 

عنوان ضمانت بپذيرد و همچنين  ها را بهمحضري پرداخت مبلغ نقدي هدفمندي يارانه
 يابد.هاي مربوط به افراد ايثارگر اختصاص مي( از منابع مذكور به طرح%31پانزده درصد )

وري توليد گوشت قرمز سالم و افزايش بهرهمنظور ساماندهي توليد و به  -2 تبصره
عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصالح و افزايش 

از منابع بند )ب( اين ماده به صورت ( %3)، يك درصد وري زنجيره تأمين و توليدبهره
يت از توسعه گيرد تا با معرفي صندوق حماجا در اختيار بانك كشاورزي قرار مييك

هاي صورت تسهيالت به طرحهاي عشايري به ذاري عشاير و تشكلگسرمايه
 هاي مربوطه پرداخت شود.گذاري و پرواربندي عشاير و تشكلسرمايه

 دیدگاه مغایرت  
اختصاص  هاي آن در خصوص لزوم( و بندها و تبصره55) يدر ماده الحاق مندرج موارد (الف

ده به مصارف مختلف، از جمله اختصاص  ملي يصندوق توسعه منابع ورودي بهدرصدي از 
هاي اقتصادي هاي خصوصي و تعاوني و بنگاهجهت پرداخت تسهيالت به بخش( %51درصد )

حيطي و مالي و متهاي داراي توجيه فني، زيسمتعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرح
ر بخش آب، كشاورزي، صنايع تبديلي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي د

در بند )الف( يا اختصاص زيست و صادرات محصوالت كشاورزي تكميلي، منابع طبيعي و محيط
هاي اقتصادي هاي خصوصي و تعاوني و بنگاهجهت پرداخت تسهيالت به بخش( %51ده درصد )

يطي و مالي و محتهاي داراي توجيه فني، زيسمتعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرح
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اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش صنعت، معدن، گردشگري و 
از منابع اين ( %1پنج درصد )در بند )ب( و در نهايت تخصيص  صادرات كاالهاي صنعتي و معدني

هاي خرد، كوچك و كارو زايي و كمك به توسعه كسب ماده جهت پرداخت تسهيالت اشتغال
( قانون اساسي 12اي هستند كه بايد وفق اصل )بودجه (، همگي واجد ماهيت5در تبصره )وسط مت

( قانون اساسي، 12ي بودجه ذكر گردند؛ چه آنكه مطابق با اصل )توسط دولت در ضمن اليحه
ي كشور، به صورت ساالنه )و نه دائمي( بر ي بودجه و تهيه و تنظيم بودجهابتكار عمل در ارائه

صورت دائمي دولت را مكلف به ي دولت است. بنابراين، اين ماده، از آن جهت كه به عهده
ريزي كرده و بر تخصيص منابع به نحو مقرّر در اين مصوبه كرده است، در حقيقت اقدام به بودجه

هاي ساالنه را محدود كرده است؛ در نتيجه اين اين اساس، صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجه
ملي جزء  ي( قانون اساسي است. الزم به توضيح است كه صندوق توسعه12مغاير با اصل ) مصوبه
موجب قانون  هاي دولت است و هرگونه تخصيص اعتباري از منابع صندوق بايد بهدارايي
 سنواتي و با پيشنهاد دولت صورت گيرد.  يبودجه

است كه بخشي از منابع صندوق ( مقرر شده 55ي الحاقي )هاي )الف( و )ب( مادهدر بند ب(
( عهاي دولتي و خصوصي در صندوق مهر امام رضا )گذاري در بانكملي عالوه بر سپرده يتوسعه

هاي مقرر در اين ماده، تسهيالت پرداخت شود. اين گذاري شود و از اين طريق به بخشنيز سپرده
ي پنجم توسعه سالهپنج يبرنامهقانون ( 08( بند )ط( ماده )9در حالي است كه طبق حكم تبصره )

اعطاي كليه تسهيالت صندوق صرفاً از طريق عامليت » (5)مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام،
كه صندوق مهر امام رضا )ع( داخل در  بنابراين، از آنجا«. هاي دولتي و غيردولتي خواهد بودبانك

ي تسهيالت صندوق توسعه عنوان بانك )اعم از دولتي و يا خصوصي( نيست، تخصيص منابع و
ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است و از اين ملي به صندوق مهر امام رضا )ع(، مغاير با مصوبه

ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص ( قانون اساسي و نظريه552جهت، بندهاي مذكور با اصل )

                                                           
 ماده اين در كه ملي توسعه صندوق -08 ماده: »51/51/5903ساله پنجم توسعه مصوب ( قانون برنامه پنج08ماده ). 1

 هايفرآورده و گازي ميعانات و گاز و نفت فروش از ناشي عوايد از بخشي تبديل هدف با شودمي ناميده صندوق
 گاز و نفت منابع از آيندههاي نسل سهم حفظ نيز و اقتصادي زاينده هايسرمايه و مولد ماندگار،هاي ثروت به نفتي

 . شودمي تشكيل نفتي هايفرآورده و

 اين هايدارايي و اموال. داشت اهدنخو ايشعبه كشور نقاط ساير و تهران در و است مستقر تهران در صندوق
 . است صندوق اساسنامه حكم در ماده اين. باشدمي ايران اسالمي جمهوري دولت به متعلق صندوق

 ... -الف
 :صندوق مصارف -ط
...  

 «.بود خواهد غيردولتي و دولتيهاي بانك عامليت طريق از صرفاً صندوق تسهيالت كليه اعطاي -9 تبصره
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شوراي  28/3/5932مورخ  1950شماره تفسيري  يمطابق نظريه اين اصل، مغاير هستند؛ زيرا
 تشخيص مجمع يمصوبه و فسخ و نقض رد و ابطال حق گذاريقانون از مراجع يكهيچنگهبان، 

  .دنرا ندار مصلحت نظام

 مغایرت عدمدیدگاه 
( 08ي ملي واجد شخصيت حقوقي مستقل از دولت است و مطابق با ماده )صندوق توسعه

، داراي منابع و مصارف مشخصي 51/51/5903صوب پنجم توسعه م يسالهپنج يقانون برنامه
ي ها و تخصيص منابع آن در بودجهاست. در نتيجه، نيازي به آوردن جزئيات منابع درآمدي، هزينه

هاي آن مبني بر لزوم ( و بندها و تبصره55در ماده الحاقي ) سنواتي نيست. از اين رو، حكم مقرر
، مغايرتي با اصل ملي به مصارف مختلف يتوسعهاختصاص درصدي از منابع ورودي به صندوق 

ي ساالنه تأكيد ( قانون اساسي كه بر تخصيص منابع و درآمدهاي دولت از طريق قانون بودجه12)
 كند، ندارد.مي

 نظر شورای نگهبان
قانون برنامه پنجم توسعه  (08)بند )ط( ماده  (9)از آنجا كه طبق تبصره  ،(55الحاقي) مادهدر 

هاي دولتي و مع تشخيص مصلحت نظام، اعطاي تسهيالت صرفاً از طريق عامليت بانكمصوب مج
السالم(، مغاير اصل )عليه خصوصي خواهد بود، اعطاي تسهيالت از طريق صندوق مهر امام رضا

 .اين شورا شناخته شد 28/3/5932مورخ  1950 شمارهنظريه تفسيري  و (552)

 ــــــــــــــــــــــــ

( قانون مديريت خدمات كشوري 1هاي اجرايي مشمول ماده )دستگاه -32 حاقيال ماده
هاي ورزش و منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت مجازند به

از بودجه خود به استثناي ( %3) يك درصد امور جوانان در قالب قوانين بودجه سنواتي
قيم را كه طي دستورالعملي توسط وزارت هاي مستاي و هزينههزينه (2) و (3)فصول 

جمهور تهيه و  ريزي و نظارت راهبردي رئيسورزش و امور جوانان و معاونت برنامه
 هزينه كنند. ،گرددابالغ مي

 شود.( از اين اعتبار، صرف توسعه فضاهاي ورزشي مدارس مي%11سي درصد ) -3تبصره 
تكميل فضاها و اماكن ورزشي در اختيار  از اين اعتبار براي( %11)سي درصد  -2تبصره 

منابع موضوع اين ( %11)سي درصد  حداقل .گيردوزارت ورزش و جوانان قرار مي
 شود.صرف توسعه ورزش در روستاها مي ،تبصره
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 دیدگاه مغایرت  
)و نه  ي كشور به صورت ساالنه( قانون اساسي، تهيه و تنظيم بودجه12مطابق با اصل ) الف(
( در خصوص 52ي الحاقي )ي دولت است. با اين وصف، حكم مقرر در مادهر عهدهدائمي( ب

براي ( قانون مديريت خدمات كشوري 1هاي اجرايي مشمول ماده )دستگاه بهاعطاي اجازه 
ورزش همگاني و قهرماني و  يتوسعه در راستاي خود يبودجه( از %5) درصد يك اختصاص

در خصوص كيفيت مصرف  و همچنين تكليف ر جوانانهاي ورزش و اموزيرساخت يتوسعه
فضاهاي ورزشي  يتوسعه جهتاز اين اعتبار ( %91سي درصد )جمله صرف  اعتبارات آن )از

در  براي تكميل فضاها و اماكن ورزشيِ آناز ( %91سي درصد ) دادندر اختيار قرار  ومدارس 
و از آنجا كه تخصيص منابع و محل و  اي داشته، ماهيت بودجهاختيار وزارت ورزش و جوانان(

شود. بر اين اساس، اين ريزي محسوب ميمقدار مصارف آن را مشخص كرده است، بودجه
ي نمايندگان مجلس، از آن جهت كه در امر بودجه، ورود كرده و دولت را به صورت دائمي مصوبه

در نتيجه صالحيت دولت  ملزم به تخصيص منابع و اعتبارات به شرح مقرر در اين مصوبه كرده و
( قانون اساسي در خصوص ابتكار عمل در تهيه و تنظيم بودجه را محدود كرده است، 12در اصل )

هاي تواند اولويتگفتني است كه هر چند مجلس مي ( قانون اساسي است.12مغاير با اصل )
اسالمي لحاظ  ي بودجه تقديمي دولت در مجلس شوراياي خود را در هنگام بررسي اليحهبودجه

 ريزي دخالت كند. تواند به صورت مستقل و با تصويب قانون در امر بودجهنمايد، اما نمي
منظور  بههاي اجرايي را دستگاه ي( از بودجه%5درصد ) يك (،55ي الحاقي )ماده (ب
اختصاص هاي ورزش و امور جوانان زيرساخت يورزش همگاني و قهرماني و توسعه يتوسعه

ي ورزش بانوان كه مشتمل بر ارتكاب است. اطالق اين ماده از جهت شمول آن به توسعه داده
 باشد. مي خالف موازين شرعموارد غيرشرعي است، 

 دیدگاه عدم مغایرت
هاي اجرايي جهت به دستگاه اعطاي مجوز( مبني بر 52) ي الحاقيماده حكم مقرر در الف(
ورزش همگاني و قهرماني و  يتوسعه در راستاي دخو ي( از بودجه%5درصد ) يك اختصاص

مصرح در « يقانون اتترتيب»، در واقع بيان همان هاي ورزش و امور جوانانزيرساخت يتوسعه
ي سنواتي دولت بايد آن ترتيبات را در تهيه و تنظيم لوايح بودجهكه است  ( قانون اساسي12اصل )

( قانون اساسي ندارد. از 12مغايرتي با مفاد اصل ) ي مجلس،لحاظ كند. بر اين اساس، اين مصوبه
ريزي محسوب هاي بودجه توسط مجلس، بودجهسوي ديگر، تخصيص كلّي منابع و تعيين اولويت

هاي سنواتي توسط دولت است. بنابراين، ي تخصيص بودجهشود، بلكه صرفاً تأكيدي بر نحوهنمي
 اساسي ندارد. ( قانون12(، مغايرتي با اصل )52ماده الحاقي )
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هاي دستگاه ( از بودجه%5درصد ) يك مبني بر اختصاصاصل حكم اين ماده و اطالق آن،  ب(
هاي ورزش و امور منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساخت اجرايي به

 ، مغايرتي با موازين شرعي ندارد.جوانان

 نظر شورای نگهبان
 وازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغاير با م، (52ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

تكميل  و اجرامنظور  توانند بهها ميهاي آب و فاضالب استانشركت -31 الحاقي ماده
هاي آوري و تصفيه فاضالب شهرها عالوه بر هزينههاي جمعهاي آبرساني و شبكهپروژه
ريزي و توسعه استان حسب مورد ب شوراي برنامهاعتبار مورد نياز را با تصوي ،شدهمعين

دريافت از متقاضيان اشتراك آب و فاضالب دريافت و از يك سال بعد با عنوان پيش به
 احتساب نرخ سود اوراق مشاركت از طريق قبوض مشتركين مستهلك نمايند.

 دیدگاه مغایرت  
 براي نياز مورد اعتبار است تا هداد اجازه هااستان فاضالب و آب هايشركت به ي مزبور،ماده
و از يك سال  كنند دريافت ،اشتراك متقاضيانِ از يافتدريشپ عنوان به را خود هايطرح اجراي

. از آنجا كه بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشاركت از طريق قبوض مشتركين مستهلك نمايند
شود، اين ماده از اين جهت محسوب مي« ربا»يافت دريشپبيني پرداخت سود، بابت مبلغ پيش

 است.خالف موازين شرع 

 دیدگاه عدم مغایرت
 متقاضيانِموجب آن بيني قرار گرفته است قراردادي است كه به آنچه در اين ماده مورد پيش

 هااستان و فاضالب آب هايشركتپرداخت به پيش آب و فاضالب مبالغي را تحت عنوان اشتراك
هاي اقتصادي و عمراني، صاحبان سرمايه را ها نيز با انجام فعاليتكتنمايند و اين شرپرداخت مي

هاي مزبور )دولت( طبق اين مصوبه با انعقاد كنند. به بيان ديگر، شركتدر سود اكتسابي شريك مي
هاي مجموعي آنها به فعاليت اقتصادي دهند كه با سرمايهيك قرارداد مشاركتي به دولت اجازه مي

ي فاضالب ارائه كند. بر ي از آن، به متقاضيان، خدمات آبرساني و تصفيهسود ناشحل بپردازد و از م
شود و اين اساس، موضوع اين ماده منطبق با قرارداد مشاركت و معيارهاي عقلي و عرفي منعقد مي

 از اين جهت، مغايرتي با موازين شرع ندارد.
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 دیدگاه ابهام  
 به را فاضالب و آب اشتراك متقاضيانِاز  پرداختپيش نوعي دريافت ياجازه ي مزبور،ماده
كه آيا نوعي  نيست مشخص« پرداختپيش» اين ماهيتولي است،  داده مربوطه هايشركت

پرداخت مبتني بر قرارداد يا سلم و...؟ در صورتي كه اين پيش قرضمشاركت است يا بيع يا 
ي با موازين شرع نخواهد داشت، اما مشاركت يا ساير قراردادهاي شرعي باشد، اين مصوبه مغايرت

ي عنوان قرض به دولت داده شود و دولت نيز نسبت به ارائهپرداخت به در صورتي كه اين پيش
است كه « ربا»خدمات متقابل بر اساس سود حاصله از اين قرض اقدام نمايد، اين امر به معناي 

هام مذكور در اين مصوبه برطرف شود تا گرفتن و دادن آن، مغاير با موازين شرع است. لذا بايد اب
 بتوان در خصوص مغايرت يا عدم مغايرت اين ماده با موازين شرع اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (59ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

( قانون مديريت خدمات 1ي موضوع ماده )اجراي هايدستگاه كليه -32 الحاقي ماده
( قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 11هاي موضوع ماده )دستگاه وكشوري 

مكلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشي كه  (3)31/8/4318مصوب  (3)مقررات مالي دولت 
 اتباراز اعت( %3) ، يك درصدقوانين بودجه ساليانه منظور شده است ردذيل دستگاه 

هاي دولتي از و در مورد شركت (2)و  (3) اي به استثناي فصوليافته هزينهتخصيص
 عملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه كنند. هاي غيرهزينه
ارچوب نقشه جامع علمي كشور و ههاي مذكور ضمن رعايت چدستگاه -تبصره

تحقيقات و  ،ويب شوراي عالي علومبه تصكه ربط تحقيقاتي دستگاه ذي هاياولويت
بار به شوراي عالي ماه يك ششكرد اين ماده را هر رسد مكلفند نحوه هزينهاوري ميفن

تحقيقات  ،ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم روري و مركز آمااتحقيقات و فن ،علوم

                                                           
 –11ماده : »51/0/5908( مصوب 5قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )( 11ماده ) .1

شده است و شكل حقوقي آنها منطبق  هايي كه در جداول قوانين بودجه سنواتي براي آنها اعتبار منظورهمه دستگاه
نيست، از لحاظ  5/0/5900ور مصوب قانون محاسبات عمومي كش( 1( و )8(، )9(، )2با تعاريف مذكور در مواد )

به مدت دو سال در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار  صرفاً اجراي مقررات قانون ياد شده
ماده، بنا به  هاي موضوع ايننامه نظارت بر نحوه هزينه و مصرف نمودن اعتبارات دولتي دستگاهيينآ .آيندمي

ت وزيران خواهد ئدارايي به تصويب هي كشور و وزارت امور اقتصادي و يزيربرنامهپيشنهاد سازمان مديريت و 
 «.رسيد
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پايان ساالنه حداكثر تا  طور وري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را بهاو فن
ت همچنين مركز آمار ايران مكلف اس .مردادماه به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند

 كرد تحقيق و توسعه را منتشر نمايد.ساالنه اطالعات مربوط به هزينه

 دیدگاه مغایرت  
از اعتبارات  (%5يك درصد ) اختصاص( مبني بر 50ي الحاقي )حكم مقرر در ماده

اي ي فناوري، امري است كه ماهيت بودجهامور پژوهشي و توسعه براياي يافته هزينهتخصيص
( ابتكار 12( قانون اساسي در صالحيت دولت است؛ چه آنكه وفق اصل )12دارد و مطابق با اصل )

ي ساليانه، در صالحيت دولت است كه ضمن تقديم عمل در خصوص تهيه و تنظيم احكام بودجه
 اجرايي هايدستگاهن اساس، اقدام نمايندگان مجلس در الزام شود. بر اياليحه به مجلس انجام مي

 محدود كردنبه تخصيص منابع و تعيين رديف بودجه به طريق مذكور در اين ماده، از جهت 
 ( قانون اساسي است. 12ي سنواتي، مغاير با اصل )صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجه

 نظر شورای نگهبان 
 ير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغا، (50ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

شود معادل درآمد اخذشده از داري كل كشور اجازه داده ميبه خزانه -38 الحاقي ماده
پرداخت در عنوان پيش هاي سازمان سنجش آموزش كشور در سال را بهبرگزاري آزمون

 داده و در سال بعد تسويه نمايد. اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار

 دیدگاه مغایرت  
معادل درآمد  شده كهداري كل كشور اجازه داده خزانهبه  (50ي الحاقي )در ماده الف(

عنوان  سال را بههر در  سنجش آموزش كشور هاي سازماناخذشده از برگزاري آزمون
( قانون اساسي است؛ 19اير با اصل )دهد. اين حكم، مغقرار مزبور پرداخت در اختيار سازمان پيش

داري كل بايد بر هاي دولت از محل خزانهي پرداخت( قانون اساسي، كليه19زيرا مطابق با اصل )
و در حدود اعتبارات مصوب باشد، حال آنكه در اين ماده اجازه داده شده كه  بودجهاساس قانون 

ي شدن در قانون بودجه و گنجانده ها بدون تصويب قانوندرآمد اخذشده از برگزاري آزمون
 پرداخت در اختيار سازمان سنجش قرار گيرد.عنوان پيشسنواتي، به 

. است دولت يعهده بر يسنوات يهبودج ميتنظ و هيته ،ي( قانون اساس12) اصل بامطابق  ب(
 است دولت ارياخت در ابتدائاً يابودجه امور ميتنظ و هيته امور اوالً كه است آن اصل نيا از ادفمست
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بر اين . برسد بيتصو به بودجه قانون در يدائم نه و ساالنه صورت به ديبا بودجه موارد اًيثان و
 پرداخت جهت كشور كل يدارخزانهبه  مجوز ياعطابر  يمبن (50الحاقي ) يماده حكماساس، 

به اين  ختپرداپيش عنوان به سنجش سازمان هايآزمون برگزاري از اخذشده درآمد معادل
ي بودجه و اي است، بايد ابتدا توسط دولت در ضمن اليحهسازمان، چون واجد ماهيت بودجه

ي زماني يكساله تنظيم شود و سپس براي تصويب به مجلس بيايد. بنابراين، تصويب مقيد به بازه
ر اين حكم در ضمن طرح قانوني نمايندگان مجلس، آن هم به صورت حكمي دائمي در قانوني غي

 ( قانون اساسي است. 12از قانون بودجه، مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 .قانون اساسي شناخته شد (19)مغاير اصل  ،(50)الحاقي  يماده

 ــــــــــــــــــــــــ

از منابع ( %31شود ده درصد )به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي -33 الحاقي ماده
نمايد. مبلغ مذكور از  يگذارتخصصي، سپرده يهاد بانكورودي هر سال صندوق را نز

 جهاد و تجارت وهاي صنعت، معدن عامل با معرفي وزارتخانه يهاسوي بانك
 و خصوصي صادراتي و توليدي واحدهاي گردش در سرمايه تأمين قالب در كشاورزي

 تسهيالت صورت به غيردولتي عمومي مؤسسات به وابسته اقتصادي هايبنگاه و تعاوني
 .شودمي پرداخت ارزي

 دیدگاه مغایرت  
ملي  يبه صندوق توسعه( مبني بر اعطاي مجوز 53) ي الحاقيمادهدر  گرفتهصورتبيني پيش

 هاي تخصصيصندوق نزد بانكاين از منابع ورودي هر سال  (%51گذاري ده درصد )سپردهجهت 
در گردش واحدهاي توليدي و صادراتي  قالب تأمين سرمايه ي تسهيالت ارزي دربا هدف ارائه

، واجد ماهيت هاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتيخصوصي و تعاوني و بنگاه
( قانون اساسي توسط دولت به صورت احكام ساليانه در 12اي است كه بايد مطابق اصل )بودجه

به مجلس شوراي ي بودجه كل كشور تهيه و تنظيم شود و سپس براي تصويب ضمن اليحه
اي را ي مجلس از آن جهت كه يك حكم با ماهيت بودجهاسالمي بيايد. بر اين اساس، اين مصوبه

ي كل كشور به تصويب رسانده است و در نتيجه به صورت دائمي در قانوني غير از قانون بودجه
( 12با اصل ) ي سنواتي را محدود كرده است، مغايرصالحيت دولت در تهيه و تنظيم اليحه بودجه

ي ملي از درآمدهاي دولت قانون اساسي است. الزم به توضيح است كه اعتبارات صندوق توسعه
 ي سنواتي انجام گيرد. بوده و مصرف آنها بايد از سوي دولت و مطابق با بودجه
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 دیدگاه عدم مغایرت
مصوب  يعهپنجم توس يسالهپنج ي( قانون برنامه08ماده ) ي ملي بر اساسصندوق توسعه

 و گازي ميعانات و گاز و نفت فروش از ناشي عوايد از بخشي تبديلو در راستاي  51/51/5903
 سهم حفظ نيز و اقتصادي يزاينده هايسرمايه و مولد ماندگار،هاي ثروت به نفتي هايفرآورده

ندوق داراي تشكيل شده است. لذا اين ص نفتي هايفرآورده و گاز و نفت منابع از آيندههاي نسل
 شخصيت و ماهيت مستقل از دولت بوده و وظايف خاصي را بر اساس همين قانون بر عهده دارد.

پنجم توسعه، مصارف اين صندوق را تعيين كرده  يهسالي پنج( قانون برنامه08بند )ط( ماده )
ي و هاي دولت( اين بند، اعطاي تسهيالت از طريق عامليت بانك9است كه مطابق با تبصره )

مبني بر اعطاي مجوز ( 53ي الحاقي )مادهدر  حكم مقررغيردولتي تجويز شده است. بر اين اساس، 
از منابع ورودي هر سال اين ( %51گذاري ده درصد )سپرده جهتملي  يبه صندوق توسعه
، منطبق با مصارف قانوني صندوق بوده و از اين جهت مغايرتي با هاي تخصصيصندوق نزد بانك

ي ( قانون اساسي ندارد. به عبارت ديگر، از آن جهت كه مصرف اعتبارات صندوق توسعه12)اصل 
ي پنجم توسعه، مشخص و تعيين شده، تخصيص اعتبارات سالهي پنجموجب قانون برنامهملي، به 

( 12ي سنواتي است و در نتيجه موضوع اصل )و درآمدهاي آن خارج از ضوابط و قانون بودجه
 گيرد.ي قرار نميقانون اساس

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (53ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

شود اجازه داده مي (هاها و دهياريسازمان شهرداري)به وزارت كشور  -21الحاقي  ماده
عوارض موضوع قانون ماليات ها از ها و دهياريسهم شهرداري( از %21)بيست درصد 

براي كمك و تأمين  ،گيردكه در اختيار آن وزارتخانه قرار ميرا افزوده  بر ارزش
ها هزينه هزار نفر جمعيت و دهياري پنجاهآالت خدماتي و عمراني شهرهاي زير ماشين

ماهه گزارش عملكرد اين ماده را به وزارت كشور مكلف است در مقاطع ششنمايد. 
 و هاي عمران و برنامهجمهور و كميسيون ريزي و نظارت راهبردي رئيسبرنامهمعاونت 

 بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي گزارش كند.

 دیدگاه مغایرت  
( قانون اساسي، تهيه و تنظيم بودجه در صالحيت دولت است كه به صورت 12مطابق با اصل )

با اين وجود، مجلس شوراي اسالمي با تصويب شود. ساالنه و با تقديم اليحه به مجلس انجام مي
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اين ماده از طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، رأساً و بدون 
سهم ( %21بيست درصد ) است كهبه وزارت كشور اجازه داده اينكه دولت پيشنهادي داده باشد، 

افزوده را براي كمك و تأمين  ليات بر ارزشها از عوارض موضوع قانون ماها و دهياريشهرداري
بر اين  .كندها هزينه آالت خدماتي و عمراني شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت و دهياريماشين

هاي عمومي، داراي اساس، از آنجا كه مفاد اين ماده به واسطه تعيين نوع مصرف بخشي از درآمد
صورت يك حكم ساليانه تنظيم و جهت تصويب  اي است كه بايد توسط دولت و بهماهيت بودجه

اي، به صورت دائمي و به موجب به مجلس تقديم شود، اقدام مجلس در تصويب اين حكم بودجه
 ( قانون اساسي است. 12قانوني غير از قانون بودجه، مغاير با اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
مجدد بر ضوابط و قوانيني است كه  بيني قرار گرفته در واقع تأكيددر اين ماده مورد پيش آنچه

از عوارض موضوع قانون ماليات بر ( %21بيست درصد ) در سابق در خصوص لزوم تخصيص
آالت خدماتي و عمراني شهرهاي زير تأمين ماشينبه ، براي كمك 5903ارزش افزوده مصوب 

بود فرايند جذب و منظور بهوجود داشته است. اين ماده به  هاپنجاه هزار نفر جمعيت و دهياري
هاي سراسر كشور را به وزارت كشور ها و دهياريكرد، صرفاً مجوز دريافت آن از شهرداريهزينه

 به عملي آن داده است، ليكن تغييري در نوع درآمد و هزينه ها(ها و دهياري)سازمان شهرداري
 قانون اساسي ندارد. ( 12نيامده است. لذا تصويب آن توسط نمايندگان مجلس مغايرتي با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (21ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 -21 الحاقي ماده
ايراني  وهاي علميه با رعايت معماري اسالمي منظور توسعه و پيشرفت حوزه به –الف 

 پذيرد:در سراسر كشور اقدامات زير صورت مي
طرح جامع توسعه فضاي  ،ماه پس از تصويب اين قانون ششحداكثر ظرف مدت  -3

خص در مناطقي از كشور كه فاقد حوزه هاي علميه در سراسر كشور باالفيزيكي حوزه
هاي به پيشنهاد مراكز مديريت حوزه ،وجود دارد آناندازي و توسعه هامكان راو بوده 

 رسد.( اين قانون مي12ع ماده )علميه به تصويب كميسيون موضو
منظور تأمين اعتبار احداث و توسعه فضاهاي فيزيكي برنامه احداث مراكز و مدارس به 

 هايت تملك دارايياعلميه در قوانين بودجه سنواتي ذيل فصل آموزش در اعتبار
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 بيني گردد.اعتبارات مورد نياز پيش و اي استاني و مليسرمايه
ار فضاهاي احداثي مراكز مديريت حوزه علميه هستند كه در برددستگاه بهره -2

حسب طرح جامع مصوب  هاگردد. زمين مورد نياز اين فضاموافقتنامه مربوطه درج مي
 شود.دريافت خدمات شهري توسط دولت تأمين مي

هاي مصرف و و هزينهفضاي احداثي از پرداخت عوارض ساخت و ساز )بر و كف(  -1
 باشند.گاز و فاضالب معاف مي ،قبرحق انشعاب آب، 

مزايا و امكاناتي كه هاي علميه از تسهيالت، خدمات حوزههاي علميه و مراكز حوزه –ب
 برخوردار هستند. ،شودشده يا مي براي مراكز آموزشي و پژوهشي تعيين

 دیدگاه مغایرت  
به تقليل درآمد  منجركه نمايندگان قانوني هاي قانون اساسي، طرح (31)اصل  مطابق الف(
طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد نيز  ، در صورتي قابلشودميعمومي 
كند ( كه مقرر مي29الحاقي )ي ماده)الف(  بند (2)جزء . با اين وصف، باشد شدهو معين معلوم 

د شون توسط دولت تأميبايست ميهاي علميه فضاي فيزيكي حوزهجهت احداث زمين مورد نياز 
از پرداخت  ي احداثيهافضاكند اين كه مقرر مي مادههمين )الف(  بند( 9)جزء و همچنين 

هاي مصرف و حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب عوارض ساخت و ساز )بر و كف( و هزينه
( قانون اساسي است؛ زيرا تأمين زمين از سوي دولت و معافيت از 31هستند، مغاير با اصل )معاف 

خت عوارض ساخت و ساز و اخذ انشعابات، همگي منجر به كاهش درآمدهاي عمومي دولت پردا
شود كه الزم بود در اين ماده، به صورت طريق جبران اين تقليل درآمد دولت، معين و مشخص مي
 .بيني نشده استشد، حال آنكه در اين مصوبه چنين چيزي پيشمي

اعتبارات بيني لزوم پيش ( مبني بر29الحاقي ) يماده)الف(  بند (5)جزء حكم مقرر در  ب(
اي هاي سرمايهسنواتي ذيل فصل آموزش در اعتبارات تملك دارايي يقوانين بودجهدر مورد نياز 

احداث مراكز و  يفضاهاي فيزيكي برنامه يمنظور تأمين اعتبار احداث و توسعه بهاستاني و ملي، 
( قانون اساسي، با 12اي دارد و بايد مطابق با اصل )ه، حكمي است كه ماهيت بودجمدارس علميه

ي كل كشور گنجانده شود و ي بودجهصالحديد دولت، به صورت حكمي ساليانه در ضمن اليحه
ي مزبور از آنجا كه به موجب يك حكم دائمي براي تصويب به مجلس تقديم شود. بنابراين، ماده

ياز در اين خصوص كرده و در نتيجه صالحيت دولت بيني اعتبارات مورد ندولت را ملزم به پيش
( قانون 12ي ساليانه را سلب يا حداقل محدود كرده است، مغاير با اصل )در تهيه و تنظيم بودجه

 اساسي است.
( 3كند و بند )( قانون اساسي بر تقويت روح تحقيق و پژوهش تأكيد مي9( اصل )8بند ) ج(
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م جمهوري اسالمي را رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات هاي نظااين اصل نيز يكي از پايه
 درالحاقي، ي مادهاين )الف(  بند (5)جزء عادالنه دانسته است. بر اين اساس، از آنجا كه موضوع 

مستلزم ايجاد تبعيض در ميان  ،هاي علميه در سراسر كشورفضاي فيزيكي حوزه يتوسعهخصوص 
ي تحقيق و ي امكانات، انگيزهو با توزيع ناعادالنه شوديتحقيقاتي م -نهادهاي مشابه علمي
 ( قانون اساسي است.9( اصل )3( و )8دهد، مغاير بندهاي )پژوهش را كاهش مي

 دیدگاه عدم مغایرت
به  ،توسط دولت هاي علميهفضاي فيزيكي حوزهتأمين زمين مورد نياز جهت احداث  الف(

در ( قانون اساسي ندارد. 31، تغايري با اصل )عموميتقليل درآمد عدم تأثير مستقيم در  علت
هاي مورد نظر براي دولت منع قانوني دارد و دولت قادر به كسب يقت از آنجا كه فروش زمينحق

هاي هاي علميه باعث كاهش درآمددرآمد از اين طريق نيست، واگذاري آن جهت احداث حوزه
( 31بران اين كاهش درآمد را مغاير با اصل )عمومي نخواهد شد تا بخواهيم عدم تعيين طريق ج

 قانون اساسي بدانيم.
احداث و اعتبارات مورد نياز بيني حكم مجلس در اين ماده الحاقي مبني بر لزوم پيش ب(

سنواتي ذيل  يقوانين بودجهدر  احداث مراكز و مدارس علميه يتوسعه فضاهاي فيزيكي برنامه
نويسي محسوب بودجهاي استاني و ملي، هاي سرمايهاييفصل آموزش در اعتبارات تملك دار

اند و شود؛ زيرا نمايندگان مجلس در اينجا اقدام به تخصيص منابع و درآمدهاي دولت نكردهنمي
اند. و اعتبارات آموزشي را به دولت ارائه داده كلّي در خصوص تأمين بودجه تنها شيوه و سياست

( قانون اساسي كه 12ريزي ندارد، مغايرتي با اصل )ماهيت بودجه ي مزبور از آن جهت كهلذا ماده
 داند، ندارد.ريزي را در صالحيت دولت ميبودجه

هاي علميه در سراسر كشور توسط مراكز فضاي فيزيكي حوزه يطرح جامع توسعهپيشنهاد  ج(
)الف(  بند (5)جزء در  ،(92هاي علميه و تصويب آن در كميسيون موضوع ماده )مديريت حوزه

گونه اينزيرا  ؛نخواهد شدبين مراكز علمي و تحقيقاتي  اين ماده، موجب ايجاد تبعيضات ناروا
از اين رو، اين گيرد. ها نيز صورت مياقدامات از طرف دولت براي ساير مراكز از جمله دانشگاه

 ون اساسي ندارد.قان (9)( اصل 3( و )8مغايرتي با بندهاي ) و نيست ناروامتضمن تبعيض  مصوبه

 ابهام دیدگاه
هاي علميه در ي فضاي فيزيكي حوزهدارد كه طرح جامع توسعهي مزبور اشعار مي( ماده5بند )

( اين 92هاي علميه به تصويب كميسيون موضوع ماده )سراسر كشور به پيشنهاد مراكز مديريت حوزه
بر اين  ( اين مصوبه ذكر نشده است!92)رسد. اين در حالي است كه چنين كميسيوني در ماده قانون مي
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توان اساس با توجه به مبهم بودن ماهيت و وظايف اين كميسيون، اين مصوبه داراي ابهام است و نمي
 راجع به مغايرت يا عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
« اين قانون( 92)كميسيون موضوع ماده »ظور از ، من(29)جزء يك بند )الف( ماده الحاقي 

اين بند، مغاير  (9)و  (2)همچنين اجزاء  نظر خواهد شد. اظهار ،روشن نيست؛ پس از رفع ابهام
 .باشدقانون اساسي مي (31)اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

يني و د ،منظور مشاركت بخش غيردولتي در توسعه فضاهاي فرهنگي به -24 الحاقي ماده
هاي مساجد و كانون هي و همچنين اماكن قرآني همجوار و متعلق بوقرآني و حوز

گونه فضاها را در دولت موظف است طرح مشاركتي توسعه اين ،فرهنگي و قرآني
هاي احداث توسط بخش غيردولتي از هزينه( %11) پنجاه درصد صورتي كه حداقل

نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد آيين يد.تأمين شود در قوانين بودجه سنواتي درج نما
هاي ورزش و جمهور و وزارتخانه ريزي و نظارت راهبردي رئيسمشترك معاونت برنامه

 رسد.وزيران مي جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالمي به تصويب هيئت

 دیدگاه مغایرت  
 از (%11) درصد پنجاه تأمين صورتي مزبور، دولت را مكلف كرده است كه در ماده الف(

ي ، بقيهغيردولتي بخش توسط يوديني و قرآني و حوز ،فضاهاي فرهنگي احداث هايهزينه
سنواتي ساالنه لحاظ كند. با توجه به اينكه مشاركت  يهمخارج احداث اين فضاها را در بودج

د كه شود، الزم بوهاي جديد براي دولت ميدولت در احداث اين فضاها، منجر به ايجاد هزينه
شد. اما با توجه به ها معلوم و مشخص مي( قانون اساسي، طريق تأمين اين هزينه31مطابق با اصل )

  ( قانون اساسي است31بيني اين موضوع در اين طرح قانوني، اين مصوبه مغاير با اصل )عدم پيش
هنگي، ( مبني بر مشاركت دولت در احداث فضاهاي فر28ي الحاقي )موضوع مقرر در ماده ب(

اساساً  ي سنواتي،بودجه قوانيندر اين خصوص در  الزم اعتبارات بينيپيش به دولتالزام قرآني و 
بيني آن در ( قانون اساسي، پيش12اي دارد و بنابراين، مطابق با اصل )بودجهموضوعي است كه ماهيت 

مجلس در تصويب اين ي بودجه از وظايف و اختيارات دولت است. بر اين اساس، اقدام ضمن اليحه
نويسي است و موجب تحديد صالحيت ماده به موجب طرح قانوني، از آن جهت كه دخالت در بودجه

 ( قانون اساسي است.12شود، مغاير با اصل )ي ساالنه ميي بودجهدولت در تهيه
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 دیدگاه عدم مغایرت
هاي دولت يا ش هزينههاي نمايندگان چنانچه منجر به افزاي( قانون اساسي، طرح31طبق اصل )

كاهش درآمد دولت شود بايد متضمن طريق تأمين هزينه يا طريق جبران كاهش درآمد باشد. زماني 
يك طرح موجد تغييرات مالي )تقليل درآمد يا افزايش هزينه( براي دولت است كه آن طرح، درآمد 

و مصوب شده است را  دولت كه در قوانين ديگر )از جمله قانون بودجه(، مسلّم يو يا هزينه
تقليل يا افزايش دهد. اما در صورتي كه مجلس شوراي اسالمي به صورت كلّي وظايف و تكاليف 
دولت را منطبق بر اصول قانون اساسي، در ضمن قانون عادي تصويب كند كه اجراي آن وظايف، 

، مجلس را ملزم به ( قانون اساسي31توان با استناد به اصل )مستلزم هزينه و بار مالي باشد، نمي
تعيين منابع جهت رفع بار مالي كرد. در اين موارد دولت خود بايد براي اجراي وظايف مصوب 

هاي مربوط هاي سنواتي منابع مالي آن را در رديفقانون، تدبير و انديشه كند و در بودجه
( 28لحاقي )ي اماده درمورد اشاره  فضاهاي يتوسعه در مشاركت به دولتص دهد. تكليف تخصي

در واقع الزام دولت به انجام تكاليفي است كه در قانون اساسي مورد تأكيد قرار گرفته است و  نيز
، بلكه در وظايف خود را )نه الزاماً در سال جاري است دولت طبق مفاد اين ماده مكلف شده

به عالوه، مشاركت  رد.منابع مالي الزم را هم در نظر بگي ،( انجام دهد و براي انجام آنهاتمامي سال
ي مزبور، منوط به تأمين اعتبارات آن در ي فضاهاي فرهنگي و قرآني مطابق با مادهدولت در توسعه

 مغايرتي با قانون اساسي ندارد.  ي سنواتي است. از اين رو، اين ماده،بودجه

 نظر شورای نگهبان
 .دقانون اساسي شناخته ش (31)، مغاير اصل (28)الحاقي  يماده

 ــــــــــــــــــــــــ

تحصيل ايثارگران، رزمندگان، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز  -22الحاقي  ماده
ساله پنجم توسعه جمهوري ( قانون برنامه پنج21كشوري و مشموالن بند )ك( ماده )

ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان در دانشگاه (3)اسالمي ايران
هاي كاربردي و دوره -هاي علميپيام نور، دانشگاه هاي مربوط به دانشگاه. هزينهاست

                                                           
 ... -21 ماده» :51/51/5903ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ( قانون برنامه پنج21( ماده )كبند ) .1

 و آزادگان شاهد، زندانفر آنان، فرزندان و باالتر و( %21) درصد پنج و بيست جانباز دانشجويان شهريه -ك
 رديف اعتبارات محل از بهزيستي سازمان و)ره(  خميني امام امداد كميته پوشش تحت دانشجويان و آنان فرزندان
  «.شود تأمين معاونت مستقل
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ربط اعم هاي ذيشبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه
از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني )ره( 

خيريه در ابتداي هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات و سازمان اوقاف و امور 
هزينه تحصيلي اعم از شود. كمكشده در قانون بودجه سنواتي پرداخت ميبينيپيش

ير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران، متغشهريه ثابت و 
داخل يا خارج  المللرزمندگان و افراد مشمول خانواده آنها كه در واحدهاي بين

شدگان شوند، معادل شهريه پرداختي پذيرفتههاي دولتي و غيردولتي پذيرفته ميدانشگاه
ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و واحدهاي دانشگاهي رشته

مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا گردد و باقيداخلي، تعيين و پرداخت مي
 شود.تأمين و پرداخت ميخانواده وي 

ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد  دونامه اجرايي اين ماده ظرف مدت آيين
جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيسربط با تأييد معاونت برنامههاي اجرايي ذيدستگاه

 رسد.وزيران مي به تصويب هيئت

 دیدگاه مغایرت  
هاي عمومي هاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينهطرح ( قانون اساسي،31مطابق با اصل )

هاي جديد مشخص شود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينهدولت مي
بيني دائمي تحصيل رايگان ايثارگران، رزمندگان، حافظان كل قرآن كريم و و معلوم شود. پيش

ي ي پنجم توسعهسالهي پنج( قانون برنامه21قاريان ممتاز كشوري و مشموالن بند )ك( ماده )
ي ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي در مادهجمهوري اسالمي ايران در دانشگاه

هاي عمومي دولت را در پي دارد كه با توجه به عدم تعيين طريق تأمين اين مزبور، افزايش هزينه
( قانون اساسي در تغاير است. الزم به ذكر 31ها در اين مصوبه، اين ماده با مفاد اصل )هزينه

ذكر عبارت  (5)( قانون اساسي،31ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل )است كه مطابق با نظريه
( 31ها با اصل )گونه طرحتواند رافع ايراد مغايرت ايننيز نمي« بيني در بودجه سنواتيپيش»

 قانون اساسي تلقي گردد.

                                                           
از محل »درج عبارت  -5»شوراي نگهبان:  29/52/5935مورخ  83383/91/35ي تفسيري شماره ( نظريه5. بند )1

بيني در بودجه پيش»بارت به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج ع ،«جوييصرفه
از محل اعتبارات مصوب »و « از محل اعتبارات مصوب مربوط»هاي بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت «سنواتي
 (31)زينه جديد مذكور در اصل ، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين ه«دستگاه

  «گردد.قانون اساسي محسوب نمي
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 دیدگاه عدم مغایرت 
نظر در اين ( در خصوص تحصيل رايگان دانشجويان مدّ 23ي الحاقي )مقرر در مادهحكم 

از محل »( قانون اساسي ندارد؛ زيرا نمايندگان مجلس با عبارت 31مصوبه، مغايرتي با اصل )
هاي اجرايي اين مصوبه را ي تأمين هزينه، نحوه«شده در قانون بودجه سنواتيبينياعتبارات پيش
، ناظر بر «شدهبينياعتبارات پيشاز محل »اند. به عبارت ديگر، ذكر عبارت وم كردهمشخص و معل

ي سنواتي مشخص و معين شده است، در غير اين اين مفهوم است كه اين اعتبارات قبالً در بودجه
بيني در بودجه پيش»گذار از عبارت صورت، يعني اگر اعتبارات محل مزبور تعيين نشده بود، قانون

هاي جديد كرد. بنابراين، اين ماده از آن جهت كه در آن محل تأمين هزينهاستفاده مي« اتيسنو
 ( قانون اساسي ندارد.31دولت مشخص و معلوم شده است، مغايرتي با اصل )

  نظر شورای نگهبان
قانون اساسي  (31)هاي برنامه، مغاير اصل ، نسبت به بعد از سال(23)الحاقي  ياطالق ماده

 .ته شدشناخ

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح ميقانون جامع خدمات -28 الحاقي ماده
بيست و پنج درصد »عبارت  (3)،( قانون1( ذيل بند )ز( ماده )3( تبصره )3در بند ) -الف

 ود.شجايگزين مي «با اولويت درصد جانبازي»حذف و عبارت  «و باالتر( 21%)
ساله نجپايان قانون برنامه پ»عبارت  (2)،(1( ذيل بند )ز( ماده )3( تبصره )2در بند ) -ب

 شود.حذف مي« پنجم توسعه

                                                           
 -9 ماده» :9/8/5900مصوب  رساني به ايثارگرانقانون جامع خدمات( 9( ذيل بند )ز( ماده )5تبصره ) هايبند .1

 :گرددهاي ذيل ارائه ميخدمات مسكن با استفاده از روش
 ... -الف

ين، خدمات و تسهيالت مهندسي و شهري كه حسب مورد به ايثارگران سازي زمهاي آمادهمعافيت از هزينه -ز
 .گيردواجد شرايط تعلق مي

 :مشموالن دريافت خدمات مسكن عبارتند از -5 تبصره
( و باالتر و آزادگاني %21همسران، فرزندان و والدين شهدا، اسرا و مفقوداالثرها، جانبازان بيست و پنج درصد ) -5

 .باشنديا داراي مسكن نامناسب ميكه فاقد مسكن بوده 
و  (%31) جانبازان هفتاد درصد فرزندان ،ساله پنجـم توسعـه جمهوري اسالمي ايرانپايان قانون برنامه پنج تا -2

 .«اندباالتر فاقد مسكن در صورتي كه قبالً از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده

 بنگريد به پاورقي پيشين.  .2
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 پذيرد:تغييرات زير صورت مي (3)مكرر( قانون، 1در ماده ) -ج
 كند:ف اول به شكل زير تغيير ميگرااپار -3 

ز جانبازان با اولويت درصد دولت موظف است در هر سال تعداد يكصد هزار نفر ا
همسران و ، (%21هفتاد درصد )فرزندان جانبازان  ،جانبازي، آزادگان و فرزندان شهدا

 نمايد. ءتسهيالت خريد يا ساخت مسكن اعطا ،والدين شهدا
 كند:گراف دوم به شرح زير تغيير مياپار -2
نسبت به  (3131ال از س) هر واحد مسكوني در هر سال ءمبلغ تسهيالت مزبور به ازا 

وزيران  هيئت يببه تصواساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و  سال قبل بر
 رسد.مي

ساله بدون رعايت الگوي بيستو بازپرداخت آن ( %4) چهار درصد اين تسهيالتنرخ 
 مصرف و نوساز بودن مسكن است.

 دیدگاه مغایرت  
هاي عمومي دولت رت منجر به افزايش هزينه( به چند صو20ي الحاقي )مفاد ماده (الف

به  «با اولويت درصد جانبازي»عبارت  يجايگزينبند )الف( اين ماده به علت  شود: نخست،مي
( 9( ذيل بند )ز( ماده )5( تبصره )5در بند )« ( و باالتر%21بيست و پنج درصد )»عبارت  جاي
شود؛ زيرا هاي عمومي دولت ميهزينه ، موجب افزايشبه ايثارگران رساني خدمات جامع قانون

                                                           
دولت موظف است در  -مكرر 9 ماده» :9/8/5900مصوب  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگرانر( مكر 9ماده ) .1

هزار نفر  به تعداد يكصد 5935 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در سال (88اجراي بند )ل( ماده )
فرزندان جانبازان باالي هفتاد درصد  و باالتر، آزادگان و فرزندان شهدا، (%21از جانبازان بيست و پنج درصد )

مبلغ تسهيالت مزبور به ازاي هر  .(، همسران و والدين شهدا تسهيالت خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد31%)
ها ريال، مراكز استان (81101110111چهارصد و پنجاه ميليون ) ،واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر

ريال و براي  (21101110111ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون ) (91101110111سيصد و پنجاه ميليون )
بدون  سالهستيبو بازپرداخت  (%8درصد ) ريال با نرخ چهار (51101110111روستاها يكصد و پنجاه ميليون )

 .گرددرعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي
التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بيني و پرداخت مابهدولت موظف است نسبت به تضمين، پيش

 .هاي عامل اقدام نمايدبانك
هاي بازپرداخت الزم به ميزان اصل تسهيالت هاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمينبانك

 .و سود سهم ايثارگر )چهار درصد( اقدام نمايند
به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبالً از  دولت مكلف است -تبصره

التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه اند، مابهاستفاده كرده 5931 هاي كمتر از سقف وام مصوب در سالوام
 .«جديد پرداخت نمايد
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 (9) ماده موضوع مسكن خدمات دريافتبراي « (%21)بيست و پنج درصد » تا محدوديت، اين بند
 آن جايگزين را جانبازي درصد اولويت صرفاً و حذف را ايثارگران به رساني خدمات جامع قانون
( %21) درصد پنج و بيست زير بازانِجان به را خدمات اين شمول يدامنه ،نتيجه در و است كرده

ساله پايان قانون برنامه پنج» عبارت ي مزبور، حذف. دوم، در بند )ب( مادهاست داده گسترش نيز
، به ايثارگران رساني خدمات جامع قانون( 9( ذيل بند )ز( ماده )5( تبصره )2بند ) از« پنجم توسعه

را فاقد مسكن  و باالترِ (%31) نبازان هفتاد درصدجا فرزنداني از اين جهت كه محدوديت استفاده
هاي عمومي كند، هزينهلغو كرده و استفاده از اين خدمات را دائمي ميدريافت خدمات مسكن  از

است  شده موظف دولت مكرر(، 9قسمت نخست ماده ) مطابق دولت را افزايش داده است. سوم،
 آزادگان باالتر، و (%21) درصد پنج و بيست نبازانجا از نفر هزار يكصد تعداد به 5935 سال دركه 

 تسهيالت، شهدا والدين و همسران ،(%31) درصد هفتاد باالي جانبازان فرزندان شهدا، فرزندان و
الحاقي ي ماده)ج(  بند (5)جزء موجب كند كه در حال حاضر به  اعطاء مسكن ساخت يا خريد

نيز « با اولويت درصد جانبازي جانبازان»ح و عبارت اصال« هر سال»به « 5935سال »عبارت  (،20)
 از مزبور حكم لذا ؛است دهش« ( و باالتر%21جانبازان بيست و پنج درصد )»جايگزين عبارت 

از  ثانياً و تبديل كرده است دائم بهاز يك سال  را دولت برايمورد اشاره  تكليف اوالً اينكه جهت
ي كليه به باالتر و (%21) درصد پنج و بيست جانبازان از ار جانبازان شمول يدامنه ينكهجهت ا
 9ماده ) هاي عمومي براي دولت شده است. چهارم، درموجب افزايش هزينه ،داده افزايش جانبازان

 ،به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر اعطاييمبلغ تسهيالت (، مكرر
ها سيصد و پنجاه ميليون ريال، مراكز استان (81101110111چهارصد و پنجاه ميليون )

ريال و براي روستاها  (21101110111ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون ) (91101110111)
 بهتعيين گرديده بوده كه در اصالحات جديد و ريال  (51101110111يكصد و پنجاه ميليون )

بلغ تسهيالت مزبور به ازاء هر واحد مسكوني در م (،20الحاقي )ي ماده)ج(  بند (2)جزء موجب 
اساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين  ( نسبت به سال قبل بر5939هر سال )از سال 

خواهد شد. در حقيقت با توجه به اينكه نرخ تورم به صورت مستمر در حال افزايش است و اين 
بيني نگرديده، اين بند، ( پيش5939انون )ي سنواتي سال تصويب اين قافزايش در اعتبارات بودجه

ي عمومي براي دولت است. با اين و افزايش هزينه مالي بار داراي 5939حداقل نسبت به سال 
هاي هايي كه منجر به افزايش هزينه( قانون اساسي طرح31اوصاف، از آنجا كه مطابق با اصل )

هاي است كه طريق تأمين هزينه شود، در صورتي قابل طرح در مجلسعمومي براي دولت مي
ها در ي مزبور به جهت عدم تعيين طريق تأمين اين هزينهجديد معلوم و مشخص شده باشد، ماده

 ( قانون اساسي است. 31اين مصوبه، مغاير با اصل )
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 خط زبان و و متون رسمي بايد بااسناد و مكاتبات ( قانون اساسي، نگارش 51)اصل طبق  (ب
، مغاير اصل ي مزبورمادهدر بند )ج(  «پاراگراف»فرانسوي  يواژهاستفاده از  نابراين. بباشد فارسي

 ( قانون اساسي است كه بايد معادل فارسي آن جايگزين شود.51)

 دیدگاه عدم مغایرت
 سبتنبه م نرخ تورا ب متناسباعطايي مسكن  تسهيالت مبلغ افزايشبا توجه به اينكه امكان 

 (2)جزء  حكم ،است بيني شدهپيش ايثارگران به رسانيخدمات جامع قانون (8) ماده در ،قبل سال
( در اين خصوص، در عمل ايجاد بار مالي جديدي براي دولت 20الحاقي )ي ماده)ج(  بند

 جامع قانون (8) ماده ي الحاقي، بر همان حكم مقرر دركند، و در واقع حكم مقرر در اين مادهنمي
تأكيد كرده است. بنابراين اين مصوبه از اين جهت، مغايرتي با اصل  گرانايثار به رسانيخدمات

 ( قانون اساسي ندارد.31)

 نظر شورای نگهبان
قانون  (31)، مغاير اصل (20))ج( ماده الحاقي  )الف(، )ب( و همچنين جزء يك بند بندهاي -

 .اساسي شناخته شد
 .ذكر گردد« پاراگراف»واژه  ، معادل فارسي(20)در بند )ج( ماده الحاقي تذكر:  -

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كارفرمايان و كشاورزان كارگاه -23 الحاقي ماده
مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه  ،كشاورزان با هر متراژ زمين

د. نباشحات بعدي آن ميو اصال 32/32/3123نفر كارگر دارند مصوب  پنجحداكثر 
 321312( رديف درآمدي %21)بيست درصد اعتبار الزم بابت اجراي اين حكم از محل 

درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه »عنوان  امندرج در قوانين بودجه سنواتي ب
 شود.ن تأمين اجتماعي پرداخت ميتأمين و به سازما «و سبزيجات

 دیدگاه مغایرت  
 ي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارنديانكارفرما مجلس شوراي اسالميبق قانون مصوب مطا الف(

كند. نمايندگان ي آنان را پرداخت ميي خود معاف بوده و دولت سهم بيمهسهم بيمهاز پرداخت 
هاي كشاورزي تحت كشاورزان كارگاهي مزبور به كارفرمايان و مجلس اين معافيت را در ماده

هاي عمومي براي و در عمل باعث افزايش هزينه نيز تعميم داده في كشاورزانشمول نظام صن
 هايي كه متضمن بار مالي براي دولت هستند،( قانون اساسي طرح31اند. مطابق با اصل )دولت شده
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ي هاي دولت معلوم و مشخص شود. هر چند مادهبايست در آنها منبع مكفي براي تأمين هزينهمي
را به  سنواتي يمندرج در قوانين بودجه 501592رديف درآمدي ( %21ست درصد )محل بيمزبور 

با توجه به اينكه اين محل قبالً نيز به ها تعيين كرده است، ليكن عنوان طريق تأمين افزايش هزينه
همين شكل و به همين ميزان اعتبار وجود داشته و محل مصرف آن نيز به موجب قانون بودجه 

ي اين معافيت به كارفرمايان و كشاورزان، ناكافي ، براي تأمين اعتبار توسعهمشخص شده است
 ( قانون اساسي است. 31(، مغاير با اصل )23ي الحاقي )است. از اين رو، ماده

از محل اين مصوبه، اعتبار الزم بابت اجراي حكم  ( مقرر داشته كه23ي الحاقي )ماده ب(
درآمد »مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان  501592( رديف درآمدي %21بيست درصد )

تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت « حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات
( 12اي است كه تنظيم آن مطابق با اصل )خواهد شود. اين موضوع، امري واجد ماهيت بودجه

ي ئمي در صالحيت دولت است. بنابراين مادهقانون اساسي، به صورت يك حكم ساالنه و نه دا
اي و در صالحيت دولت را به صورت دائمي به دولت تكليف بودجه مزبور از آنجا كه يك موضوع

كند، كند و در نتيجه صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجه ساالنه را بدين طريق محدود ميمي
 ( قانون اساسي است. 12مغاير با اصل )

 مغایرت دیدگاه عدم
معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه »شمول قانون  يدايره (23ي الحاقي )مادههر چند 

هاي كشاورزي كارفرمايان و كشاورزان كارگاهرا افزايش داده و به  «حداكثر پنج نفر كارگر دارند
باعث  و اين افزايش شمول به صورت منطقي است داده تعميمتحت شمول نظام صنفي كشاورزان 

ي كارفرمايان و به تبع آن باعث ايجاد بار مالي و افزايش مسئوليت دولت در پرداخت سهم بيمه
ي مزبور طريق تأمين ي مادهگذار در ادامههاي عمومي دولت خواهد شد، ليكن قانونافزايش هزينه

در مندرج  501592( رديف درآمدي %21از محل بيست درصد )اعتبار اجراي حكم مذكور را 
 «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات»سنواتي با عنوان  يقوانين بودجه

هاي جديد ناشي از اين ي مزبور چون محل تأمين هزينهمشخص كرده است. بنابراين ماده تعيين و
 ( قانون اساسي ندارد. 31مصوبه را نيز مشخص و معلوم كرده است، مغايرتي با اصل )

 نگهبان نظر شورای
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (23ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ
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( قانون تأسيس و نحوه اداره 2زير به ماده ) به شرح تبصره يك -11 الحاقي ماده
الحاق  (3)مجلس شوراي اسالمي 32/32/2318هاي عمومي كشور مصوب كتابخانه

 :شودمي
 ،( مذكور%1/1)نيم درصد ها از تأديه ر صورت امتناع هر يك از شهرداريد -تبصره

مكلف است بر اساس فهرست  (داري كل كشورخزانه)وزارت امور اقتصاد و دارايي 
مبالغ مربوطه را از سر جمع  ،هاي عمومي كشوراعالمي از طرف دبيركل نهاد كتابخانه

و يا  (كشور هايها و دهيارين شهرداريسازما) هااعتبارات مربوط به درآمد شهرداري
از سهم همان شهر  (2)افزوده ( قانون ماليات بر ارزش13) و (18درآمد موضوع مواد )

 هاي عمومي همان شهر اقدام كند.كسر و نسبت به پرداخت آن در وجه كتابخانه

 دیدگاه مغایرت  
نيم درصد مبلغ تأديه  ها ازهر يك از شهرداري كهي صورت در ي مزبور،مطابق با ماده

 كنند، امتناع هاي عمومي كشوركتابخانه ياداره ي( قانون تأسيس و نحوه0موضوع ماده ) (1/1%)

                                                           
ها مكلفند شهرداري -0ماده : »53/52/5902ومي كشور مصوب هاي عم( قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه0ماده ) .1

هاي ها در اختيار انجمن( از درآمدهاي خود را به منظور اداره امور كتابخانه%1/1حداقل نيم درصد ) سالههمه
 «هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند.كتابخانه

ها و نرخ عوارض شهرداري -90ماده » :53/2/5903مصوب افزوده قانون ماليات بر ارزش( 93( و )90مواد ) .2
شرح ه اين قانون، ب (50)ها در رابطه با كاال و خدمات مشمول اين قانون، عالوه بر نرخ ماليات موضوع ماده يدهيار

 :گرددزير تعيين مي
 (%1/5اين قانون يك و نيم درصد ) (50)كليه كاالها و خدمات مشمول نرخ ماده  -الف
 (%9و محصوالت دخاني سه درصد )انواع سيگار  -ب
 (%51انواع بنزين و سوخت هواپيما ده درصد ) -ج
 (%1( و نفت كوره پنج درصد )%51) نفت سفيد و نفت گاز ده درصد -د

 ... -5تبصره 
هاي رابطي كه بنا به ( اين قانون را به حساب90) مؤديان مكلفند عوارض و جرايم متعلق موضوع ماده -93ده ما

يق سازمان امور مالياتي اعالم از طر گردد وداري كل افتتاح ميست سازمان امور مالياتي و توسط خزانهدرخوا
را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير  ماه هرسازمان امور مالياتي موظف است عوارض وصولي  گردد واريز نمايند.مي

 .به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد
ديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در ؤدر مورد م (90)ماده  (الف)عوارض وصولي بند  -الف

هاي همان ديان خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه وزارت كشور به منظور توزيع بين دهياريؤمورد م
 يافتگيشهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان كمتر توسعه

 به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور (90)ماده  (د)، (ج) ،(ب)لي بندهاي عوارض وصو -ب
 «... -5تبصره 
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 سرجمعاز اقدام به كسر  رأساً استمكلف  داري كل كشور(وزارت امور اقتصاد و دارايي )خزانه
 ( قانون ماليات بر ارزش93و ) (90ها و يا درآمد موضوع مواد )اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري

هاي عمومي كند؛ اين در حالي است كه رسيدگي به ديون ، جهت واريز به حساب كتابخانهافزوده
ها نسبت به دولت، حتي در مواردي كه اصل اشخاص حقوقي عمومي غير دولتي مانند شهرداري

ي قضائيه است و ستري قوهآن ديون به موجب قانون ثابت و مسلّم باشد، در صالحيت مراجع دادگ
به ويژه در موارد اختالف در مقدار ديون، رأساً اقدام به تقاص طلب خود كند.  تواند،دولت نمي

 رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل( قانون اساسي، 510)صل ا طبق
همچنين اصل  شود.ي قضائيه محسوب ميجزء وظايف قوه ،فصل دعاوي و رفع خصومات و
به عنوان مرجع رسمي براي رسيدگي به  محاكم دادگستري ( قانون اساسي نيز بر صالحيت513)

ي مزبور از آن جهت كه رسيدگي به كند. از اين رو، مادهي تظلمات و شكايات تأكيد ميكليه
ا اصول دعاوي مالي دولت در مقابل نهادهاي غيردولتي را در صالحيت دولت دانسته است، مغاير ب

 ( قانون اساسي است.513( و )510)

 دیدگاه عدم مغایرت
جمع اعتبارات از سركسر  جهتداري كل كشور( وزارت امور اقتصاد و دارايي )خزانهالزام 

هاي كشور( و يا درآمد موضوع مواد ها و دهياريها )سازمان شهرداريمربوط به درآمد شهرداري
نيم مبلغ  يها از تأديهشهرداريامتناع  صورت در فزوده،ارزش ا( قانون ماليات بر 93( و )90)

 در ،هاي عمومي كشوركتابخانه ياداره ي( قانون تأسيس و نحوه0موضوع ماده ) (%1/1درصد )
به  .ندنكامتناع مي ي آنها از تأديهاست كه شهرداري يحق ثابت ي وصول يكحقيقت مبيّن نحوه

ها حقي است كه قانون براي توسط شهرداري (%1/1د )نيم درصمبلغ  بيان ديگر، پرداخت
ها پرداخت شود. ها به نهاد كتابخانهنظر گرفته و بايد از سوي شهرداريهاي عمومي در كتابخانه

ها از پرداخت ي اين عوارض را در موارد امتناع شهردارييفااستي مزبور، به عنوان قانون، حق ماده
و دارايي واگذار كرده است. از اين رو، صالحيت دولت جهت كسر  به وزارت امور اقتصادي آن،

ها، در مواردي كه شهرداري از اعتبارات مربوط به درآمد شهرداري سرجمعدرصد از  مبلغ نيم
( و 510ي مزبور از اين جهت مغايرتي با اصول )كند، قانوني است و مادهپرداخت آن امتناع مي

ي قضائيه و مراجع دادگستري به دعاوي را در صالحيت قوه( قانون اساسي كه رسيدگي 513)
تر نيز داند، ندارد. الزم به توضيح است كه شوراي نگهبان، مصوباتي با همين ماهيت را پيشمي

توان به روشي كه سازمان تأمين اجتماعي در موارد مشابه أييد قرار داده است؛ از جمله ميتمورد 
 كند، اشاره كرد.كم قضايي برخي مطالبات معوّق خود را وصول مياتخاذ نموده و رأساً و بدون ح
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 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (91ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

عالوه بر دريافت  ،شده ذيلدولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين -13 الحاقي ماده
بهاي گاز مصرفي ( %31)ده درصد مكعب گاز طبيعي  ازاي مصرف هر متر به ،نرخ گاز

عنوان عوارض از مشتركين دريافت و به حساب ها را به پتروشيميبه استثناي خوراك 
 .داري كل كشور واريز كندخزانه
وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله ( %81)هشتاد درصد  -الف

خيز و خيز، گازبا اولويت مناطق سردسير، نفت ،رها و روستاهاگازرساني به شه
توسط شركت ملي  ،ها از گاز كمتر از متوسط كشور استهايي كه برخورداري آناستان

 شود.هزينه مي ،گاز ايران
شركت ملي گاز ايران مكلف است خسارت وارده به معابر عمومي روستاها  -تبصره

 منابع اين بند جبران نمايد. محلناشي از عمليات گازرساني را از 
تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و  بهاز منابع مذكور  (%21)بيست درصد  -ب

سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي 
ها در قالب رديف مشخص در قوانين بودجه سنواتي و با مبادله مدارس و هنرستان

جمهور به سازمان نوسازي،  ريزي و نظارت راهبردي رئيسمه با معاونت برنامهموافقتنا
 توسعه و تجهيز مدارس كشور اختصاص يابد.

ربط وزارت نفت محسوب منابع مذكور به عنوان درآمد شركت تابعه ذي -تبصره
 شود و مشمول ماليات نيست.نمي

 دیدگاه مغایرت  
براي و  طرف دولت تهيه ازبايد  كشور كل يساالنه يبودجهاساسي  قانون (12) اصلمطابق 

 شده مكلف دولت ي مزبور،ماده موجب به ي است كهدر حال؛ اين به مجلس تقديم گرددتصويب 
عنوان را تحت  ( بهاي گاز مصرفي%51ده درصد ) ،به ازاي مصرف هر مترمكعب گاز طبيعي است

صرفاً براي احداث را ( %01هشتاد درصد )نموده و از اين مبلغ، عوارض از مشتركين دريافت 
بيست درصد ي مورد اشاره در اين ماده و تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها

 مصرف بهمدارس برخي گرمايشي و سرمايشي  يتأمين و استانداردسازي سامانه( را به 21%)
نويسي و تنظيم و در راستاي بودجهاي است واجد ماهيت بودجه . از آنجا كه اين موضوعبرساند

 ايجاد باعثاز سوي نمايندگان، « طرح»شود، تهيه و تصويب آن به موجب بودجه ارزيابي مي
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 تنظيمي تهيه و زمينه در ( قانون اساسي12در اصل ) دولت مقررشده براي صالحيت در محدوديت
( قانون 12) اصلبا  غايرت در، اين مصوبه را و از اين جهت شودمي سنواتي يبودجهي هاليح

 دهد.اساسي قرار مي

 دیدگاه ابهام  
آن به  ي( و تبصره95) يالحاق يدر بند )الف( ماده «يرانگاز ا يشركت مل»استفاده از عنوان 

 يتنامشخص بودن وضعدر نتيجه و به اين شركت تا كنون  مربوط ياساسنامه يبواسطه عدم تصو
در صورتي كه  .استواجد ابهام  ،با دولتشركت  ينا ماليي و همچنين روابط و قانون يحقوق

هاي دولتي براي آنها مربوط به شركتمالي  يدولتي باشد، تعيين رابطه مذكور، غير ماهيت شركت
مغاير اصول متعدد  از منابع دولتي، وارده به معابر عمومي روستاها خسارتپرداخت حكم به و 

از اين  اي دولت است.، كه حاكم بر روابط مالي و بودجه( است19قانون اساسي از جمله اصل )
ي مالي آن با دولت و ملي گاز ايران مشخص شود تا بتوان نسبت به رابطه رو، بايد ماهيت شركت

 ي مزبور با اصول قانون اساسي اظهار نظر كرد.در نتيجه مغايرت يا عدم مغايرت ماده

 نظر شورای نگهبان
، همان ابهام معموله «شركت ملي گاز ايران»و تبصره آن، عنوان  (95)قي در بند )الف( ماده الحا

نظر  اظهار ،پس از رفع ابهام ؛هاي قبل كل كشور را دارداين شورا در خصوص اليحه بودجه سال
 .خواهد شد

 ــــــــــــــــــــــــ

 -12 الحاقي ماده
 حذف شد. -الف
ي و ها و مراكز پژوهششي دانشگاهو پژوه تحقيقاتيهاي درآمد حاصل از طرح -ب

تحقيقات و فناوري و بهداشت، هاي علوم، عالي داراي مجوز قطعي از وزارتخانه آموزش
شود با ارچوب نقشه جامع علمي كشور انجام ميهدرمان و آموزش پزشكي كه در چ

مشمول ماليات با نرخ صفر  ه،پژوهشي مؤسسه پژوهشي يا آموزشي مربوط يتأييد شورا
دستورالعمل اجرايي اين ماده حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين  اشد.بمي

قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دبيرخانه ستاد راهبري اجراي 
درمان و  ،وري و بهداشتاتحقيقات و فن ،هاي علومنقشه جامع علمي كشور و وزارتخانه

 شود.آموزش پزشكي تهيه و ابالغ مي
ها و مراكز پژوهشي موضوع اين ماده مكلفند هر ساله گزارش اين دستگاه -تبصره
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علوم، تحقيقات و يا هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها را به وزارتخانهطرح
هاي آموزش، ها را به كميسيونهاي مذكور نيز اين گزارشفناوري ارائه و وزارتخانه

 ند.نو محاسبات مجلس شوراي اسالمي تقديم ك تحقيقات و فناوري و برنامه و بودجه

 دیدگاه مغایرت  
ي دائمي ماليات با نرخ صفر مبني بر محاسبه (92الحاقي )ي بند )ب( مادهحكم مقرر در 

ها و مراكز پژوهشي و آموزش هاي تحقيقاتي و پژوهشي دانشگاههاي حاصل از طرحبراي درآمد
شود كه الزم است مطابق با ماليات مي اخذ از ناشيدولت  عمومي هايدرآمد كاهش ، باعثعالي

بيني شود؛ ( قانون اساسي، طريقي براي جبران اين كاهش درآمد در اين مصوبه پيش31اصل )
هاي نمايندگان كه به تقليل درآمد عمومي كند طرح( قانون اساسي تصريح مي31زيرا اصل )

طريق جبران كاهش درآمد در آن  انجامد در صورتي قابل طرح در مجلس است كهدولت مي
ي مزبور از اين جهت كه متضمن كاهش درآمدهاي دولت معلوم شده باشد. بر اين اساس، ماده

( 31است و طريق جبران كاهش اين درآمد در آن مشخص و معلوم نشده است، مغاير با اصل )
  قانون اساسي است.

 نظر شورای نگهبان
 .قانون اساسي شناخته شد (31)ر اصل ، مغاي(92)الحاقي  يبند )ب( ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

قانون اساسي كه واگذار  (44) چهل و چهارم هاي مشمول اصلشركت -11 الحاقي ماده
 ،گيرندد و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مينباششده و يا در حال واگذاري مي

بوط به ايثارگران از قوانين و مقررات مر ،موظفند براي ايثارگران شاغل در زمان واگذاري
 تبعيت نمايند.

 دیدگاه مغایرت  
 چهل اصل مشمول هايشركت نمودن موظف خصوص در (99الحاقي )ي مادهمقرر در  حكم

 ياز قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران جهت استفاده يتبه تبع اساسي قانون (88) چهارم و
 گذشتههايي كه در خصوص شركت دراري از مزاياي ايثارگري، ايثارگران شاغل در زمان واگذ

 انجام گذشته در كه هايواگذاري خصوص در زيرا است؛ يشرع ينخالف مواز ،اندشده واگذار
 ،ضوابط مزبور يتبه رعا ي سابقهاشركتوجود نداشته و شرعاً امكان الزام  يشرط ينچن ،گرفته

. از اين رو، چنين شرطي از آن جهت وجود ندارد اند،شده يبتصو يكه بعد از محقق شدن واگذار
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شود، خالف موازين شرع است و حكم اين هاي قبلي ميها به شركتهزينه كه باعث ايجاد برخي
 ي قبلي نخواهد بود.هاي واگذارشدهماده، قابل عطف بماسبق به شركت

 نظر شورای نگهبان
هاي قبلي وجود ي در خصوص واگذاري، در صورتي كه چنين حكم(99)الحاقي  يدر ماده

  .باشدنداشته است، خالف موازين شرع مي

 ــــــــــــــــــــــــ

هاي كشور و تالش در جهت تثبيت تعرفه حق منظور نگهداري راهبه  -42الحاقي  ماده
ناوگان و  ،دسترسي شبكه ريلي و كمك به احداث، توسعه ظرفيت و بهسازي خطوط

جويي در هاي كشور با هدف صرفهشهري و نگهداري راهريلي برونشبكه حمل و نقل 
زيست و كاهش تلفات ناشي از تصادفات  مصرف سوخت، كاهش آاليندگي محيط

استثناي مصارف بخش به (گازوئيل) قيمت نفت و گاز (%21)، بيست درصد ايجاده
اي نفتي ايران هعنوان عوارض توسط شركت ملي پااليش و پخش فرآورده كشاورزي به

 شود.محاسبه و دريافت مي
هايي داري كل كشور واريز و در قالب رديفمنابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانه

شود به نسبت مساوي به توسعه، بهسازي كه در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي
بين ها پس از مبادله موافقتنامه خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي و نگهداري راه

جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيسربط با معاونت برنامههاي اجرايي ذيدستگاه
 يابد.اختصاص مي

 دیدگاه مغایرت  
در  ي سنواتي در صالحيت دولت است.( قانون اساسي تهيه و تنظيم بودجه12مطابق با اصل )

كه )گازوئيل(  ت و گازقيمت نف( %21بيست درصد )مقرر شده كه درآمد حاصله از ي مزبور، ماده
به توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي و شود اخذ مي عنوان عوارض به

اختصاص يابد. اين موضوع از آن جهت كه تخصيص منابع و درآمدهاي دولت  هانگهداري راه
ورت يك حكم ( قانون اساسي بايد به ص12اي دارد و بنابراين مطابق با اصل )بودجه است، ماهيت

ي كل كشور توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس ي بودجهساالنه و نه دائمي در اليحه
ي مذكور از اين جهت كه به صورت دائمي دولت را ملزم به انجام تقديم شود. بنابراين، ماده

م كند و در نتيجه صالحيت دولت در تهيه و تنظيريزي به نحو مقرر در اين مصوبه ميبودجه
 ( قانون اساسي است.12كند، مغاير با اصل )ي سنواتي را محدود ميبودجه



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 128

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (82ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

از سرجمع كل ( %3)يك درصد و توسعه استان  ريزيشوراي برنامه -41 الحاقي ماده
منظور احداث و توسعه و تجهيز به  اي استان را بهارات و تملك دارايي سرمايهاعتب

 هاي مقاومت بسيج اختصاص دهد.هاي حوزهپايگاه

 دیدگاه مغایرت  
 از (%5) درصد يك ساله هركه  دهكر مكلف را دولت دائمي صورت به ،(89ي الحاقي )ماده
 به تجهيز و توسعه و احداث منظور به را ستانا ايسرمايه دارايي تملك و اعتبارات كل سرجمع

كه در  رداي داماهيت بودجه موضوع، اين. دهد اختصاص بسيج مقاومت هايحوزه هايپايگاه
 ي بودجه كل كشور توسطنتيجه بايد به صورت يك حكم ساالنه و نه دائمي، به موجب اليحه

به  ،مذكور يمادهاز آنجا كه  ،ساسا اين . برتهيه و براي تصويب به مجلس تقديم شود دولت
 ،و در نتيجهبه نحو مقرر در اين ماده كرده ريزي صورت دائمي دولت را ملزم به انجام بودجه

 قانون (12) اصل با مغاير است، كردهسنواتي محدود  يصالحيت دولت را در تهيه و تنظيم بودجه
 داند.مي دولت صالحيت دررا  سنواتي يبودجه تنظيم و تهيهكه  است اساسي

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (89ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

دولت مكلف است براي گسترش، تكميل و پوشش كامل ديجيتالي  -44 الحاقي ماده
نسبت  ،لهساششدر مدت زمان  يماس و صداهاي تلويزيوني كشور توسط سازمان شبكه

 قوانين بودجه سنواتي اقدام كند.بيني اعتبار الزم در به پيش

 دیدگاه مغایرت  
در  ،دوعمومي ش هايافزايش هزينه هبمنجر هايي كه ، طرحقانون اساسي (31)مطابق اصل 

بر اين  شده باشد.جديد معلوم  يهزينهاين طريق تأمين صورتي در مجلس قابل طرح است كه 
براي سازمان بيني اعتبار الزم پيش هب دولت( ناظر بر الزام 88در ماده الحاقي ) اساس، حكم مقرر

 ديجيتاليكامل گسترش، تكميل و پوشش  منظور، به سنواتي يدر قوانين بودجهصدا و سيما 
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د، الزم بود شوميدولت  عمومي هايهزينه افزايش باعث، از آنجا كه كشور تلويزيوني هايشبكه
شد كه با عدم تعيين اين ها نيز در طرح معلوم مي(، محل تأمين اين هزينه31اصل ) كه مطابق مفاد

ي تفسيري ( قانون اساسي است. همچنين مطابق با نظريه31محل، اين مصوبه در تغاير با اصل )
« بيني در قوانين بودجه سنواتيپيش»عباراتي همچون  (5)( قانون اساسي،31شوراي نگهبان از اصل )

( باشد و بنابراين، ذكر اين 31گذار اساسي از وضع اصل )ي مقصود قانونكنندهاند تأمينتونمي
شود و جهت رفع هاي اين طرح محسوب نمي( نيز محل تأمين هزينه88ي الحاقي )عبارت در ماده

 ( قانون اساسي كارايي ندارد.31ايراد مغايرت با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 اير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغ، (88ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 دولت مكلف است: -41 الحاقي ماده
هاي از اعتبارات بودجه عمومي كشور را براي برنامه( %2)دو درصد حداقل  -الف

 د.ر لوايح بودجه ساالنه منظور نمايتقويت بنيه دفاعي د
ناوبري مدافعان هوايي پايگاه پدافند هوايي ي و كمكهاي راداربراي تأمين سامانه -ب

 از درآمد حاصل از عوارض عبور هواپيماهاي غيرنظامي و (%31)ده درصد مهاجمان 
درآمد حاصل از عبور هواپيماهاي نظامي را كه درآمد حاصل از ( %11) پنجاه درصد

 د.ارتش واريز كن 332111اب اعتباري ترانزيت هوايي است به حس
التفاوت آن هر بدهي خود به كليه بازنشستگان نيروهاي مسلح را با احتساب مابه -پ

 بيني نمايد.بودجه سنواتي پيش سال در

 دیدگاه مغایرت  
عمومي كشور  ياز اعتبارات بودجه (%2دو درصد ) اختصاصمكلف نمودن دولت به  الف(

 يبه كليه دولت بيني بدهيپيش، النهسا يدفاعي در لوايح بودجه يهاي تقويت بنيهبراي برنامه
 اختصاص و همچنين سنواتي يالتفاوت آن در بودجهبازنشستگان نيروهاي مسلح با احتساب مابه

                                                           
از محل »درج عبارت  -5»شوراي نگهبان:  29/52/5935مورخ  83383/91/35ي تفسيري شماره ( نظريه5. بند )1

بيني در بودجه پيش»ارت ، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عب«جوييصرفه
از محل اعتبارات مصوب »و « از محل اعتبارات مصوب مربوط»هاي بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت« سنواتي
 (31)، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل «دستگاه

  « گردد.قانون اساسي محسوب نمي
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درآمد حاصل از عوارض عبور هواپيماهاي غيرنظامي و پنجاه درصد  از (%51) ده درصد ساالنه
ناوبري هاي راداري و كمكسامانه درآمد حاصل از عبور هواپيماهاي نظامي براي تأمين( 11%)

در بندهاي )الف(، )ب( و )پ( اين ماده، همگي  مدافعان هوايي پايگاه پدافند هوايي مهاجمان
( قانون اساسي، تعيين و 12اي دارند و بنابراين، مطابق با اصل )اموري هستند كه ماهيت بودجه

در صالحيت دولت است. با اين  ي بودجه به صورت احكام ساالنهتنظيم آنها به موجب اليحه
ريزي به نحو مقرر وصف، بندهاي مزبور از آن جهت كه به صورت دائمي دولت را ملزم به بودجه

اند كه از را محدود كرده ي سنواتيدر اين مصوبه كرده، صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجه
 .هستند اساسي قانون (12ل )اص با مغاير اين جهت،

، كنندمي به مجلس ارائههاي قانوني كه نمايندگان طرح ( قانون اساسي،31) اصلمطابق با  ب(
طرح در  صورتي قابل ، درشود دولت هاي عموميافزايش هزينهكاهش درآمد و يا  منجر به چنانچه

بر  .معلوم شده باشد ،جديد يمين هزينهأت جبران تقليل درآمد و يا مجلس است كه در آن طريق
( %2حداقل دو درصد )( ناظر بر اختصاص 81ي الحاقي )مقرر در بند )الف( ماده اين اساس، حكم

، چون باعث كاهش درآمد دفاعي يهاي تقويت بنيهعمومي كشور براي برنامه ياز اعتبارات بودجه
شد. شود، الزم بود كه محل جبران اين كاهش درآمد نيز در اين ماده مشخص ميدولت مي

 ناوبريكمك و راداري هايسامانه نيتأمنيز الزام دولت به  مادهو )پ( اين بند )ب( در  همچنين
و الزام دولت به پرداخت ديون خود در مواردي كه  مهاجمان هوايي پدافند پايگاه هوايي مدافعان

شود، الزم بود كه طريقي هاي عمومي مياعتبار كافي وجود نداشته باشد، چون باعث افزايش هزينه
بيني اين موارد، اين ماده شد كه با عدم پيشبيني ميها در اين مصوبه پيشاين هزينهبراي تأمين 

در  شدهنييبشيپدرآمدي  هايلمح( قانون اساسي است. الزم به ذكر است كه 31مغاير با اصل )
از درآمد حاصل از عوارض عبور هواپيماهاي غيرنظامي و پنجاه  (%51) ده درصد اين مصوبه، يعني

داراي مصرف  ، به موجب قوانين سابقدرآمد حاصل از عبور هواپيماهاي نظامي( %11صد )در
هاي بندهاي )ب( و )پ( هزينه نيتأمطريق مكفي براي  تواندنمي از اين جهتمشخصي هستند و 

( قانون 31بنابراين، بندهاي )الف(، )ب( و )پ( اين ماده، مغاير با اصل )اين ماده محسوب شود. 
  ست.اساسي ا

اين استدالل كه اجراي بند )الف( از آن جهت كه مرتبط با حفظ امنيت مردم و نظام  (ج
( قانون اساسي آن را 8شود و در نتيجه به استناد اصل )اسالمي است، واجب شرعي محسوب مي
( قانون اساسي بدانيم و حكم به تأييد بند )الف( با 31به عنوان يك امر شرعي، حاكم بر اصل )

( دهيم، قابل پذيرش نيست؛ زيرا در صورت وجوب اجراي بند 31مغايرت آن با اصل )وجود 
 كرد. ي مورد نظر به مجلس ميي اليحهبايست اقدام به ارائه)الف(، دولت خود مي
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 دیدگاه عدم مغایرت
 ي، مالي، اقتصادي،يقوانين و مقررات مدني، جزا يكليه»قانون اساسي  (8) اصلمطابق  الف(

اطالق بر  اصل ينااساس موازين اسالمي باشد.  ي، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد برادار
با  بر اين اساس،...«  اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است ييا عموم همه

 هبناوبري هاي راداري و كمكتأمين سامانه ودفاعي  يهاي تقويت بنيهبرنامهتوجه به اينكه 
ي ارتباطي كه با امنيت كشور و مردم دارد، شرعاً امري واجب و مورد تأكيد اسالم است، واسطه

بيني ( واجب شرعي است و بدين لحاظ، هر چند كه عدم پيش81ي الحاقي )اجراي بند )الف( ماده
ليكن ( مغايرت دارد، 31هاي اجراي اين بند در اين طرح نمايندگان، با اصل )طريق تأمين هزينه

( با يك امر واجب شرعي است و از آنجا كه 31اين مغايرت در فرض مذكور، مغايرت اصل )
( قانون اساسي، موازين شرعي بر عموم و اطالق اصول قانون اساسي حاكم است، 8مطابق با اصل )

 مغايرت مزبور قابل پذيرش نيست. 
 يبيني بدهي خود به كليهدن دولت به پيشكرمكلف  (،81ي الحاقي )مادهدر بند )پ(  ب(

، به معناي حكم به سنواتي يالتفاوت آن در بودجهبازنشستگان نيروهاي مسلح با احتساب مابه
واقع هاي عمومي براي دولت باشد، بلكه در ي آن، افزايش هزينهتكليف جديدي نيست كه نتيجه

مسجّل و قانوني است در تأكيد بر اين نكته است كه دولت بدهي خود را كه قبالً ثابت شده و 
بيني كند. از اين رو، هاي بعد پيشي سال آينده و در صورت عدم كفايت درآمدها در سالبودجه

( موضوعاً 31هاي دولت نيست و در نتيجه، مغايرت آن با اصل )بند )پ( متضمن افزايش هزينه
 منتفي است.

 نظر شورای نگهبان
 .باشدقانون اساسي مي (31)مغاير اصل ، (81))الف( و )ب( ماده الحاقي  يابنده

 ــــــــــــــــــــــــ

امتياز و  2111هزينه فوت و ازدواج كمك ،هاي اجراييدر كليه دستگاه -42 الحاقي ماده
 شود.امتياز تعيين و پرداخت مي 3111 (سهم دولتدولت )انداز كاركنان حساب پس

 دیدگاه مغایرت  
حساب به افزايش  هاي اجراييدستگاه يكليهالزام  ( ناظر بر83)ي الحاقي مادهدر حكم مقرر 

وجوه مربوط به آن، واجد بار امتياز و پرداخت  5111به  انداز كاركنان دولت )سهم دولت(پس
شود كه با توجه به عدم تعيين هاي عمومي دولت ميمالي براي دولت است و باعث افزايش هزينه
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( قانون اساسي قرار 31اين مصوبه، اين ماده در تغاير با مفاد اصل ) هاي مزبور درمحل تأمين هزينه
هاي نمايندگان كه متضمن ايجاد ( قانون اساسي، طرح31مطابق با اصل )خواهد گرفت؛ زيرا 

هاي ي جديد براي دولت شود، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينههزينه
 د.جديد نيز مشخص و معلوم شده باش

 دیدگاه ابهام  
انداز كاركنان دولت )سهم افزايش حساب پساز آنجا كه مشخص نيست در اين مصوبه، 

، واقعاً عدد صحيحي است يا اينكه درج اين رقم، ناشي از غلط تايپي است امتياز 5111دولت( به 
انداز پستغيير حساب امتياز بوده است، اين ماده واجد ابهام است. در صورتي كه  511و منظور، 

امتياز مدّ نظر باشد، چون اين افزايش امتياز، منجر به الزام  5111امتياز به  511كاركنان دولت از 
شود، به دليل هاي عمومي دولت ميدولت به تأمين اعتبارات مورد نياز و در نتيجه افزايش هزينه

( قانون اساسي 31اصل )ها در اين مصوبه، اين ماده مغاير با عدم تعيين طريق تأمين اين هزينه
ي مزبور با است. بنابراين، بايد اين ابهام رفع گردد تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت ماده

 ( قانون اساسي اظهار نظر كرد.31اصل )

 نظر شورای نگهبان
انداز كاركنان دولت )سهم دولت( به ، در صورت افزايش حساب پس(83)الحاقي  يدر ماده

 .باشدقانون اساسي مي (31)ز، مغاير اصل امتيا 5111

 ــــــــــــــــــــــــ

منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيالت به زندانيان نيازمند در  به -12 ي الحاقيماده
است و  هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمديمحكوميت

شود مبلغي كه در قوانين بودجه ساالنه تعيين مي ،ريكالهبردامحكومين مالي نيازمند غير
يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي ها اختصاص ميالحسنه بانكاز محل وجوه قرض

گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي
 هوزارت دادگستري و ستاد دي نامه اجرايي پرداخت تسهيالت مذكور توسطكند. آيين

رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين وزيران مي شود و به تصويب هيئتتهيه مي
 ت اعطايي اين ماده اقدام نمايد.تسهيال

 دیدگاه مغایرت  
تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيالت به زندانيان نيازمند در  محل (،12ي الحاقي )در ماده
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تعيين شده است. با توجه به اينكه عموم عبارت « هاالحسنه بانكه قرضوجو»، هاي ماليمحكوميت
هاي شود و با عنايت به اينكه الزام بانكهاي خصوصي نيز ميدر اين ماده، شامل بانك« هابانك»

خصوصي به تأمين اعتبار جهت پرداخت تسهيالت به زندانيان نيازمند به ويژه در مواردي كه اين 
شود، اين مصوبه از اين امر ندارند، موجب تحديد مالكيت خصوصي آنها مي ها رضايت بهبانك

 اين جهت خالف موازين شرع است. 

 دیدگاه عدم مغایرت
هاي خصوصي در جمهوري اسالمي ايران منوط به رعايت قوانين پولي و بانكي تأسيس بانك

از اين قوانين و ها و همچنين مقررات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و تبعيت بانك
هاي خصوصي به تأمين اعتبار تسهيالت به زندانيان نيازمند مقررات است. از اين رو، الزام بانك

اند، دقيقاً در راستاي گذاري كردهها سپردهاي كه مردم نزد اين بانكالحسنهاز محل وجوه قرض
هاي ز جمله بانكها اي بانكمقررات مالي و بانكي كشور است كه اين مقررات براي همه

الحسنه است كه ها وجوه قرضالرعايه است؛ ضمن اينكه يكي از منابع بانكخصوصي الزم
شده به مصرف برسانند. با اين وصف، حكم هاي تعريفها مكلفند اين منابع را در محلبانك
ه خود، الحسنهاي خصوصي به تأمين اعتبار از محل منابع قرضي مزبور مبني بر الزام بانكماده

 مغايرتي با موازين شرع ندارد. 

 دیدگاه ابهام  
(، حكم اين ماده 12ي الحاقي )در ماده« كالهبرداريغيرمحكومين مالي نيازمند » عبارت الف(

را نسبت به شمول ساير جرايم مالي مشابه كالهبرداري، با ابهام مواجه كرده است. توضيح اينكه، 
يازمند غيركالهبرداري را از شمول حكم و اخذ تسهيالت استثناء ي مزبور تنها محكومين مالي نماده

كرده است؛ اين در حالي است كه جرايم مالي مشابه كالهبرداري مانند اختالس، ارتشا، تصرف در 
اموال دولتي و ... نيز از جهاتي با جرم كالهبرداري مشابه هستند كه مشخص نيست آيا حكم اين 

يا خير؟ چنانچه اين عبارت را صرفاً در خصوص عنوان خاص  شودماده، شامل آنها نيز مي
صادق بدانيم، شمول حكم اين ماده در خصوص امكان دريافت تسهيالت نسبت به « كالهبرداري»

مرتكبان جرايم مالي مشابه كالهبرداري و عدم امكان دريافت اين تسهيالت در مرتكبان عنوان 
رسد و از اين يان اين افراد و ناعادالنه به نظر مي، مستلزم تبعيض ناروا م«كالهبرداري»خاص 

( قانون اساسي است كه بر رفع تبعيضات ناروا در جمهوري اسالمي 9( اصل )3جهت مغاير با بند )
كند. از اين رو، بايد اين ابهام مصوبه برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم ايران تأكيد مي

 سي اظهار نظر كرد. مغايرت اين ماده با قانون اسا
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، از اين جهت كه آيا صفت «قتل و يا جرج غيرعمدي»در عبارت « و»حرف ربط  ب(
است، ايجاد ابهام كرده « جرح»و هم « قتل»بوده و يا هم شامل « جرح»تنها مختص به « غيرعمدي»

هاي عمدي در است؛ چه آنكه در صورتي كه صفت غيرعمدي تنها به جرح برگردد، شمول قتل
اخذ تسهيالت مالي از سوي دولت به عنوان محكومين نيازمند مالي، خالف موازين شرع  حكم

هاي عمدي، قصاص خواهد بود و پرداخت تسهيالت مالي به است؛ به ويژه اينكه، حكم قتل
ها و در صورت عدم اجراي گونه قتلمحكومين آنها، وجاهت شرعي و قانوني ندارد؛ زيرا در اين

ازاي مالي، قاتل بايد مبلغ مزبور را به اولياي دم پرداخت كند. از اين يا مابه قصاص و اخذ ديه و
حذف گردد تا ابهام مذكور و  «عمديناشي از قتل و يا جرح غير»در عبارت « و»جهت، بايد حرف 

 در نتيجه احتمال مغايرت آن با موازين شرع برطرف گردد.

 نظر شورای نگهبان
حذف گردد. همچنين « قتل و يا جرح غيرعمدي»)و( از عبارت ، حرف (12)الحاقي  يدر ماده

م غيركالهبرداري امثال ارتشاء، اختالس، سرقت، خيانت در يالزم است در اين ماده نسبت به جرا
 .امانت تعيين تكليف شود

 ــــــــــــــــــــــــ

( قانون 11ام )و اجراي اصل سي منظور برقراري عدالت آموزشي به -11 الحاقي ماده
هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه

هاي اقتصادي زيرمجموعه روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه
هاي اجرايي كه تا زمان تصويب نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه

موظف به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر  ،نداهنكرداين قانون ماليات پرداخت 
منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار  ؛باشندمي ارزش افزوده

اي كه به اين منظور تهيه و نامهگيرد تا بر اساس آيينوزارت آموزش و پرورش قرار مي
 رسد، هزينه نمايد.وزيران مي به تصويب هيئت

 غایرت  دیدگاه م
ي منابع آستان قدس رضوي را مشمول پرداخت ماليات (، كليه19ي الحاقي )ماده الف(

ي درآمدهاي آستان از اطالق اين حكم شامل كليه مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده كرده است.
شود. با توجه به نظر امام خميني ي نيز مينقد يرغهاي نقدي و ، نذورات، كمكموقوفاتجمله 

گونه درآمدها از پرداخت العالي( مبني بر معاف بودن اين( و مقام معظم رهبري )مدظله)ره
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ي منابع آستان قدس رضوي، ي مزبور نسبت به شمول پرداخت ماليات از همهماده حكم (5)ماليات،
 است. شرع فقيه و در نتيجه مغاير با موازين حكم وليالف خ

هاي مؤسسات و بنگاهاز يك  متناسب با وضعيت هرالعالي( )مدظلهمقام معظم رهبري  ب(
هاي مؤسسات و بنگاه و آستان قدس رضوي(، از جمله 19مذكور در ماده الحاقي )اقتصادي 

ضوابط خاصي را تدبير و  )ره(، اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام
گونه مؤسسات از پرداخت ماليات درآمدهاي اينكه بر مبناي اين ضوابط، بخشي از  اندابالغ فرموده

اطالق موجود در اين ماده مبني بر لزوم  (2)شوند.معافند و بخشي ديگر مشمول پرداخت ماليات مي

                                                           
هاي مستقيم كه در آن نام آستان قدس رضوي از و در پي ارائه اليحه ماليات 5901ر طبق سوابق موجود، در سال ب. »1

هايي كه مشمول معافيت مالياتي بودند حذف گرديده بود، حضرت امام خميني)ره( شفاهاً مقرر فرمودند رديف سازمان
و « هم گفته شود از آستان قدس نبايد ماليات بگيرندوزير آستان قدس رضوي ماليات ندهد و به جناب آقاي نخست»

پرداخت ماليات آستان  مجلس شوراي اسالمي موضوع عدم 5900هاي مستقيم مصوب سال در نتيجه در قانون ماليات
نيز كتباً خطاب به  21/5/5900هاي وابسته مسكوت ماند. به همين دليل ايشان در مورخ قدس رضوي و شركت

ها و مؤسسات وابسته از ام آستان قدس رضوي و شركتطور كه قبالً گفتههمان»كيد فرمودند كه وزير وقت تأنخست
و در پي تصويب  5901( در سال 980و  983، صص 25صحيفه امام، جلد ) «.باشندپرداخت هرگونه مالياتي معاف مي

موقوفات، »آن بر معافيت مالياتي  هاي مستقيم در مجلس شوراي اسالمي كه دراليحه اصالح موادي از قانون ماليات
آستان قدس رضوي تأكيد شده، لكن درآمدهاي حاصل از « هاي دريافتي نقدي و غيرنقدينذورات، پذيره، كمك

معافيت مالياتي ... نسبت به مواردي  اطالق عدم»هاي اقتصادي آن مشمول ماليات گرديده بود، شوراي نگهبان فعاليت
خالف »را « اند، نظير آستان قدس رضويالعالي( نظر به معافيت داده)مدظله معظم رهبري)ره( و مقام  كه حضرت امام

( در نهايت و 50/51/5901مورخ  9123/25/01نظريه شماره شناخت. )« هفتم قانون اساسي و شرع و مغاير اصل پنجاه
اي مستقيم از نظر شوراي ه( اصالحي قانون ماليات593پس از چند دور رفت و برگشت مصوبه، متن كنوني ماده )

ماده اخيرالذكر،  (الف)مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. در وضعيت كنوني و بر اساس بند  ،نگهبان
آستان قدس رضوي به صراحت از معافيت مالياتي « هاي دريافتي نقدي و غيرنقديموقوفات، نذورات، پذيره، كمك»

الذكر ماده فوق (8)در تبصره  ،هاي اقتصادي آنبه درآمدهاي حاصل از فعاليت برخوردارند و در مورد شمول ماليات
( 9الزم به ذكر است كه در ماده )«. گيردبر اساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي»چنين مقرر شده است كه اين امر 

مستقيم و اصالحات بعدي آن كه هاي ( اليحه اصالح قانون ماليات5هاي مستقيم )موضوع ماده )الحاقي به قانون ماليات
كه به استناد فرامين در مواردي»بيني شده بود كه اكنون در حال تصويب در مجلس شوراي اسالمي است( چنين پيشهم

هاي وابسته هاي مقدس و ... و شركتو مجوزهاي حضرت امام خميني)ره( يا مقام معظم رهبري اشخاصي نظير آستان
اند از تاريخ اجراي اين اصالحيه نسبت به كليه مند شدهخاص از معافيت مالياتي بهرهبه اشخاص مذكور و ساير اش

كه دفتر مقام معظم رهبري نظر ايشان « هاي اقتصادي خود مطابق اين قانون مشمول پرداخت ماليات خواهند شدفعاليت
هاي آن تعيين تكليف گرديده و لذا ه( قانون و تبصر593هاي مقدس در ماده )در مورد آستان»را چنين اعالم نمود كه: 

)بخشي از گزارش مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان( در خصوص «. نياز به حكم جديدي ندارد
-0، صص 23/3/5939مورخ  3913128طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شماره 

 (http://yon.ir/74tC ؛ قابل دسترسي در:3
به پرداخت ماليات « هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلحمؤسسات و بنگاه»نمودن درخصوص مكلف -ب. »2
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 ي درآمدهاي ناشي از هرگونه فعاليتارزش افزوده شامل كليهپرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر 
حكم مزبور، حداقل نسبت به برخي از مصاديق شود. لذا اطالق اقتصادي اين مؤسسات مي

در العالي( )مدظلهبا نظر مقام معظم رهبري  هاي اقتصاديمؤسسات و بنگاهگونه درآمدهاي اين
فقيه را نسبت به شمول پرداخت ي مزبور از آن جهت كه فرمان وليتعارض است. در نتيجه ماده

محسوب قانون اساسي  (551)و  (13)اصول  بامغاير ماليات از مؤسسات مزبور، توسعه داده است، 
ير زحاكم در جمهوري اسالمي ايران ي گانهسهقواي ( قانون اساسي 13شود؛ زيرا طبق اصل )مي

نمايند و تصميمات و عملكرد آنها نبايد با تدابير عمل ميامامت امت  امر و ينظر واليت مطلقه
( قانون اساسي تحت تدابير 551سلح وفق اصل )همچنين نيروهاي م له مغايرت داشته باشد.معظمٌ

كنند كه از اين جهت نيز قوانين و مقررات حاكم بر رهبري به عنوان فرماندهي كل قوا عمل مي
 نيروهاي مسلح نبايد با تدابير ايشان در فرماندهي كل قوا مغايرت داشته باشد.

 دیدگاه ابهام  
آستان قدس وضعيت ، العالي()مدظلههبري شده توسط مقام معظم ربا توجه به ضوابط تعيين

                                                                                                                                              
 

هاي مستقيم )موضوع ( الحاقي به قانون ماليات9مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده الزم به ذكر است كه در ماده )
اكنون در حال تصويب در مجلس بعدي آن كه همهاي مستقيم و اصالحات ( اليحه اصالح قانون ماليات5ماده )

كه به استناد فرامين و مجوزهاي حضرت امام مواردي در»بيني شده بود كه شوراي اسالمي است( چنين پيش
هاي وابسته به اشخاص مذكور هاي سازندگي و شركتخميني)ره( يا مقام معظم رهبري اشخاصي نظير ... و قرارگاه

هاي اند از تاريخ اجراي اين اصالحيه نسبت به كليه فعاليتمند شدهت مالياتي بهرهو ساير اشخاص از معافي
كه دفتر مقام معظم رهبري نظر ايشان را چنين « اقتصادي خود مطابق اين قانون مشمول پرداخت ماليات خواهند شد

فرمان و مجوز خاصي از ا نيز ههاي وابسته به آنهاي سازندگي و شركتدرخصوص ماليات قرارگاه»اعالم نمود: 
 «.العالي صادر نشده استسوي مقام معظم رهبري مدظله

به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، بر « ي فرمان اماميستاد اجرا»نمودن درخصوص مكلف -ج
ود مورخ و بر اساس رهنم 5909هاي تابعه از سال هاي اقتصادي اين ستاد و شركتطبق سوابق موجود، فعاليت

هاي هاي اقتصادي مشمول تأديه ماليات بوده و اين ستاد مالياتهمانند ساير بنگاه *مقام معظم رهبري 51/51/5901
 «كند.قانوني خود اعم از مستقيم و اخيراً ارزش افزوده را پرداخت كرده و مي

هاي مأموريتي فقم. صرفاً دغدغه هزينهاالصول با لغو هرگونه امتياز خاص براي نهادها و بنيادها موااينجانب علي* »
هاي معظم شهيدان و محرومان و مستضعفان ذهن اينجانب را مشغول ها مانند جانبازان عزيز و خانوادهاين دستگاه

ها به ويژه آموزشي و فرهنگي، بيني شود و اين دستگاهكند و اگر اين امر به نحو مناسب در بودجه عمومي پيشمي
 «كنم.ود دچار كمبود نشوند با لغو معافيت مالياتي آنها موافقم و از آن حمايت ميدر امور وظايف خ

)بخشي از گزارش مجمع مشورتي حقوقي )پژوهشكده شوراي نگهبان( در خصوص طرح الحاق برخي مواد به 
؛ قابل دسترسي در: 0-3، صص23/3/5939مورخ  3913128قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شماره 

http://yon.ir/74tC ) 
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هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه
افزوده يكسان نيست نسبت به پرداخت و يا عدم پرداخت ماليات مستقيم و ارزش )ره( فرمان امام

يك ضوابط خاصي را تدبير و ابالغ  متناسب با وضعيت هرالعالي( )مدظلهمقام معظم رهبري  و
برخي از العالي( شده توسط مقام معظم رهبري )مدظلهطبق ضوابط تعيين به عنوان مثال، اند.هفرمود

ي از جمله نذورات، صدقات، موقوفات و... به صورت كلّ ازدرآمدهاي آستان قدس رضوي 
هاي اقتصادي زيرمجموعه نگاهمؤسسات و بهاي فعاليتهستند و همچنين پرداخت ماليات معاف 

مشمول ماليات بوده و در حال حاضر نيز اقدام به پرداخت ماليات  ستاد اجرايي فرمان امام )ره(
كنند. لذا اطالق حكم اين ماده در خصوص پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مي

شده و بر اساس ضوابط تعيين ي مزبور بايد به صراحتاز مؤسسات مذكور محل ابهام است. ماده
تنظيم شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با العالي( )مدظلهتوسط مقام معظم رهبري 

  ( قانون اساسي اظهار نظر كرد.551( و )13اصول )

 نظر شورای نگهبان
بايد هاي اقتصادي مذكور يكسان نيست، ، چون وضعيت مؤسسات و بنگاه(19) در ماده الحاقي
 22009/5شماره  يهانامهالعالي( كه در شده توسط مقام معظم رهبري )مدظلهطبق ضوابط تعيين

معاونت نظارت و  53/3/5939مورخ  01053/1شماره  ي،دفتر مقام معظم رهبر 25/5/5932مورخ 
ستاد فرمان  يسرئ 53/3/5939/س/م مورخ 5832/31و شماره  يدفتر مقام معظم رهبر يحسابرس

 (551)و  (13)مغاير اصول  االّ( ذكر گرديده، اصالح شود و يهاهلل علرحمهي حضرت امام )يااجر
 .باشدقانون اساسي مي

 ــــــــــــــــــــــــ

نفت و ارتباطات و فناوري اطالعات مكلفند نسبت  هاي نيرو،وزارتخانه -12الحاقي  ماده
ا و نواحي صنعتي و مناطق ويژه هبه تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي شهرك

ها و نواحي صنعتي و اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرك
 معدني و منطقه ويژه اقتصادي اقدام كنند.

جمهور موظف است اعتبار مورد نياز را در  ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاونت برنامه
 ي كند.بينتي به اين منظور پيشلوايح بودجه سنوا

 دیدگاه مغایرت  
هاي نمايندگان مجلس در صورتي كه منجر به ( قانون اساسي، طرح31مطابق با اصل ) الف(
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هاي جديد باشد تا امكان طرح هاي عمومي شود بايد متضمن طريق تأمين اين هزينهافزايش هزينه
نفت  هاي نيرو،وزارتخانهآن در مجلس وجود داشته باشد. با اين وصف، از يك سو مكلف كردن 

به تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي  (10ي الحاقي )مادهدر  و ارتباطات و فناوري اطالعات
 اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در يها و نواحي صنعتي و مناطق ويژهشهرك

( طريق تأمين 31اصل ) كه بايد مطابق شودمي دولت عمومي هايهزينه افزايش به منجراين مراكز، 
بيني طريق تأمين با توجه به عدم پيش ديگر سوي از شد.بيني ميها در اين مصوبه پيشاين هزينه

 (31ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل )هاي ناشي از اين مصوبه و نيز با توجه به نظريههزينه
بيني اعتبار الزم براي اين پيش»در اين ماده يعني ذكر عبارت  شدهنييبشيپ لمح (5)قانون اساسي،

ي كنندههاي جديد و برآوردهتأمين هزينه ريقط تواندنميهم « تيلوايح بودجه سنوامصوبه در 
ي ( قانون اساسي محسوب شود. بر اين اساس، ماده31گذار اساسي از انشاي اصل )مقصود قانون

 ( قانون اساسي است.31مزبور از اين جهت، مغاير با اصل )
ي ساالنه و ابتكار عمل در ( قانون اساسي، تهيه و تنظيم بودجه12مطابق با اصل ) ب(

ناظر بر تأمين آب،  ي آن در صالحيت دولت است. بنابراين، موضوع مقرر در اين مادهارائه
نحوه يا ي اقتصادي و ها و نواحي صنعتي و مناطق ويژهبرق، گاز و امكانات مخابراتي شهرك

پرداخت منظور  به سنواتي بودجه لوايح اين موارد دردر  نياز مورد اعتبار ينيبحتي لزوم پيش
االصول بايد در صالحيت دولت باشد؛ زيرا اين موارد همگي واجد هاي اين موارد، عليهزينه

ي مزبور از اين جهت كه با طرح نمايندگان مجلس اي است. بر اين اساس، مادهماهيت بودجه
ريزي را به نمايندگان داده است، مغاير و ه نوعي اختيار بودجهبه تصويب رسيده و ب

است و از اين جهت، مغاير با  ي ساالنهي صالحيت دولت در تهيه و تنظيم بودجهتحديدكننده
 ( قانون اساسي است.12اصل )

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (10ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
از محل »درج عبارت  -5»شوراي نگهبان:  29/52/5935مورخ  83383/91/35ي تفسيري شماره ( نظريه5. بند )1

بيني در بودجه پيش»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «جوييصرفه
از محل اعتبارات مصوب »و « از محل اعتبارات مصوب مربوط»اي هبدون تأمين منبع و نيز درج عبارت« سنواتي
 (31)، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل «دستگاه

  «گردد.قانون اساسي محسوب نمي
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شده و يارانه سود تسهيالتي را وجوه اداره ها موظفند ماندهكليه بانك -12 الحاقي ماده
كه حداكثر يك سال از تاريخ واريز به حساب بانك عامل گذشته و به متقاضيان پرداخت 
نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاري وجوه نزد بانك، به حساب رديف درآمدي 

ريزي اي مركب از معاون برنامهشود، واريز كنند. به كميتهقانون بودجه منظور ميدر ه ك
جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و  و نظارت راهبردي رئيس

تجارت و جهاد كشاورزي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده 
جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيسونت برنامهشود وجوه الزم را از طريق معامي

هاي كشاورزي و منابع طبيعي، صنعت، معدن و تجارت و يا افزايش براي اجراي طرح
ربط و يا پرداخت وجوه هاي دولتي پس از تصويب مرجع قانوني ذيسرمايه بانك

يات دار به باغات مثمر، توسعه عملهاي شيبشده جهت توسعه و تبديل زميناداره
ت آب و خاك كشاورزي ها و توسعه عمليااري، احياء جنگلكآبخيزداري، جنگل

 اختصاص دهد.

 دیدگاه مغایرت  
شده و وجوه ادارهمانده ساله هر ها به واريزالزام بانك ي مزبور، مبني بربيني مادهپيش الف(

عامل گذشته و به  سود تسهيالتي كه حداكثر يك سال از تاريخ واريز به حساب بانك ييارانه
حساب  به ماندگاري وجوه نزد بانك يمتقاضيان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره

 منابع و كشاورزي هايحرط اجراي، جهت شودرديف درآمدي كه در قانون بودجه منظور مي
 مرجع تصويب از پس دولتي هايبانك يسرمايه افزايش يا و تجارت و معدن ،صنعت، ييعبط
 باغات به دارشيب هاينيزم لتبدي و سعهوت جهت شدهاداره وجوه پرداخت يا و ربطذي ونيقان

 خاك و آب اتيعمل توسعه و هالجنگ اءياح ،كاريلجنگ، زدارييآبخ اتيعمل توسعه ،مثمر
اي داشته و تهيه و تنظيم اين احكام در صالحيت دولت است. لذا، ، ماهيت بودجه كشاورزي

ريزي داده است و در نتيجه صالحيت ز اين جهت كه به نمايندگان اختيار بودجهي مزبور اماده
( قانون اساسي 12ي ساالنه را محدود كرده است، مغاير با اصل )دولت در تهيه و تنظيم بودجه

 مطابق با اين اصل، تهيه و تنظيم بودجه ساالنه در صالحيت دولت است. است.

به نظر مورد ماندگاري وجوه  يسود سپرده دورهبه واريز  را ملزمها بانك ي مزبورماده ب(
كه ممكن است به علت انجام نگرفتن  آنجااز  كرده است.در قانون بودجه شده مشخصحساب 

ها تعلق نگيرد، گونه سپردهگونه سودي به اينگونه فعاليت اقتصادي با مبالغ مزبور، الجرم هيچهر
ها مغاير با موازين شرع است. زيرا مطابق با موازين شرعي، پرداخت الزامي سود از سوي بانك

 هاي اقتصادي مشروع مانند مضاربه، جعاله و... باشد.سود شرعي بايد ناشي از فعاليت
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 دیدگاه عدم مغایرت
برده و از هاي اقتصادي بهره هايي كه در اختيار دارند براي انجام فعاليتها اصوالً از سپردهبانك

هاي مورد نظر ها از محل سپردهشوند. بنابراين فرض بر اين است كه بانكمنتفع ميسود حاصله 
آورند و طبق اين ماده هاي اقتصادي، منافعي را به دست ميواسطه فعاليتي مزبور و به ماده

 اختيار صاحب سپرده )دولت( قرار دهند تا دولت نيز بتواند بهاند بخشي از آن را در مكلف
ي مزبور مغايرتي با شرع ندارد و ناشي شده اختصاص دهد. بنابراين، حكم مادهشخصهاي مطرح

 باشد.ها ميها از محل سپردههاي اقتصادي بانكاز فعاليت

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (13ي الحاقي )ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

ندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي ص -18الحاقي  ماده
و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عنوان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف 

باشند را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر قرارداد مخابرات روستايي بوده و مي
ريتي بر اساس قانون توسط كارگزار و پيمانكار )كارگر( و تا زمان فروش سهام مدي

تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. در هر صورت 
هاي ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور وزارتخانه

كل  3133( قانون بودجه سال 24اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكالت اجراي بند )
ن مخابرات روستايي هستند و شركت متولي )شركت مرتبط با كارگزارا (3)كشور

مخابرات ايران( مكلّف به استمرار بيمه و قرارداد مستقيم با كارگران، پيمانكاران و 
كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار 

ر پرداخت حق باشند. رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع از استمرامي
 شود.بيمه موضوع اين ماده نمي

                                                           
ق تأمين اجتماعي موظف است صندو -08بند : »91/2/5935مصوب  كل كشور 5935( قانون بودجه سال 08بند ) .1

كل كشور را پس از  5903( قانون بودجه سال 50موضوع جزء )و( بند ) ييروستاكارگزاران و پيمانكاران مخابرات 
 نيتأم قانون اساس بر يتيريمد سهام فروش زمان تا و مانكاريپ و كارگزار توسط كارگر سهم مهيب حق زيوار

 عهده بر آنان كاركرد مدت برابر و مدت نيا يبرا كارفرما سهم مهيب حق. دهد قرار مهيب پوشش تحت ياجتماع
 ياجتماع رفاه و كار تعاون، و اطالعات يفناور و ارتباطات رانيوز از متشكل يكارگروه در آن مبلغ و است دولت

رداخت شود و از محل پيم منظور دولت از ياجتماع نيتأم صندوق مطالبات عنوان به و نييتع يحسابرس سازمان و
 «.گردديم هيتسو و پرداخت يخصوص بخش به رانياقساط فروش سهام شركت مخابرات ا
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 دیدگاه مغایرت  
توان بدون و نمي استمطابق با موازين شرع، مالكيت خصوصي اشخاص محترم  (الف

محدود و يا در آن تصرف كرد. شركت مخابرات ايران نيز پس  راضرورت و يا توافق، اين مالكيت 
الحاقي ي ماده دربا اين حال، شده است. سهام خود، به يك شركت خصوصي تبديل  واگذارياز 

 و بيمه ،زمان بازنشستگي تا هر صورت دررا مكلف كرده است كه  ايران مخابرات ، شركت(10)
مزبور  حكم . اطالقخود را حفظ كند و كارگزاران روستايي پيمانكاران كارگران، با مستقيم قرارداد

و حفظ قراداد مستقيم با كاركنان  يمهپرداخت ب رو الزام شركت خصوصي مخابرات به استمرا
شود، غير مي اضرار به و خصوصي اشخاص مالكيت از آن جهت كه موجب تحديد ،خويش

 خالف موازين شرع است.
ي كه منجر به افزايش هزينه نمايندگانهاي ، طرحاساسي( قانون 31مطابق با اصل ) (ب

هاي جديد كه طريق تأمين هزينهشود، در صورتي قابل طرح در مجلس است عمومي دولت مي
 نادد پوشش بيمه قرار به تحتصندوق تأمين اجتماعي مكلّف نمودن معلوم و مشخص شده باشد. 

عنوان كارگر يا تحت هر عنوان  افراد حقوقي و ساير افرادي كه بهپيمانكاران حقيقي و  كارگزاران،
عمومي ناشي از لزوم  هايهزينهيش مستلزم افزا اند،ديگر طرف قرارداد مخابرات روستايي بوده

است.  (5)ين اجتماعيتأم( قانون 20ي سهم دولت، موضوع ماده )( حق بيمه%9پرداخت سه درصد )
هاي جديد را مشخص و معلوم هزينه از آن جهت كه طريق تأمين افزايش ي مزبور،بنابراين، ماده

 ( قانون اساسي است. 31نكرده است، مغاير با اصل )

   ابهام اهدگید
قرارداد مستقيم با كارگران،  وبه استمرار بيمه مزبور شركت مخابرات را مكلّف  يماده

طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار  ،پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي
رداخت رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مانع از استمرار پ»است كه  مقرر كردهكرده و 

اطالق حكم مقرر در اين ماده از اين جهت كه مشخص «. شوده نميحق بيمه موضوع اين ماد

                                                           
 :باشدزير مي شرح به درآمد سازمان منابع -20 ماده» :9/8/5918 قانون تأمين اجتماعي مصوب( 20) ماده. 1

 هفت كه است مزد يا حقوق( %20)رصد د و هشت بيست ميزان به 5918 سال تا پايان مهرماه از اول بيمه حق -5
خواهد  تأمين دولت وسيله به (%9) درصد كارفرما و سه عهده درصد به و هجده شدهبيمه عهده به آن (%3) درصد

 شد.
 .سازمان و اموال ريذخاو  از وجوه درآمد حاصل -2
 .قانون در اين مقرر نقدي هايو جريمه از خسارات حاصل وجوه -9
 ها و هدايا.كمك -8

 ... « -5 تبصره
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ابهام دارد. به عبارت  نيست شركت مخابرات ايران تا چه زمان ملزم به پرداخت حق بيمه است،
( با به هر دليل) يقراردادي رابطهپس از اتمام ديگر مشخص نيست كه آيا شركت مخابرات، 

؟ در صورتي كه شركت مخابرات، پس از يا خير استلزم به پرداخت حق بيمه م ، همچنانكارگر
همچنان ملزم به پرداخت و استمرار بيمه باشد، اين موضوع متضمّن  ي قراردادي كارگر،اتمام رابطه

تحديد مالكيت بخش خصوصي و اضرار به غير و در نتيجه خالف موازين شرع است. لذا بايد 
انتهاي زمان پرداخت بيمه توسط شركت مخابرات برطرف  مشخص شدنور از جهت ابهام مذك

 ي مزبور با موازين شرع، اظهار نظر كرد.شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت ماده

 نظر شورای نگهبان
از اين جهت كه مشخص نيست آيا پس از اتمام قرارداد به هر دليل الزام  ،(10)الحاقي  يماده

 .نظر خواهد شد اظهار ،به پرداخت حق بيمه وجود دارد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام

******* 

 )مرحله دوم( 31/33/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 23/33/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 -3 ماده

 ...  -الف
هاي پااليش نفت شركتهاي نفتي ايران و شركت ملي پااليش و پخش فرآورده -ج

ند در پايان هر ماه بهاي خوراك نفت خام و اهاي پتروشيمي موظفداخلي و شركت
هاي هاي شركتميعانات گازي دريافتي خود و همچنين خوراك معادل فرآورده

( بند 2پتروشيمي تحويلي به شركت ملي پااليش و پخش را به قيمت مذكور در جزء )
 داري كل كشور واريز نمايند.به خزانه)الف( اين ماده محاسبه و 

ربط، مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت هاي تابعه ذيوزارت نفت از طريق شركت
را وصول و ماهانه به  پتروشيمي دستييينپاهاي شركتها و از بهاي خوراك پااليشگاه

داري انهداري كل كشور واريز نمايد. در صورت عدم واريز، در پايان هر ماه خزخزانه
هاي پااليش و پخش و هاي شركتكل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب

كند. در صورت عدم واريز بهاي خوراك الحساب برداشت ميپتروشيمي به صورت علي
داري كل كشور، وزارت امور اقتصادي و ها به حساب خزانهها و پتروشيميپااليشگاه

كلف است با اعالم وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت م (داري كل كشور)خزانه دارايي
 داري كل كشور اقدام كند.هاي بدهكار و واريز آن به حساب خزانهاز حساب شركت
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 ... -تبصره
 .شودمي حذف( 3( ماده )د) بند
 ... -هـ
 .شودمي حذف (3( به ماده )3الحاقي ) بند

 دیدگاه عدم مغایرت
ايراد سابق شوراي نگهبان مبني بر مغايرت حكم  ين مصوبه،( ا5ماده ) بند )د(با حذف  (الف

ي هاهفرآورد( منابع حاصل از صادرات %21ها از پرداخت حداقل بيست درصد )معافيت پااليشگاه
بند  و مآالً مغايرت با پنجم يهاي كلي برنامهسياست (22-5)بند نفتي به صندوق توسعه ملي، با 

بند . همچنين با توجه به حذف البه به انتفاي موضوع شده است، ساساسي قانون (551)( اصل 5)
 منتفي شده است.نسبت به اين بند نيز ايراد قبلي شورا  ،(5( به ماده )5الحاقي )

بند )ج(  مفراز دوبه « پتروشيمي دستييينپاهاي شركت»با توجه به اضافه شدن عبارت  (ب
« هاي پتروشيميشركت»خصوص اصالح عبارت در  ي نگهباناصالحي، تذكر قبلي شورا (5)ماده 

 .شده است ي عمل پوشاندهجامه ،«دستي پتروشيميينيهاي پاشركت»به و تبديل آن 

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 5ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

( قانون مديريت خدمات كشوري و 1( و )4هاي دولتي موضوع مواد )شركت -4ه ماد
هاي كلي اصل چهل و ( قانون اجراي سياست38( ماده )1هاي دولتي موضوع بند )شركت

اي هاي توسعههاي دولتي و سازمانها و بيمه( قانون اساسي، به استثناي بانك44چهارم )
ع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع شامل سازمان گسترش و نوسازي صناي

وزارت نفت از طريق هاي صنعتي ايران، معدني ايران، سازمان صنايع كوچك و شركت
(، 13هاي كشاورزي، مشمول مقررات مواد )شهرك و شركت ربطشركت دولتي تابعه ذي

صل از فروش باشند و تمام درآمدهاي حا( قانون محاسبات عمومي كشور مي22( و )13)
شود داري كل كشور واريز ميشده از سوي خزانههاي معرفيكاال و خدمات آنها به حساب

تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مربوط هزينه شود. عدم رعايت مفاد مواد 
هايي كه خالف مقررات مذكور ( قانون محاسبات عمومي كشور در مورد حساب22)

 شود. غير قانوني در اموال عمومي محسوب ميگشايش يافته است، تصرف 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 144

داري كل كشور موظفند نسبت به هاي عامل حسب اعالم بانك مركزي و خزانهبانك
 اند، اقدام كنند.ور افتتاح شدههايي كه خالف مقررات مذكبستن حساب

 دیدگاه عدم مغایرت
ت نفت از طريق وزار»( و جايگزين كردن عبارت 8مجلس شوراي اسالمي با اصالح ماده )

، ايراد سابق «شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران»به جاي عبارت « ربطشركت دولتي تابعه ذي
عدم به جهت  «ايران شركت ملي صنايع پتروشيمي»شوراي نگهبان، مبني بر ابهام در ماهيت 

ي و همچنين و قانون يحقوق يتو نامشخص بودن وضعبه اين شركت  مربوط ياساسنامه يبتصو
  را برطرف كرده است. با دولت آن وابط مالير

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 8ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 هاجاز خدمات كشوري مديريت قانون (1) ماده موضوع ياجراي هايدستگاه به -2 ماده
 را ورزشي مازاد و هنري فرهنگي، هايمجتمع رفاهي و خدماتي شود واحدهايمي داده

 تعاوني، خصوصي، هايبخش صالحيت به اشخاص صاحب مزايده برگزاري طريق از
 در ورزشي اماكن در و برابر شرايط تعاوني در بخش با اولويت هادهياري و هاشهرداري

 هايهيئت و مقاومت بسيج هايرده ورزشي، ايهفدراسيون با اولويت مساوي شرايط
و  كاربري بر نمايد. نظارت واگذار اجارهصورت  به شهرستاني و ورزشي استاني

 حقوق رعايت همچنين و مؤسسات اين رسانيخدمات و برداريبهره استانداردهاي
است.  مربوط ييدستگاه اجرا عهده بر مابينفي قرارداد از بخشي عنوان به كنندهمصرف
 قوانين در كه ايهزينه درآمد هايرديف ماده بر اساس اين اجراي از حاصل وجوه معادل
 ربطذي يياجرا هايدستگاه شود، بهمي بينيپيش يا استاني مليصورت  به سنواتي بودجه

 و ريزيمعاونت برنامه با موافقتنامه مبادله قالب در تا يابدمي اختصاص استاني يا يملّ
 .شود هزينه جمهور هبردي رئيسرا نظارت

 بهبها اجاره وجوه واريز و واگذاري، تعيين نحوه شامل ماده اين يياجرا نامهآيين
 ارائه و هاشركت صالحيت تعيين كشور، نحوه كل داريخزانه عمومي نزد درآمدهاي

 معاونت و دارايي و اقتصادي امور پيشنهاد وزارت با كنندگانمصرف به خدمات
 .رسدميوزيران  هيئت يببه تصو جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه
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 .شودمي حذف ،(2) ماده تبصره

 دیدگاه عدم مغایرت
ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به اين ماده،  (،0ي ماده )با توجه به حذف تبصره (الف

 منتفي شده است. 
، شدهاصالح « كنندهمصرف»به « كننده صرف» واژه ،( اصالحي0در ماده )اينكه با توجه به  (ب

 نيز اصالح شده است. در اين خصوصقبلي شورا  تذكر

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 0ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 اجازه هااستان در آنها تابع واحدهاي ي وملّ دولتي مؤسسات و هاوزارتخانه به -2ماده 
 تغيير درخواست احسن، به تبديل ضرورت يا تغيير محل به نياز در صورت شودمي داده

 و دارايي و اقتصادي امور وزارت هماهنگي با را خود منقول غير اموال كاربري
 تأسيس قانون (1) ماده موضوع كميسيون دبيرخانه به مورد استاني حسب تابع واحدهاي

 يك هر در آن بعدي اصالحات و 3113 مصوب ايران معماري و شهرسازي شوراي عالي
 با عدم مغايرت در صورت است موظف كنند. كميسيون ارسال ربطذي هاياستان از

 پس ماه يك مدت ( ظرف1) ماده كميسيون دبيرخانه تشخيص با شهري هاي توسعهطرح
 ضوابط رعايت وجوار هم امالك و محل موقعيت بررسي درخواست، با تحويل تاريخ از

 قانوني عوارض پرداخت دستور پس از تغيير كاربري مجوز صدور به نسبت قانوني،
 .نمايد ابالغ متقاضي دستگاه به را مصوبه كميسيون و اقدام دستگاه توسط

به  را آن دبار عملكريك ماه سه هر و نظارت حكم اين اجراي حُسن برموظفند  استانداران
 راهبردي نظارت و ريزيمعاونت برنامه دارايي، و اقتصادي امور و كشور هايوزارتخانه

 كنند. اين گزارش هااستان از استان هر يك توسعه و ريزيبرنامه و شوراي جمهور رئيس
 به را حاصله وجوه عمومي، مزايده طريق از مذكور فروش امالك از پسموظفند  هادستگاه
 است مكلف كشور كل داريخزانه. واريز نمايند كشور كل داريخزانه نزد موميع درآمد

 نظارت و ريزيبرنامه سوي معاونت از تخصيص ابالغ و موافقتنامه مبادله از پس يك هفته
در سقف اعتبارات مندرج در بودجه  را يزشدهوار وجوه معادل جمهور، رئيس راهبردي
 باشده فروخته ملك جايگزيني صرف دهد تا قرار ربطذياجرايي  دستگاه اختيار در سنواتي
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 تماميمهن ايسرمايه هايدارايي هاي تملكطرح تكميل يا قانون اين (12ماده ) رعايت
 .نمايد حاصله درآمد سقف در و شهرستان همان در مصوب
 ... -تبصره

 دیدگاه عدم مغایرت
ت را مكلف كرده بود خارج از ضوابط ( سابق را از اين جهت كه دول3شوراي نگهبان، ماده )

 دستگاهرا به  در اين ماده مذكور فروش امالك حاصله از وجوهمعادل ي سنواتي، قانون بودجه
. مجلس جهت رفع ( قانون اساسي تشخيص داد12پرداخت كند، مغاير با اصل ) ربطي ذياجراي

( 3فراز دوم ماده ) به را «در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي»عبارت ايراد مذكور، 
( قانون اساسي برطرف شده 12اضافه كرده است و بنابراين، مغايرت اين ماده با اصل ) اصالحي،

 است.

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 3ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود.( حذف مي33ماده )

 دیدگاه عدم مغایرت
ي اصالحي مجلس شوراي اسالمي، ايرادهاي وارد ( در اين مصوبه55با توجه به حذف ماده )

 بر بندهاي )الف(، )ب( و )ج( اين ماده، سالبه به انتفاي موضوع شده است.

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع و قانون 55اده )با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير م

 اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود با تصويب هيئتبه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي -32ماده 

را  )اپراتورها( كارورهاهاي حاصل از تكاليف مقرر در پروانه وزيران درصدي از درآمد
خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و هاي جهت تحقق اهداف و برنامه
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شده در قوانين بودجه بينيهاي پيششهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت از محل رديف
هزينه و در صورت لزوم با استفاده از مشاركت اپراتورها به  -سنواتي به صورت درآمد

اطات و فناوري منظور تحقق اهداف اين ماده و توسعه بخش ارتب مصرف برساند. به
شود منابع اطالعات و تحقق دولت الكترونيك، به وزارتخانه مذكور اجازه داده مي

هاي فني و اي و كمكهاي توسعهاساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرح يادشده را بر
 اعتباري هزينه كند.

 دیدگاه عدم مغایرت
« اپراتور»ي را جايگزين واژه« ا(كارورها )اپراتوره»عبارت  (،52ي ماده )مجلس در اصالحيه

( 51كرده است و بدين ترتيب ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين ماده با اصل )
  برطرف شده است.« اپراتور»ي غيرفارسي قانون اساسي از جهت به كار بردن واژه

 نظر شورای نگهبان 
با موازين شرع و قانون  مغايرلس، (، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مج52ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي( حذف 32) ماده

 دیدگاه عدم مغایرت
( اين مصوبه، ايراد پيشين شوراي نگهبان به اين ماده، سالبه به 50با عنايت به حذف ماده )

 انتفاي موضوع است. 

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع و قانون 50عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده ) با توجه به اصالحات به

 اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي( حذف 32) ماده

 دیدگاه عدم مغایرت
 ( اين مصوبه، ايراد پيشين شوراي نگهبان به اين ماده، منتفي شده است.53با عنايت به حذف ماده )
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 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع و قانون 53به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده ) با توجه

 اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي( حذف 21) ماده

 دیدگاه عدم مغایرت
( اين مصوبه، ايراد پيشين شوراي نگهبان به اين ماده، سالبه به 21با عنايت به حذف ماده )

 . انتفاي موضوع است

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع و قانون 21با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده )

 اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

  -23ماده 
 شد.( حذف و فراز دوم ان به شرح زير اصالح مي23فراز اول ماده )

هاي علميه، ها، حوزه، دارالقرآنها، مؤسسات قرآنيفضاهاي اصلي مساجد، حسينيه
هاي ديني هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليتها، خانهگلزارهاي شهدا، امامزاده
و عوارض مربوطه و حق پرداخت هزينه مصارف ماهانه  ازمصرح در قانون اساسي 

هاي صدور پروانه ساختماني و انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز و همچنين هزينه
  ها نيست.م شامل اماكن تجاري وابسته به آن. اين حكباشندميمعاف  شهرداري عوارض

 كنندهارائههاي اعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاه
 شود.خدمات موضوع اين ماده تأمين مي

 دیدگاه مغایرت  
به تقليل  چنانچهكنند ميمطرح ن هاي قانوني كه نمايندگاطرح( قانون اساسي، 31مطابق اصل )

طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش  ، در صورتي قابلمنجر شوددرآمد عمومي 
عوارض »ي اصالحي خود، عبارت . مجلس شوراي اسالمي در مصوبهدرآمد معلوم شده باشد

ساختماني و هاي صدور پروانه مربوطه و حق انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز و همچنين هزينه
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( اصالحي اضافه كرده است. بدين ترتيب مجلس، 25را به فراز دوم ماده )« عوارض شهرداري
ي ضمن اينكه موضوع جديدي را مطرح كرده كه در بررسي قبلي مورد توجه نبوده، باعث توسعه

ت. شده سابق به صورت دائمي و در نتيجه تقليل درآمد عمومي دولت نيز شده اسبينيمعافيت پيش
از اين رو، اين ماده از آن جهت كه طريق جبران كاهش درآمد مزبور را تعيين و مشخص نكرده 

 تا باريك براي »سابق، 21)) ماده در مذكور معافيت( قانون اساسي است. 31مغاير با اصل ) است،
 برداشته معافيت براي محدوديت اين ي اصالحي،ليكن در اين ماده، بود «مصرف الگوي سقف

( قانون 31ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل )همچنين با توجه به نظريه .است دهش
سنواتي جهت پرداخت به  ياعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه»وجود عبارت  (5)اساسي،
، طريق جبران تقليل درآمد عمومي «شودخدمات موضوع اين ماده تأمين مي كنندهارائههاي دستگاه

 شود.( قانون اساسي محسوب نمي31مغايرت با اصل ) براي رفع

 دیدگاه ابهام
واجد ابهام است؛ زيرا مشخص  ( اصالحي،25در ماده )« هاي دينياماكن مذهبي اقليت»عبارت 

تنها شامل اماكن مذهبي مشهور مانند كليسا و كنيسه است و  نيست كه آيا منظور از اماكن مذهبي،
شود. در صورتي كه اماكن مذهبي شامل هر مكاني هاي ديني نيز مييا شامل ساير اماكن اقليت

شود، اعطاي معافيت به آنها مغاير با ها انجام ميديني و مذهبي اقليت باشد كه در آن فعاليت
هاي ديني، مشخص شود موازين شرع است. از اين رو، بايد مفهوم و مصاديق اماكن مذهبي اقليت

 و يا عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.تا بتوان نسبت به مغايرت 

 دیدگاه عدم مغایرت
ايراد مغايرت اين قسمت از ماده با اصل ( سابق، 25با توجه به حذف فراز اول ماده ) (الف

 ( قانون اساسي، سالبه به انتفاي موضوع است.31)
كه واجد  يفضاهاي اصل( اصالحي در خصوص معافيت 25آنچه نمايندگان در ماده ) (ب

هاي ديني مصرح در قانون اماكن مذهبي اقليت مذهبي براي مسلمانان و ساير -كاربري فرهنگي
مصارف ماهانه و عوارض مربوطه و حق انشعاب آب، فاضالب، برق و  ياساسي از پرداخت هزينه

                                                           
از محل »درج عبارت  -5» شوراي نگهبان: 29/52/5935مورخ  83383/91/35شماره  ي تفسيرينظريه( 5بند ) .1

بودجه  در بينيپيش» عبارت درج همچنين و محل تعيين بدون و نامحدود مدت براي و مطلق نحو به« جوييصرفه
از محل اعتبارات مصوب »و « محل اعتبارات مصوب مربوط از» هايعبارت درج نيز و منبع تأمين نبدو «سنواتي
 (31) اصل در مذكور جديد هزينه تأمين يا درآمد كاهش جبران طريق ،مستلزم بار مالي جديد بوده اگر ،«دستگاه

  .«گرددقانون اساسي محسوب نمي
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وجه اند، به هيچمقرر كردههاي صدور پروانه ساختماني و عوارض شهرداري گاز و همچنين هزينه
شود؛ زيرا اصوالً تاكنون هيچ درآمد قطعي در اين خصوص وجود باعث تقليل درآمد عمومي نمي

ها در نداشته تا با وضع اين مقرره كاهش يابد. عالوه بر اين، بايد توجه داشت كه اين معافيت
دي بيني و اقدام قرار گرفته و لذا معافيت جديي سنواتي چند سال اخير نيز مورد پيشبودجه

( قانون 31كاهش درآمد دولت شود و الزم باشد به موجب اصل ) شوند تا مستلزممحسوب نمي
گرفته در طريق جبران اين كاهش درآمدها در اين مصوبه تعيين شود. بنابراين، اصالح انجام اساسي،

 ( قانون اساسي ندارد.31( اصالحي، مغايرتي با اصل )25) ماده
منصرف به كليسا و كنيسه و در واقع اماكن ديني  ،«هاي دينييتاماكن مذهبي اقل»عبارت  ج(
با  5939گذار در قوانين بودجه از جمله بودجه سال شده و رسمي آنهاست. ضمن اينكه، قانونشناخته

، آنها را از پرداخت ماليات معاف كرده است. بنابراين، عبارت مزبور، از «اماكن مذهبي»همين عبارت 
 شده آنها مانند كليسا و كنيسه و... است.ندارد و تنها شامل اماكن مذهبي شناختهاين جهت ابهامي 

 نظر شورای نگهبان
خود باقي  به قوتآمده، اشكال سابق اين شورا كماكان  به عملرغم اصالح (، علي25در ماده )

 باشد.است و عبارت ذيل مصوبه، رافع اين ايراد نمي

 ــــــــــــــــــــــــ

شود ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده ميبه سازمان زندان -22ماده 
هاي باز، مؤسسات صنعتي و شوند يا در زندانزندانياني كه به مرخصي اعزام مي

كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت 
از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان 
كيفري  يدادرس يينآهاي مندرج در قانون مراقبت الكترونيكي عالوه بر سپردن تأمين

بابت تجهيزات مربوطه است. خسارت احتمالي وارده به تجهيزات  توديع وثيقهمنوط به 
ود. تعرفه استفاده شهاي مأخوذه تأمين مياز محل وديعه كنندگاناستفادهمذكور از ناحيه 

وزيران تعيين و توسط سازمان مذكور از  يئتهتوسط  سال هراز تجهيزات مذكور 
 گردد.داري كل كشور واريز ميدرآمد عمومي نزد خزانه حساب بهاخذ و  كنندهاستفاده

 دیدگاه عدم مغایرت
پرداخت اي داشت و با تكليف دولت به اختصاص و ( سابق، ماهيت بودجه22ماده ) (الف

شود، بيني مييشپ ي( وجوه حاصله از محل اعتباري كه ساالنه در بودجه%511دائمي صد درصد )
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، صالحيت و اختيار دولت هاي جاري سازمان زندانبابت هزينه
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ل مزبور تشخيص سنواتي را محدود كرده بود و از اين جهت مغاير با اص يدر تهيه و تنظيم بودجه
( وجوه حاصله را از محل %511دولت مكلف است صد درصد )»داده شد. با حذف عبارت 

ها و اقدامات هاي جاري سازمان زندانشود، بابت هزينهبيني مييشپاعتباري كه ساالنه در بودجه 
قانون  (12)با اصل اين مصوبه اصالحي، مغايرت  يمصوبهاين در « . تأميني و تربيتي كشور و...
 اساسي، منتفي شده است. 

صدور حكم نظارت و ( سابق مسئوليت تهيه و تصويب امور قضايي از جمله 22ماده ) ب(
ي وزير كيفري را بر عهده دادرسي هاي مندرج در قانون آيينسپردن تأمين ومراقبت الكترونيكي 

( قانون 513ر با اصل )دادگستري و تصويب هيئت وزيران قرار داده بود و از اين جهت مغاي
نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزير دادگستري به يينآ»اساسي شناخته شد. با حذف عبارت 

( 513ي اصالحي، مغايرت اين مصوبه با اصل )در اين مصوبه« رسدوزيران مي تصويب هيئت
 قانون اساسي نيز منتفي شده است. 

پرداخت تمام يا بخشي از بضاعت از زندانيان بي( سابق، با اعطاي معافيت به 22ماده ) (ج
، موجب ( و ساير وجوه مزبور در اين مصوبه22استفاده از تجهيزات مذكور در ماده ) يتعرفه

كاهش درآمدهاي عمومي دولت شده بود و از آن جهت كه محل جبران اين تقليل درآمد تعيين و 
خيص داده شد. با حذف اين معافيت از ( قانون اساسي تش31مغاير با اصل) مشخص نشده بود،

 ي اصالحي، اين ايراد نيز منتفي شده است. ذيل اين ماده
توديع »درخواست جايگزيني عبارت ، (22)ماده خصوص  درشوراي نگهبان در تذكر خود  (د
ي مزبور مورد توجه و را كرده بود كه اين تذكر نيز در اصالح ماده« توديع وديعه»به جاي « وثيقه

 .عمال قرار گرفته استا

 نظر شورای نگهبان 
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 22ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي حذف( 12) ماده

 رتیمغا عدم دگاهید
 شوراي نگهبان نسبت به اين ماده،ايراد پيشين ، ( از اين مصوبه29)حذف ماده توجه به با 

 منتفي شده است. 
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 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع و قانون 29با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده )

 اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

رابطه با  در اجراي احكام صادره از محاكم حقوقي در به احكام صادرهمحكومٌ -24ماده 
با رعايت كليه محكوميت يا استرداد اموال منقول و غيرمنقول در اختيارِ نيروهاي مسلح 

هاي معوق نيروهاي هاي قانوني مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهيمهلت
صورت باشد. در قانون بودجه قابل برداشت مي 333311-1مسلح موضوع اعتبار رديف 

ودي حساب مذكور، ستاد كل نيروهاي مسلح مكلّف است ظرف مدت عدم كفايت موج
 چهل و پنج روز پس از ابالغ نسبت به معرفي اموال يا حساب جايگزين اقدام كند.

تواند نسبت به توقيف و برداشت ي ميپس از انقضاي مهلت فوق، مرجع قضاي -تبصره
 مايد.عليه اصلي اقدام نومٌهاي محكبه از محل ساير حسابمحكومٌ

 دیدگاه عدم مغایرت
 ( قانون اساسي، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديات،510مطابق با اصل )

حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور  شكايات،
جراي احكام ا ( سابق،28ي قضائيه است. ماده )ي قوهكند، بر عهدهحسبيّه كه قانون معين مي

 منقول در اختيارِ صادره از محاكم حقوقي در رابطه با محكوميت يا استرداد اموال منقول و غير
كرده بود و از اين جهت مغاير با اصل  تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح هبرا منوط نيروهاي مسلح 

اجراي يد تأيي خود، شرط ( قانون اساسي شناخته شد. مجلس شوراي اسالمي در اصالحيه510)
را حذف كرده است و بدين ترتيب مغايرت اين  ستاد كل نيروهاي مسلحتوسط احكام صادره 

  ( قانون اساسي برطرف شده است.510مصوبه با اصل )

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 28ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

ده  اي تا معادلهاي سرمايههاي تملك داراييافزايش اعتبار هر يك از طرح -21ماده 
اي هر دستگاه مجاز است. اعمال هزينه اتيي در اعتبارجوصرفهاز محل ( %31) درصد
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ي هادستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد اين حكم در مورد اعتبارات دستگاه
جمهور در سقف كل  يسرئيزي و نظارت راهبردي ررنامهب ربط و تأييد معاونتذي

 طرح است. اعتبارات
ها و اي آن دسته از طرحهاي سرمايهنشده اعتبارات تملك داراييوجوه مصرف مانده
در پايان هر سال مالي پس از ، هاي عمراني كه عمليات اجرايي آن پايان نيافتهپروژه

تا به مصرف همان  هاي بعد منتقل شودتواند با درج در بودجه به سالميواريز به خزانه 
  طرح و پروژه برسد.

 دیدگاه عدم مغایرت
وجوه  و با تكليف دولت به انتقال مانده داشتاي ماهيت بودجه ( سابق،21) ماده (الف
مراني كه هاي عها و پروژهاي برخي از طرحهاي سرمايهي اعتبارات تملك دارايينشدهمصرف

گيري در مورد انتقال اين مانده عمليات اجرايي آن پايان نيافته به سال مالي بعد و همچنين تصميم
ي سنواتي را نشده به سال مالي بعد، صالحيت و اختيار دولت در تهيه و تنظيم بودجهوجوه مصرف

به اضافه شدن ( تشخيص داده شد. با توجه 12محدود كرده بود و از اين جهت مغاير با اصل )
منتقل هاي بعد تواند با درج در بودجه به سالدر پايان هر سال مالي پس از واريز به خزانه مي»عبارت 

( اصالحي، كه حاكي از توجه مقنن به اصل ساالنه بودن بودجه و تنظيم آن 21)دوم ماده به فراز « شود
 ساسي منتفي شده است.( قانون ا12ي اصالحي با اصل )توسط دولت است، مغايرت مصوبه

ي دستورالعمل حسابداري براي ( سابق، ديوان محاسبات را مكلّف به تهيه21ماده ) (ب
دستورالعمل، « تصويب»در « تهيه»ي هاي موضوع اين ماده كرده بود كه با توجه به ظهور واژههزينه

يوان محاسبات هاي انحصاري د( قانون اساسي در خصوص صالحيت11آن مصوبه، مغاير با اصل )
در  هاحسابنگهداري  منظور بهحسابداري مربوط،  دستورالعمل»شناخته شد. با حذف عبارت 

( قانون محاسبات عمومي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان 520اجراي ماده )
قانون  (11ي اصالحي، مغايرت اين مصوبه با اصل )در اين مصوبه ،«گرددمحاسبات كشور تهيه مي

 اساسي نيز برطرف شده است. 

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 21ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي حذف( 11) ماده( 2) تبصره
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 رتیمغا عدم دگاهید
پيشين شورا به اين ايراد  ،ي اصالحي( در اين مصوبه91) ( ماده2تبصره ) حذفعنايت به  با

 منتفي شده است.تبصره، 

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع 91( ماده )2با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير تبصره )

 و قانون اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

با  يبودجه سنوات يحدر لوا يدجد اييهسرما هاييياراتملك د يهاطرح يشنهادپ -12 ماده
 :است يرپذامكان يرموارد ز يترعا

 ... -الف

اي از موظف است خالصه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورمعاونت برنامه -ـه
 ياستثنا به شود،يم يمال ينتأم يكه از منابع عموم ييهاطرح يهيتوج يهاگزارش

خود  سايت()وب وبگاه يقاز طر يبپس از تصو سال يكرا  يتيو امن يدفاع يهاطرح
 .در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد

 ... -و

   رتیمغا دگاهید
( 92در بند )هـ( ماده )« وبگاه» يكلمه يبه جا« سايت()وب وبگاه» يواژه كردن جايگزين

( قانون 51بند با اصل ) ينا يرخصوص تغانگهبان در  يسابق شورا يرادا يكنندهبرطرف، اصالحي
 شود.مي محسوب و غير فارسي انگليسي نيز« سايت()وب وبگاه» عبارت زيرا ؛نيست ياساس

 نظر شورای نگهبان
 .(، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است92در بند )هـ( ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 -12 ماده

 ... -الف

 .شودمي حذف( 12اده )( مي) بند
 ... -ك
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 .شودمي حذف( 12) ماده( ل) بند
 ... -م

 .شودمي حذف( 12) ماده( س) بند
 ... -ع

ها، تغيير تشكيالت، تغيير ضرايب، جداول ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهتصويب -ف
بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و حقوقي و طبقه

ها و مؤسسات آموزش عالي كه متضمن ت امناي دانشگاهئكارگيري نيرو و مصوبات هيبه
 يدر صورتي باشد، يهاي اجراهاي بازنشستگي و دستگاهبار مالي براي دولت و صندوق

است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون  اجراقابل طرح و تصويب و 
ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه ي ذييلي دستگاه اجرابودجه كل كشور يا منابع داخ

 .شودخالف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي ي برياجرا

 .شودمي حذف( 12) ماده)ف(  بند سوم و دوم فرازهاي
 ... -ص

 .شودمي حذف( 12به ماده ) الحاقي بند

   رتیمغادیدگاه عدم 
همچنين فرازهاي دوم و سوم بند )س( و بند الحاقي  با عنايت به حذف بندهاي )ي( و )ل( و

ي اصالحي، ايرادهاي پيشين شوراي نگهبان نسبت به اين بندها، سالبه ( در اين مصوبه93به ماده )
 به انتفاي موضوع شده است.

 نظر شورای نگهبان
انون با موازين شرع و ق مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 93ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 يموظف است اقدامات الزم برا يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك -13 ماده
 يدر همه واحدها يو شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگ يدو بدون ق يدرمان فور

و  يتخصص اعزام به مراكز يردر مس ينو همچن يردولتيو غ يدولت يو درمان يبهداشت
از منابع الزم جهت ارائه  يبخش ينتأم يرا به عمل آورد. برا يبعد يمراجعات ضرور

 يمه( از حق ب%31) درصدمصدومان، معادل ده  ينبه ا يو درمان يصيخدمات تشخ
قبض جداگانه به حساب  يط يمطور مستق و مازاد به ينشخص ثالث، سرنش يپرداخت
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در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه  كل كشور يدارنزد خزانه ياختصاص يدرآمدها
منابع  ينا يع. توزشوديم يزوار يبه نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك يسنوات

ريزي و معاونت برنامه ييدتوسط وزارتخانه مذكور با تأ يعلوم پزشك يهادانشگاه ينب
 يهاتعرفه يبنابر م يادشده يعملكرد واحدها بر اساس نظارت راهبردي رئيس جمهور

 ي. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكگيرديصورت م باريكمصوب هر سه ماه 
 يجمهور يمركز يمهبه ب باريكاعتبارات مذكور را هر شش ماه  كردينهموظف است هز

 يسيونجمهور و كم يسرئ ينظارت راهبرد و يزيربرنامه معاونتو  يرانا ياسالم
 ياسالم يجمهور يمركز يمهگزارش كند. ب ياسالم يبهداشت و درمان مجلس شورا

 .ماده است ينا يسن اجراحُ مسئول يرانا

 رتیمغا عدم دگاهید 
هاي از جهت عدم تصريح به انجام پرداخت ماده، اين نگهبان يشورادر اظهار نظر پيشين 

ن اساسي ( قانو19موضوع اين قانون به ميزان اعتبارات مصوب در قانون بودجه، مغاير با اصل )
در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه » عبارت شدن اضافه بااين ايراد  كهتشخيص داده شد 

 .شده است طرفبر ي اصالحي،در اين مصوبه «يسنوات

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 93ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 د.وشمي حذف (42) ماده

 رتیمغا عدم دگاهید
 موضوعاً ،مادهمصوبه، ايراد پيشين شوراي نگهبان به اين  اين( از 80ماده ) حذفتوجه به  با
 .باشدمي منتفي

 نظر شورای نگهبان
ون ( با موازين شرع و قان80با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده )

 اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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( به شرح 43( به عنوان ماده )1تبصره ) و( حذف شد 1( به استثناي تبصره )43ماده ) متن
 :زير اصالح گرديد

 يبودجه سنوات ينكه در قوان هاييرديف محل از شودمي داده اجازه دولت به -43 ماده
 كمك و طالب حمايتي هزينه و درماني بيمه كارفرما، سهم بيمه حق گرددمي بينييشپ

ها، جانبازان سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه از يك بيش داراي معسر رزمندگان به
( جانبازان بسيجي و وظيفه %42تا بيست و چهار درصد )( %1معسر بين پنج درصد )

 نيازمند را پرداخت كند. غيرشاغل

 دیدگاه عدم مغایرت
ي برخي اقشار جامعه و همچنين پرداخت حق بيمه سابق با تكليف دولت به (83ماده ) (الف

هاي عمومي دولت ، موجد افزايش هزينهشاغل يرغو روحانيون  هاي معيشت طالبپرداخت هزينه
هاي جديد در اين مصوبه تعيين نشده بود، مغاير با بود و از آن جهت كه طريق تأمين اين هزينه

اين ماده و اصالح و جايگزين كردن تبصره  با حذفمجلس شناخته شد. ( قانون اساسي 31اصل )
دولت « اختيار»هاي حمايتي را به (، تكليف دولت به انجام هزينه83عنوان ماده ) ( سابق به9)

هاي قوانين بيني در محل رديفهاي مزبور را نيز به صورت پيشواگذار كرده و طريق تأمين هزينه
كرده است. بنابراين، با توجه به اصالحات به عمل آمده در اين مصوبه،  ي سنواتي تعيينبودجه

  ايرادهاي پيشين شورا به اين ماده برطرف شده است.
هاي هزينه»را جايگزين عبارت « هاي حمايتيهزينه»مجلس شوراي اسالمي عبارت  (ب

صوص گستره و در اين مصوبه كرده است و از اين طريق، ابهام شوراي نگهبان در خ« معيشت
 شمول عبارت مزبور را برطرف كرده است. 

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 83ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي حذف (14) ماده

 دیدگاه عدم مغایرت
ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به اين ماده، سالبه  از اين مصوبه، (18با توجه به حذف ماده )

 به انتفاي موضوع شده است. 
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 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع و قانون 18با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده )

 اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 :گرديد اصالح رزي شرح به( 2) الحاقي ماده
 يثارگران،به ا يرسان( قانون جامع خدمات31ماده ) يبندها يدر اجرا -2 الحاقي ماده

 يهكل يبرا يثارگرانا يو درمان يالتفاوت خدمات بهداشتدولت مكلف است مابه
ا كه مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نيست و در تعهد مرتبط ر هايينههز

باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه كسر و جهت نميهاي بيمه درماني صندوق
 ن به حساب بنياد شهيد و امور ايثارگران اضافه نمايد.يپرداخت به مشمول

 شود.رساني به ايثارگران حذف مي( قانون جامع خدمات4) ماده -تبصره
  .شودمي( مكرر درج 2( به صورت ماده مستقلي به عنوان ماده الحاقي )2الحاقي ) مادهتبصره 

 دیدگاه مغایرت  
هاي عمومي هاي نمايندگان چنانچه منجر به افزايش هزينه( قانون اساسي، طرح31) اصلمطابق 

هاي جديد مشخص و دولت شود، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه منابع مالي تأمين هزينه
التفاوت مابه ري اصالحي در خصوص تكليف دولت به كسحكم مقرر در اين مادهمعلوم گردد. 

داليلي قابل پرداخت  هاي مرتبط كه بنا برهزينه يخدمات بهداشتي و درماني ايثارگران براي كليه
شود كه مجلس براي برطرف كردن ايراد مغايرت هاي دولت ميهمچنان باعث افزايش هزينه ،نيست

« ارات مربوط آن دستگاهاعتب»ها را از طريق ( قانون اساسي، محل تأمين اين هزينه31آن با اصل )
ها براي پرداخت هي دستگايل فقدان رديف مشخص در بودجهبه دل تعيين كرده است؛ حال آنكه

تواند رافع مغايرت اين مصوبه با التفاوت خدمات بهداشتي و درماني ايثارگران، اين محل نميمابه
( با 0مغايرت ماده الحاقي ) ( قانون اساسي باشد. بنابراين، اشكال سابق شورا در خصوص31اصل )
 گرفته در اين ماده، همچنان باقي است. رغم اصالحات صورتعلي ( قانون اساسي،31اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
در اجراي »و جايگزين كردن عبارت « عالوه بر موارد...»مجلس شوراي اسالمي با حذف عبارت 

كند كه مي ، بر اين نكته تأكيد«بوطه آن دستگاهاعتبارات مر»و همچنين اضافه شدن عبارت ...« بندهاي
تخصيص يافته  هاي مرتبط قبالً در محل اعتبارات مربوطه آن دستگاهالتفاوت و هزينهپرداخت مابه

ها و يا كاهش است و اين ماده تنها بر اجراي قانون مصوب پيشين داللت دارد. لذا افزايش هزينه
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ي جبران كاهش درآمدها، ها يا طريقهين محل تأمين هزينهدرآمدهاي دولت و در نتيجه لزوم تعي
 ( قانون اساسي، اساساً منتفي خواهد بود. 31موضوع اصل )

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 0ي الحاقي )ماده

 قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

ي موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه صندوق توسعه ملّ -33 الحاقي ماده
 ملي در هر سال:

هاي خصوصي و تعاوني و را جهت پرداخت تسهيالت به بخش( %31ده درصد ) -الف
 ،هاي داراي توجيه فنيطرحبه هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي بنگاه

بازپرداخت ريالي در بخش  اهليت متقاضي به صورت پرداخت وو و مالي  محيطيزيست
زيست و صادرات  منابع طبيعي و محيط ،صنايع تبديلي و تكميلي ،كشاورزي ،آب

گذاري كند. سود هاي دولتي و خصوصي داخلي سپردهمحصوالت كشاورزي در بانك
ع اين هاي موضوگذاري و اقساط وصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طرحسپرده

تبديل ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري  .يابدبند اختصاص مي
 گيرد.اسالمي ايران صورت مي

هاي خصوصي و تعاوني و ( را جهت پرداخت تسهيالت به بخش%31ده درصد ) -ب
هاي داراي توجيه فني، هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي به طرحبنگاه

محيطي و مالي و اهليت متقاضي به صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش زيست
صنعت، معدن، گردشگري و صادرات كاالهاي صنعتي و معدني به استثناي بخش ساخت 

گذاري و اقساط گذاري كند. سود سپردههاي دولتي و خصوصي داخلي سپردهمسكن در بانك
يابد. تبديل هاي موضوع اين بند اختصاص ميحوصولي مجدداً جهت پرداخت تسهيالت طر

 گيرد.ارز به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صورت مي
 ... -3تبصره 

 مغایرت عدمدیدگاه 
تفسيري  ينظريه وقانون اساسي  (552)مغاير اصل  را( سابق 55شوراي نگهبان ماده الحاقي )

( امكان اعطاي 55در ماده الحاقي ) بود؛ زيراشناخته ان از اين اصل شوراي نگهب 1950 شماره
كه اساساً بانك محسوب  –( السالم)عليه صندوق مهر امام رضاتسهيالت موضوع اين ماده از طريق 
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قانون ( 08( بند )ط( ماده )9با توجه به اينكه چنين امري در تبصره )ميسر شده بود كه  -شودنمي
بيني نشده بود، اين پيش (5)ي پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظامسالهپنج يبرنامه

ي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل تشخيص ( قانون اساسي و نظريه552مصوبه مغاير با اصل )
هاي از بند« السالم()عليه صندوق مهر امام رضا». در حال حاضر، با توجه به حذف عبارت داده شد

 ي الحاقي، ايراد پيشين شورا برطرف شده است.ماده)الف( و )ب( اين 

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 55ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودميحذف  (38) يالحاق ماده

 دیدگاه عدم مغایرت
( از اين مصوبه، ايراد پيشين شوراي نگهبان به اين ماده، 50ي الحاقي )حذف ماده با توجه به

 موضوعاً منتفي شده است. 

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع 50ي الحاقي )با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده

 و قانون اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 توسعه صندوق -08 ماده: »51/51/5903ساله پنجم توسعه مصوب امه پنج( قانون برن08ماده )( بند )ط( 9تبصره ) .1

 ميعانات و گاز و نفت فروش از ناشي عوايد از بخشي تبديل هدف با شودمي ناميده صندوق ماده اين در كه ملي
هاي لنس سهم حفظ نيز و اقتصادي زاينده هايسرمايه و مولد ماندگار،هاي ثروت به نفتي هايفرآورده و گازي
 . شودمي تشكيل نفتي هايفرآورده و گاز و نفت منابع از آينده

 اين هايدارايي و اموال. داشت نخواهد ايشعبه كشور نقاط ساير و تهران در و است مستقر تهران در صندوق
 . است صندوق اساسنامه حكم در ماده اين. باشدمي ايران اسالمي جمهوري دولت به متعلق صندوق

 ... -الف
 :صندوق مصارف -ط
...  

 «.بود خواهد غيردولتي و دولتيهاي بانك عامليت طريق از صرفاً صندوق تسهيالت كليه اعطاي -9 تبصره
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 -21 لحاقيا ماده
ايراني در  وهاي علميه با رعايت معماري اسالمي منظور توسعه و پيشرفت حوزه به -الف

 پذيرد:سراسر كشور اقدامات زير صورت مي
طرح جامع توسعه فضاي  ،ماه پس از تصويب اين قانون ششحداكثر ظرف مدت  -3

كه فاقد حوزه  خص در مناطقي از كشورهاي علميه در سراسر كشور باالفيزيكي حوزه
هاي به پيشنهاد مراكز مديريت حوزه ،وجود دارد آناندازي و توسعه هامكان راو بوده 

 رسد.( اين قانون مي12ماده ) از طريق سازوكار مندرج درعلميه 
به منظور تأمين اعتبار احداث و توسعه فضاهاي فيزيكي برنامه احداث مراكز و مدارس 

 هايت تملك داراييااتي ذيل فصل آموزش در اعتبارسنو يعلميه در قوانين بودجه
 بيني گردد.اعتبارات مورد نياز پيش ،ياي استاني و ملّسرمايه
 .شودمي( حذف 21) الحاقي ماده)الف(  بند( 1) و( 2) اجزاي

 ... -ب

 دیدگاه عدم مغایرت
ندرج از طريق سازوكار م»ي اصالحي خود، عبارت مجلس شوراي اسالمي در مصوبه (الف

را حذف كرده است و بدين « به تصويب كميسيون»( الحاقي اضافه و عبارت 29را به ماده )« در
كميسيون موضوع ماده »طريق ايراد شوراي نگهبان در خصوص ابهام اين مصوبه از جهت ارجاع به 

ي (، بايد واژه5حال جهت رفع اشكال عبارتي بند )را رفع كرده است. با اين« ( اين قانون92)
 به ذيل بند مزبور اضافه گردد.« تصويب»

ي الحاقي، ايرادهاي پيشين شوراي ( بند )الف( اين ماده2و )( 5با توجه به حذف اجزاي ) (ب
 نگهبان نسبت به اين اجزاء، موضوعاً منتفي شده است. 

 نظر شورای نگهبان
با موازين  مغاير، (، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس29ي الحاقي )ماده -

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
(، اشكال عبارتي دارد و ظاهراً بايد واژه 29فراز اول جزء يك بند )الف( ماده الحاقي )تذكر:  -

 .به آن اضافه شود« تصويب»

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي حذف (24) يالحاق ماده
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 دیدگاه عدم مغایرت
، پيشين شوراي نگهبان به اين ماده، ايراد ( از اين مصوبه28الحاقي ) يحذف مادهعنايت به با 

  است.سالبه به انتفاي موضوع 

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع 28ي الحاقي )با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده

 و قانون اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 . شودمي( حذف 22) يالحاق ماده

 دیدگاه عدم مغایرت
، پيشين شوراي نگهبان به اين ماده، ايراد ( از اين مصوبه23الحاقي ) يحذف مادهعنايت به با 

 .استسالبه به انتفاي موضوع 

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع 23ي الحاقي )با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده

 اساسي منتفي شد.و قانون 

 ــــــــــــــــــــــــ

 شود:رساني به ايثارگران به شرح زير اصالح ميقانون جامع خدمات -28 الحاقي ماده
بيست و پنج درصد »عبارت  ،( قانون1( ذيل بند )ز( ماده )3( تبصره )3در بند ) -الف

 «بودجه سنواتيدر سقف  با اولويت درصد جانبازي»حذف و عبارت  «و باالتر( 21%)
 شود.جايگزين مي

 .شودمي حذف( 28( ماده الحاقي )ب) بند
 پذيرد:مكرر( قانون، تغييرات زير صورت مي 1در ماده ) -ج

 .شودمي( حذف 28) الحاقي ماده)ج(  بند( 3) جزء
 كند:دوم به شرح زير تغيير مي فراز -2

نسبت به سال  (3131از سال ) هر واحد مسكوني در هر سال ءمبلغ تسهيالت مزبور به ازا
وزيران  هيئت يببه تصواساس نرخ تورم و جمعيت شهر و روستا تعيين و  قبل بر

بدون رعايت  سالهيستبو بازپرداخت آن ( %4) چهار درصد اين تسهيالتنرخ  رسد.مي
 الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن است.
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 دیدگاه عدم مغایرت
ي خدمات به جانبازان زير بيست و ي ارائهي دامنهليل توسعه( سابق به د20ي الحاقي )ماده الف(

( و باالتر %31جانبازان هفتاد و پنج درصد ) فرزندان( در بند )الف(، لغو محدوديت %21پنج درصد )
ي دائمي تسهيالت خريد يا از دريافت دائمي خدمات مسكن در بند )ب( و تكليف دولت به ارائه

 شهدا( و باالتر و همسران و والدين %21جانبازان بيست و پنج درصد )ي ساخت مسكن به خانواده
ي عمومي براي دولت بود و از آن جهت كه يك بند )ج(، داراي بار مالي و افزايش هزينه در جزء

( قانون 31مغاير اصل ) هاي جديد در اين ماده، مشخص و معين نشده بود،طريق تأمين اين هزينه
ي جديد ناشي از ي خود، محل تأمين هزينهجلس شوراي اسالمي در اصالحيهاساسي شناخته شد. م

( بند )ج( را نيز حذف كرده 5) تعيين كرده و بند )ب( و جزء« در سقف بودجه سنواتي»را  بند )الف(
ها به قانون مجلس شوراي اسالمي در بند )الف( با محدود كردن اين هزينه است. بر اين اساس،

( را برطرف كرده است. ايراد وارد بر بندهاي 31تي، ايراد مغايرت اين بند با اصل )ي سنوابودجه
 ( بند )ج( نيز با حذف اين اجزاء، سالبه به انتفاي موضوع شده است. 5)ب( و جزء )

« پاراگراف»ي غير فارسي ي اصالحي، واژهمجلس شوراي اسالمي در بند )ج( اين مصوبه ب(
( قانون اساسي را 51يگزين كرده است و بدين ترتيب ايراد مغايرت با اصل )جا« فراز»ي را با واژه

 برطرف كرده است. 

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 20ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

عالوه بر دريافت  شده ذيل،لت مكلف است تا پايان تكاليف تعييندو -13الحاقي  ماده
 مصرفي گاز بهاي( %31) درصد دهنرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي 

را به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و به حساب  هاپتروشيمي خوراك استثناي به
 .داري كل كشور واريز كندخزانه
وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله  (%81)هشتاد درصد  -الف

خيز و خيز، گازبا اولويت مناطق سردسير، نفت ،گازرساني به شهرها و روستاها
وزارت نفت توسط  ،ها از گاز كمتر از متوسط كشور استهايي كه برخورداري آناستان

 شود.هزينه مي ،ربطاز طريق شركت دولتي تابعه ذي
مكلف است خسارت وارده به  ربطوزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي -تبصره
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 منابع اين بند جبران نمايد. معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل
 ... -ب

 دیدگاه عدم مغایرت
وزارت نفت از »(، عبارت 95ي الحاقي )ماده يبند )الف( و تبصرهمجلس شوراي اسالمي، در 

ي پيشين كرده در مصوبه «شركت ملي گاز ايران»را جايگزين « ربطيق شركت دولتي تابعه ذيطر
از جهت عدم تصويب « شركت ملي گاز ايران»است. از اين رو، ابهام شوراي نگهبان در خصوص 

 برطرف گرديده است.  ي آن و مشخص نبودن روابط مالي آن با دولت،اساسنامه

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 95الحاقي ) يماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي حذف آن ذيل تبصره و( 12) ي)ب( ماده الحاق بند

 دیدگاه عدم مغایرت
ن از اين مصوبه، ايراد پيشين ي ذيل آ( و تبصره92ي الحاقي )با توجه به حذف بند )ب( ماده

  شوراي نگهبان نسبت به اين ماده، موضوعاً منتفي شده است.

 نظر شورای نگهبان
( با موازين شرع 92ي الحاقي )با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير ماده

 و قانون اساسي منتفي شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

( قانون اساسي كه واگذار شده و 44ي مشمول اصل چهل و چهارم )هاشركت -11الحاقي  ماده
گيرند، موظفند براي باشند و يا در فهرست واگذاري قرار گرفته يا مييا در حال واگذاري مي

 ايثارگران شاغل در زمان واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.
 .دارد سابقه 3131 و 3132 سنواتي بودجه قوانين در( 11) الحاقي ماده حكم: توضيح

 دیدگاه مغایرت  
( 99ي الحاقي )ي اصالحي خود جهت رفع مغايرت مادهمجلس شوراي اسالمي در مصوبه
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سنواتي  ي( در قوانين بودجه99حكم ماده الحاقي )»سابق با موازين شرع، توضيح داده است كه 
هاي مشمول موضوع اين ماده، مبني بر الزام شركت ، تا شمول حكم«سابقه دارد 5939و  5932
 اند، به تبعيت از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران،( قانون اساسي كه قبالً واگذار شده88اصل )

واگذار  5932هايي كه قبل از سال را رفع كند. ليكن همچنان اطالق حكم مذكور، نسبت به شركت
 ،گرفته انجام گذشته در كه هايواگذاري خصوص در است؛ زيراباقي و مغاير با شرع  اند،شده

كه بعد  ،ضوابط مزبور يتبه رعا ي سابقهاشركتوجود نداشته و شرعاً امكان الزام  يشرط ينچن
. از اين رو، چنين شرطي از آن جهت كه وجود ندارد اند،شده يبتصو ياز محقق شدن واگذار

شود، خالف موازين شرع است و حكم اين اي قبلي ميهها به شركتهزينه باعث ايجاد برخي
 ي قبلي نخواهد بود. هاي واگذارشدهماده، قابل عطف بماسبق به شركت

 مغایرت عدمدیدگاه 
هايي كه قبالً و در ( سابق را نسبت به الزام شركت99)الحاقي  يمادهشوراي نگهبان اطالق حكم 

شده بودند، در تبعيت از قوانين و مقررات ايثارگران،  ( قانون اساسي واگذار88راستاي اجراي اصل )
هاي قبل داده بود. مجلس شوراي اسالمي براي رفع اين مغايرت و اينكه شركت تشخيصمغاير شرع 

باشند، به شوراي نگهبان از اين قانون نيز ملزم به رعايت و تبعيت قوانين و مقررات ايثارگران مي
«. سابقه دارد 5939و  5932( در قوانين بودجه سنواتي 99الحاقي )حكم ماده »توضيح داده است كه: 

ي الحاقي مورد بحث در سنوات گذشته نيز مسبوق به بنابراين با توجه به اينكه حكم مزبور در ماده
 هاي سابق، الزام جديدي نبوده است. سابقه بوده، در نتيجه شمول حكم اين ماده به شركت

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 99لحاقي )ي اماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

در عمومي را  درآمدهاياز ( %2)دو درصد حداقل  دولت موظف است -41 الحاقي ماده
 د.نماي منظور سنواتير لوايح بودجه د ،تقويت بنيه دفاعي هايرديف

 .شودمي( حذف 41) الحاقي ماده( ب) بند

 دیدگاه مغایرت  
هاي عمومي هاي نمايندگان چنانچه به افزايش هزينه( قانون اساسي، طرح31مطابق با اصل )

تا قابل طرح در مجلس شوراي  باشدهاي جديد منجر شود، بايد متضمن طريق تأمين هزينه
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عمومي درآمدهاي  از (%2حداقل دو درصد )اختصاص . با اين وصف، از آنجا كه اسالمي باشد
باعث  و مالي بار موجدسنواتي،  يدر لوايح بودجه ي دفاعيهاي تقويت بنيهدر رديفكشور 

، الزم است كه مجلس در اين مصوبه، طريق تأمين دوشمي براي دولت هاي عموميافزايش هزينه
ي اصالحي كنوني به در مصوبه« مد عموميدرآ»ها را مشخص كند. جايگزيني عبارت اين هزينه

تواند مغايرت اين مصوبه با اصل ي پيشين نيز نميدر مصوبه« اعتبارات بودجه عمومي كشور»جاي 
هاي اجرايي اين مصوبه مشخص نشده ( را برطرف كند؛ چون همچنان طريق تأمين هزينه31)

هاي موضوع آن، همچنان مغاير با زينهاين ماده از جهت عدم تعيين طريق تأمين ه است. بنابراين،
 ( قانون اساسي است. 31اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
( از اين مصوبه، ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت 81با توجه به حذف بند )ب( ماده الحاقي )

 به اين بند، موضوعاً منتفي شده است.

 نظر شورای نگهبان
(، اشكال سابق اين شورا كماكان 81ماده الحاقي )عمل آمده در بند )الف(  رغم اصالح بهعلي

 قوت خود باقي است. به

 ــــــــــــــــــــــــ

امتياز و  2111هزينه فوت و ازدواج كمك ،هاي اجراييدر كليه دستگاه -42 الحاقي ماده
 شود.امتياز تعيين و پرداخت مي 131 (سهم دولتدولت )انداز كاركنان حساب پس

 مغایرتدیدگاه عدم 
( را 511( با تصحيح اشتباه خود، عدد )83ي الحاقي )ي مادهشوراي اسالمي در اصالحيه مجلس

( كرده است. بدين ترتيب ايراد سابق شوراي نگهبان در خصوص عدم تعيين 5111جايگزين عدد )
ن مصوبه، ( امتياز در اي5111( امتياز به )511هاي ناشي از افزايش سهم دولت از )طريق تأمين هزينه

 ( قانون اساسي ندارد.31اينك مغايرتي با اصل )برطرف شده است و بر اين اساس، اين ماده هم

 نظر شورای نگهبان 
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 83ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيالت به زندانيان نيازمند  به -(12حاقي )ي الماده
است و  غيرعمدي جرح يا قتلهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از در محكوميت

از موارد محكوميت ناشي از كالهبرداري، ارتشا، اختالس، غير محكومين مالي نيازمند 
شود از محل وجوه ه در قوانين بودجه ساالنه تعيين ميمبلغي كسرقت، خيانت در امانت 

يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و ها اختصاص ميالحسنه بانكقرض
نامه گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. آيينكمك به زندانيان نيازمند قرار مي

شود و تهيه مي هستري و ستاد دياجرايي پرداخت تسهيالت مذكور توسط وزارت دادگ
ت اعطايي ف است نسبت به تضمين تسهيالرسد. دولت مكلّوزيران مي به تصويب هيئت

 اين ماده اقدام نمايد.

 دیدگاه عدم مغایرت
قتل و يا جرح »از عبارت « و»حرف  ي مزبور،مجلس شوراي اسالمي در اصالح ماده الف(
ي پيشين در رتيب ابهام شوراي نگهبان نسبت به مصوبهرا حذف نموده است و بدين ت« غيرعمدي

شود نيز مي« قتل»اختصاص دارد و يا شامل « جرح»تنها به « غيرعمدي»خصوص اينكه آيا صفتِ 
گشت، شمول زيرا در صورتي كه صفت غيرعمدي تنها به جرح برميرا برطرف كرده است؛ 

به عنوان محكومين نيازمند مالي، هاي عمدي در حكم اخذ تسهيالت مالي از سوي دولت قتل
گرفته، مبهم نبوده و از اين ي مزبور با توجه به اصالح صورتماده لذا، خالف موازين شرع بود.

 جهت نيز مغايرتي با موازين شرع ندارد. 
از موارد محكوميت ناشي از »ت ي اصالحي، عبارمجلس شوراي اسالمي در اين مصوبه ب(

در « غير كالهبرداري»را جايگزين عبارت « الس، سرقت، خيانت در امانتكالهبرداري، ارتشا، اخت
ي پيشين كرده است و بدين ترتيب ابهام شوراي نگهبان، در خصوص جرايم مالي غير از مصوبه

( قانون اساسي 9( اصل )3ي مغايرت با بند )، اختالس و ... از جهت شبههارتشاكالهبرداري مانند 
 ي تسهيالت به آنها را برطرفغيرعادالنه ميان مجرمان مشابه(، از طريق ارائه)ايجاد تبعيض ناروا و 

 كرده است. 

 دیدگاه ابهام 
از موارد محكوميت ناشي از »هر چند مجلس شوراي اسالمي با اضافه كردن عبارت 

، بخشي از ابهام در خصوص شمول حكم «كالهبرداري، ارتشا، اختالس، سرقت، خيانت در امانت
است، ليكن همچنان ابهام شمول حكم اين ماده براي برخي از جرايم  كردهمزبور را برطرف ي ماده

محكومين نيازمندِ مالي مشابه مانند پولشويي، جعل، قاچاق و ... باقي است؛ زيرا برخورداري 
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گونه جرايم از تسهيالت مالي دولت نسبت به جرايم مشابه و ذكرشده در اين ماده، مستلزم اين
 ( قانون اساسي خواهد بود. 9( اصل )3ناروا و ناعادالنه و در نتيجه مغايرت با بند )تبعيض 

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 12ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

( قانون 11ام )و اجراي اصل سي ر برقراري عدالت آموزشيمنظو به -11 الحاقي ماده
هاي آموزش و پرورش با اولويت مناطق محروم و اساسي و تجهيز كليه آموزشگاه

هاي اقتصادي زيرمجموعه روستاها، آستان قدس رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاه
يي كه تا زمان تصويب هاي اجرانيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه

 ،فقيه وجود دارد استثناي مواردي كه اذن ولي به، نداهاين قانون ماليات پرداخت نكرد
منابع حاصله  باشند.ماليات بر ارزش افزوده مي موظف به پرداخت ماليات مستقيم و

گيرد تا صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي
رسد، هزينه وزيران مي اي كه به اين منظور تهيه و به تصويب هيئتنامهاس آيينبر اس
 نمايد.

 دیدگاه عدم مغایرت
وجود  ي فقيهولاستثناي مواردي كه اذن  به»با اضافه كردن عبارت  مجلس شوراي اسالمي

بت به مغايرت ايراد سابق شوراي نگهبان نس ،«اندماليات پرداخت نكرده» عبارتبعد از به  ،«دارد
( قانون اساسي، از جهت اطالق حكم پرداخت ماليات مستقيم 551( و )13اين مصوبه با اصول )

العالي( معاف از ماليات ي كه مطابق با اوامر مقام معظم رهبري )مدظلهمؤسساتي نهادها و براي كليه
ورات و هدايا هستند )مثل آن دسته از درآمدهاي آستان قدس رضوي كه ناشي از موقوفات، نذ

 است( را برطرف كرده است.

 نظر شورای نگهبان 
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 19ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ
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س نظر ستاد مسلح مكلف است بر اسا يروهاين يبانيوزارت دفاع و پشت –11 يالحاق ماده
مسلح در سطح  يروهايطرح جامع نحوه استقرار ن يهمسلح نسبت به ته يروهايكل ن

 يتبه منظور رعا يطي،محيستز يطو شرا يداتكشور متناسب با اندازه و نوع تهد
انتقال  ينو همچن يدفاع يعو صنا ياتيحساس و ح يساتدر استقرار تأس يپراكندگ
 يژهبزرگ به و ياز شهرها يدفاع يبزرگ صنعت يهاو كارخانه يمراكز نظام يهاپادگان
 .يدمسلح اقدام نما يروهايكل ن يفرمانده يبپس از تصوتهران 

 ييرتغ ين،زم ي،بانك ي،اعتبار يالتتسه يو واگذار يندولت مجاز است نسبت به تأم
جهت  يمحر يجادو ا يليجامع و تفص يدر چهارچوب مقررات و طرحها يكاربر

از  ياز منابع بانك يافتياقدامات الزم را به عمل آورد. اعتبارات در زيامورد ن يساتتأس
 .شوديشده بازپرداخت ممحل فروش اماكن منتقل

 عدم مغایرت دیدگاه
طي ، (11) يخصوص ماده الحاق در ،اين مصوبه بررسي نخست يمرحلهنگهبان در  يشورا

 يبكه پس از تصو»: اصالح كندحو ن ينبه ا رافراز اول  يرعبارت اختذكري از مجلس خواست كه 
 يبپس از تصو» عبارت شدن جايگزين با حال. «يندمسلح اقدام نما يروهايكل ن يفرمانده
 كل فرماندهي تصويب به و اقدام» عبارت جاي به «يدمسلح اقدام نما يروهايكل ن يفرمانده
  .است شده داده اثر ترتيب شورا تذكر به ،«برساند مسلح نيروهاي

 ای نگهباننظر شور
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 11ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و  -18 الحاقي ماده
وان كارگر يا تحت هر عنوان ديگر طرف قرارداد افراد حقوقي و ساير افرادي كه به عن

پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار  را باشندمخابرات روستايي بوده و مي
و پيمانكار )كارگر( و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي و 

ي ارتباطات و هاقانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند. در هر صورت وزارتخانه
ملزم به رفع  ،فناوري اطالعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي

كل كشور مرتبط با كارگزاران  3133( قانون بودجه سال 24مشكالت اجراي بند )
ف به استمرار مخابرات روستايي هستند و شركت متولي )شركت مخابرات ايران( مكلّ
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با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي تا زمان بازنشستگي  قرارداد مستقيم وبيمه 
 باشند. طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي

 دیدگاه عدم مغایرت
رعايت شرايط و ضوابط مقرر در » ي اصالحي، عبارتمجلس شوراي اسالمي در اين مصوبه

را از انتهاي ماده الحاقي « شودده نميقانون كار مانع از استمرار پرداخت حق بيمه موضوع اين ما
بودن وضعيت مشخص ن ( حذف كرده است و بدين ترتيب، ابهام شوراي نگهبان مبني بر10)

ي كارگران و اشخاص طرف قرارداد مخابرات روستايي، پس از اتمام قرارداد و پرداخت حق بيمه
طرف كرده است. بنابراين، پرداخت ي پيشين بود برشرايط مشابه مانند اخراج و ... را كه در مصوبه

ي پيمانكاران و ساير اشخاصي كه با شركت مخابرات روستايي رابطه ي كارگزاران،حق بيمه
خواهد بر اساس قانون تأمين اجتماعي و قانون كار  ،تا زمان فروش سهام مديريتيقراردادي دارند، 

صوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون گرفته، اين مبود. بر اين اساس، با توجه به تغييرات صورت
  اساسي ندارد.

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 10ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

******* 

 )مرحله سوم( 4/32/3131مجلس شوراي اسالمي:  تاريخ مصوبه
 2/32/3131راي نگهبان: تاريخ بررسي در شو

هاي ها، حوزهها، مؤسسات قرآني، دارالقرآنينيهحسفضاهاي اصلي مساجد،  -23ماده 
هاي هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليتها، خانهعلميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده

 آب، ماهانه مصارف هزينه و فاضالب هزينه پرداخت ازح در قانون اساسي ديني مصرّ
 .د. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيستنباشمعاف مي گاز و برق

 كنندهارائههاي اعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاه
 شود.خدمات موضوع اين ماده تأمين مي

 دیدگاه مغایرت  
عبارت  ( قانون اساسي،31)( پيشين با اصل 25مجلس شوراي اسالمي جهت رفع مغايرت ماده ) 
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هاي صدور پروانه عوارض مربوطه و حق انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز و همچنين هزينه»
را از شمول معافيت مقرر در اين ماده حذف كرده است. با اين وجود، « ساختماني و عوارض شهرداري
ي مصارف اضالب و هزينهف يگرفته، اعطاي معافيت از پرداخت هزينههر چند با اصالحات صورت

و  (5)5932هاي ي سالبرق و گاز اين اماكن منطبق با حكمي مشابه در قوانين بودجه ي آب،ماهانه
گلزارهاي شهدا و شده است، ليكن در قوانين مزبور اين اعطاي معافيت براي اماكني همچون  (2)5939
هاي عالم براي گلزارهاي شهدا و خانه بيني نشده است. بنابراين، اعطاي معافيتپيش هاي عالمخانه

( قانون اساسي، الزم بود كه 31شود كه مطابق با اصل )همچنان منجر به تقليل درآمد عمومي دولت مي
ي اصالحي شد. بنابراين، مادهدر اين مصوبه طريق جبران اين كاهش درآمدِ دولت مشخص و تعيين مي

دولت ناشي از اعطاي معافيت به گلزارهاي شهدا و (، از آن جهت كه محل جبران كاهش درآمد 25)
 ( قانون اساسي است. 31همچنان مغاير با اصل ) مشخص نكرده است، هاي عالم راخانه

 دیدگاه عدم مغایرت
عوارض مربوطه و حق »ي مزبور و حذف عبارت مجلس شوراي اسالمي با اصالح ماده

هاي صدور پروانه ساختماني و عوارض انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز و همچنين هزينه
 5939و  5932هاي ي سال، حكم اين مصوبه را منطبق با حكمي مشابه در قوانين بودجه«شهرداري

( قانون اساسي برطرف شده است؛ چه 31كرده است و بنابراين، ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل )
از سوي دولت به مجلس ارائه شده و  ي آنها به موجب قانون بودجه كه اليحهآنكه اين معافيت

بيني شده است و لذا موضوع تعيين محل جبران كاهش در مجلس به تصويب رسيده است، پيش
  درآمد در خصوص آن منتفي خواهد بود.

 نظر شورای نگهبان
با موازين شرع و قانون  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 25) ماده

 خته نشد.اساسي شنا

 ــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 آب ق،بر هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف و حق انشعاب -00: »كل كشور 5932قانون بودجه سال  (00. بند )1

هاي ديني مصرح در قانون و اماكن ديني اقليت هادارالقرآن و هاحسينيه هاي علميه، مساجد،حوزه براي گاز و
 «.است اساسي رايگان

هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف )متناسب با  -ع: »كل كشور 5939قانون بودجه سال  (2بند )ع( تبصره ) .2
و  هاها، حسينيهنهاي علميه، مساجد، دارالقرآمساحت فضاهاي اصلي ( و حق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه

 .«هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان استاماكن ديني اقليت
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اي جديد در لوايح بودجه سنواتي هاي سرمايههاي تملك داراييپيشنهاد طرح -12ماده 
 :پذير استبا رعايت موارد زير امكان

 .... -الف

اي از موظف است خالصه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورمعاونت برنامه -هـ
استثناي  شود، بهاز منابع عمومي تأمين مالي مي هايي كههاي توجيهي طرحگزارش

پايگاه مجازي سال پس از تصويب از طريق  هاي دفاعي و امنيتي را يكطرح
 .خود در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد رسانياطالع

 ... -و

 دیدگاه عدم مغایرت
را « رسانيمجازي اطالعپايگاه »ي اصالحي، عبارت مجلس شوراي اسالمي در اين مصوبه

ي پيشين كرده است. بدين ترتيب، در مصوبه« سايت(وبگاه )وب»ي غير فارسي جايگزين واژه
 برطرف شده است. ( قانون اساسي،51ايراد مغايرت اين مصوبه با اصل )

 نظر شورای نگهبان
شرع و قانون با موازين  مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 92ماده )

 اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 -21 الحاقي ماده
هاي علميه با رعايت معماري اسالمي و ايراني توسعه و پيشرفت حوزه منظور به –الف

طرح جامع  ،ماه پس از تصويب اين قانون ششدر سراسر كشور حداكثر ظرف مدت 
در مناطقي از كشور  خصباال كشورسر هاي علميه در سراتوسعه فضاي فيزيكي حوزه

به پيشنهاد مراكز  ،ي و توسعه آن وجود دارداندازراهو امكان  هكه فاقد حوزه بود
 تصويب به( اين قانون 12مندرج در ماده ) سازوكارهاي علميه از طريق مديريت حوزه

ذيل  همچنين برنامه احداث مراكز و مدارس علميه در قوانين بودجه سنواتيرسد. مي
 شود.بيني ميفصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پيش

 ... –ب

 رتیمغا عدم دگاهید
فراز شوراي نگهبان در اظهار نظر پيشين خود نسبت به اين ماده، ضمن تذكري در خصوص 
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را جهت رفع اشكال نگارشي، « تصويب»واژه اضافه نمودن ، سابق (29اول بند )الف( ماده الحاقي )
ي مزبور، اين تذكر شورا مورد توجه قرار بود. حال با توجه به اضافه شدن واژهضروري دانسته 

ي اصالحي، با ايرادي گرفته و اين مصوبه، اصالح شده است و از جهات ديگر نيز اين مصوبه
 مواجه نيست.

 نظر شورای نگهبان
موازين شرع  با مغاير(، با توجه به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، 29ي الحاقي )ماده

 و قانون اساسي شناخته نشد.

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شودمي حذف( 41) الحاقي ماده)الف(  بند

 دیدگاه عدم مغایرت
(، اشكال سابق شوراي نگهبان نسبت به اين 81ي الحاقي )با توجه به حذف بند )الف( ماده

 بند، موضوعاً منتفي شده است. 

 نظر شورای نگهبان
( با 81ي الحاقي )به اصالحات به عمل آمده از سوي مجلس، تغاير بند )الف( مادهبا توجه 

 موازين شرع و قانون اساسي منتفي شد.

 نظر نهایي شورای نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 

 .زين شرع و قانون اساسي شناخته نشددولت، با توجه به اصالحات به عمل آمده، مغاير با موا
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 كل كشور 1392قانون بودجه سال 

 62/16/1393مصوب 

 ي قانوندرباره
بودجه سال »( قانون اساسي، اليحه 12در راستاي اجراي اصل ) رئيس جمهوري اسالمي ايران،

به  51/3/5939مورخ  510303ي شماره مصوب هيئت وزيران را به موجب نامه« كل كشور 5938
اعالم  50/3/5939ي علني مورخ رئيس مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد. اين اليحه در جلسه

تلفيق به عنوان كميسيون اصلي و  وصول گرديد و به صورت يك شوري، جهت بررسي به كميسيون
هاي تخصصي و كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي ي كميسيونكليه

ي بودجه هاي فرعي، ارجاع شد. اليحه( قانون اساسي به عنوان كميسيون88ي اصل )هاي كلسياست
هاي مزبور و در نهايت در كميسيون تلفيق به كل كشور با اصالحاتي در كميسيون 5938سال 

 ،52/52/5939اسالمي نيز در تاريخ  شورايتصويب رسيد و گزارش آن به مجلس ارائه شد. مجلس 
براي  59/52/5939مورخ  00321/191ي شماره با اصالحاتي تصويب و طي نامه مفاد اين اليحه را

شوراي نگهبان با ( قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. 38جري مراحل قانوني مقرّر در اصل )
، موادي از اين مصوبه را مغاير با اصول قانون 59/52/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه

 ( تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي551( و )19(، )12(، )51ه اصول )اساسي، از جمل
به مجلس شوراي اسالمي اعالم كرد. مجلس  53/52/5939مورخ  9011/512/39ي شماره نامه

اصالحاتي را در  28/52/5939ي مورخ شوراي اسالمي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه
براي اظهار نظر مجدد  28/52/5939مورخ  31520/191ي شماره را طي نامه اين مصوبه، اعمال و آن

به شوراي نگهبان ارسال كرد. اعضاي شوراي نگهبان در اين مرحله، بدون تشكيل جلسه، پس از 
بررسي مفاد مواد اصالحي، ايرادهاي پيشين شورا نسبت به اين مصوبه را برطرف شده دانستند و نظر 

ي شماره نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را  طي نامه خود مبني بر مغايرت
 به مجلس شوراي اسالمي اعالم كردند. 21/52/5939مورخ  9310/512/39

******* 

 )مرحله نخست( 32/32/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 )جلسات صبح و عصر( 31/32/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 چهارصدهشت ميليون و  بربالغ كل كشور از حيث منابع  3134بودجه سال  -واحده دهما
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ميليون و چهار  هشتصدميليارد و  پانصد و نود و نههزار و  نه و و چهل
و  چهارصدبر هشت ميليون و  مصارف بالغ و از حيث ريال (844434133481441114111)

 و هشتصد و چهار ميليون ردپانصد و نود و نه ميليانه هزار و  و چهل
 ريال به شرح زير است:( 844434133481441114111)

 ... -الف
لحاظ  ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ازهاي دولتي، بانكبودجه شركت -ب

و هفتاد هزار و پانصد و  نهصدبر پنج ميليون و  درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ
ريال و  (143214132438841114111) ميليون هشت و هشتاد هصد وميليارد و ن نود و شش

بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و  ها بالغها و ساير پرداختاز حيث هزينه
 .ريال( 143214132438841114111)هشت ميليون  و ميليارد و نهصد و هشتاد نود و شش

سيصد و و  دويست هزارلغ دو ميليون و شود نسبت به ابالغ مببه دولت اجازه داده مي
( ريال 242114122432341114111يك ميليون ) و هفتاد و يكصدهفت ميليارد و  و شصت

 دو هزار و و مصوب اقدام كند. يكصد و شصت از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ
تا اعتبار  سقف ابالغي التفاوتمابه)ريال  (322441141114111)پنجاه ميليارد چهارصد و 

و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع  3134ماهه دوم سال به شرح زير در شش (مصوب
 قابل ابالغ به مصارف مصوب است: ،متناسب با روند واريزي به خزانه و

 .ريال (3324111411141114111)هزار ميليارد  هفدهاي يكصد و اعتبارات هزينه
 ( ريال.114111411141114111)پنج هزار ميليارد  و ي سياهاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي

ميليارد و پنجاه  چهارصدهاي مالي ده هزار و اعتبارات تملك دارايي
 .ريال( 314411411141114111)

از محل صادرات نفت  (%2) درصد دواي استاني، هاي سرمايهيياعتبارات تملك دارا
واحده قانون استفاده  تبارات موضوع مادهو محروم كشور و اع خيزخام براي مناطق نفت

يافته مصوب توسعه متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر
 مشمول كاهش اعتبار نيست. (3)11/2/3131

                                                           
: 91/3/5939مصوب  يافتهقانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعهواحده ماده  .1

ي و جهت حصول به لّهاي ك( قانون اساسي و سياست80در راستاي تحقق اصل چهل و هشتم ) -ماده واحده»
انداز و به منظور استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق اهداف چشم
يافته و تحقق پيشرفت و عدالت، دولت مكلف است در توزيع منابع عمومي و يارانه سود تسهيالت به كمتر توسعه

هاي زير، هاي كمتر از سطح متوسط كشور در شاخصداري شهرستاننحوي عمل نمايد كه فاصله شاخص برخور
 ( به سطح متوسط كشوري نزديك شود.%51ساالنه حداقل ده درصد )
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هاي تملك ريال بايد به طرح (1114111411141114111)حداقل معادل سيصد هزار ميليارد 
 .كندميتناسب، تخصيص پيدا  ماهه و بهدر مقاطع سه اي اختصاص يابد كهسرمايه هايدارايي

 دیدگاه مغایرت  
هاي مالي دولت بايد در ها و تخصيص( قانون اساسي، همه پرداخت19مطابق با اصل ) الف(

 و از منابع موجود و محقق، (ي سنواتيقانون بودجه)=  حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون
 و يكصد و شصتتخصيص مبلغ  واحده، ( مادهببند )فراز دوم ر دبا وجود اين،  صورت گيرد.

سقف ابالغي تا اعتبار  التفاوتمابه)ريال  (502081101110111)پنجاه ميليارد چهارصد و  دو هزار و
صرفاً پس از اطمينان از  را 5938دوم سال  يماههدر ششي سنواتي كشور از بودجه( مصوب

قانون  (19)كه اصل ؛ اين در حالي است است دانسته صارف مصوبقابل ابالغ به م ،تحقق منابع
هاي هزينه و هادرآمد قطعي و موجود دولت است. به عبارت ديگر، منابعيص تخص، ناظر بر اساسي

در  بيني وپيشو به صورت قطعي كشور توسط دولت  يساالنه يجهددر سند بو دولت بايد
مبلغ مزبور و مشروط كردن مصرف آن به تحقق منابع به تصويب برسد. بنابراين، تعيين  مجلس

 ( قانون اساسي است.19مالي احتمالي در آينده، مغاير با اصل )
هاي دولت بايد در حدود ها و تخصيص( قانون اساسي، همه پرداخت19مطابق با اصل ) ب(

ساس، دولت ي سنواتي( صورت گيرد. بر همين ا)= قانون بودجهاعتبارات مصوب، به موجب قانون 
هاي اعتباري مشخص، تخصيص و محل هاي خود را بر اساس رديفها و پرداختبايد هزينه

 مصارف آنها را نيز معلوم و مشخص كند. اما مجلس در بند )ب( اين مصوبه، محل مصرف مبلغ
را به صورت كلّي،  ريال (502081101110111)پنجاه ميليارد چهارصد و  دو هزار و و يكصد و شصت

دانسته است. از اين جهت، تعيين محل مصرف به صورت كلّي و مطلق و عدم « مصارف مصوب»
  ( قانون اساسي است.19ميزان و نوع مصرف آن، مغاير با اصل ) هاي تخصيصي وتعيين رديف

به ترتيبي كه در قانون  ،كل كشور يساالنه يبودجه( قانون اساسي، 12مطابق با اصل ) ج(

                                                                                                                                              
 

عمومي دولت را در قالب رديف مشخص  ي( از اعتبارات بودجه%9مـنظور دولت مكلف است سه درصد )بدين
هاي نرخ بيكاري، آب شرب م هر استان بر اساس شاخصتحت همين عنوان تعيين كند و طي جدولي كه در آن سه

اي، هاي جادهشهري و روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زيرساخت
 گردد، در قانون بودجه درج نمايد.ها مشخص ميهاي عمـران شهري و درآمد شهرداريسرانه

هاي موارد فوق، ها و طرحور همراه با دستورالعمل توزيع پروژههاي مذكسهم هر شهرستان براي بهبود شاخص
شود جمهور به استان ابالغ مي ريزي و نظارت راهبردي رئيسهمزمان با ابالغ اعتبارات استاني توسط معاونت برنامه

 «هاي فوق اختصاص يابد.هاي موضوع شاخصها و پروژهريزي شهرستان به طرحتا با تصويب كميته برنامه
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ز طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليم ا ،شودمقرر مي
و به موجب « ساالنه»ي كل كشور به صورت . مستفاد از اين اصل آن است كه بودجهگرددمي

كه  اين مصوبه،فراز دوم بند )ب( بر اين اساس، حكم مقرر در يابد. تخصيص مي« ي بودجهاليحه»
ي از بودجهريال  (502081101110111)پنجاه ميليارد چهارصد و  ار ودو هز و يكصد و شصتمبلغ 

قابل ابالغ به  آن، صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و 5938ماهه دوم سال در ششكشور را تنها 
معنا است كه ، مغاير با اصل مزبور است؛ زيرا حكم مذكور به اين استدانسته مصارف مصوب 
ي ديگرِ و از طريق يك مصوبه شش ماهي كل كشور پس از گذشت هي ساالنبخشي از بودجه

ي كل بودن بودجه اين موضوع با ساالنه ي بودجه، تخصيص خواهد يافت كهمجلس، غير از اليحه
 ( قانون اساسي مغايرت دارد. 12كشور و انحصار تخصيص منابع در قانون بودجه و به تَبَع، اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
خصوص منوط كردن مصرف بخشي از بودجه  در اين مصوبهدر فراز دوم بند )ب(  چهآن الف(

( 19مغايرتي با اصل ) ،بيني شده استآن، پيشاطمينان از تحقق منابع  بهدوم سال  يماههششدر 
يكي از ندارد؛ زيرا اوالً  كند،تأكيد مي بودجه قانون اساسي، كه بر تخصيص منابع بر اساس قانون

اي لوايح بودجه آن است كه حداقل تخصيص بخشي از اعتبارات آن به جهت ترديد در هويژگي
ي تأمين و تحقق منابع مالي آنها، مشروط و غير قطعي است كه اين موضوع در قوانين بودجه

مشروط نمودن اختصاص مبلغ مزبور هاي گذشته نيز امري متداول و مرسوم بوده است؛ ثانياً سال
هاي مربوطه و ، به نوعي باعث ايجاد انضباط مالي براي دولت و دستگاهبه تحقق منابع آن

بيني محل شود؛ زيرا با پيششده ميهاي تعيينبودجه در رديف مانع از تحقق كسري االمكانحتي
مصرف منابع و اعتبارات احتمالي، تكليف دولت نسبت به آن بخش از درآمدهايي كه مازاد بر 

گونه نيست كه دولت بتواند در صورت تحقق منابع يناشود و خص ميمش ي قطعي است،بودجه
 احتمالي، هرگونه كه بخواهد آن را به مصرف برساند. 

« مصارف مصوب»را  مذكور در آنمحل مصرف مبلغ  ،اين مصوبهدر فراز دوم بند )ب(  ب(
مشخص ودجه بهايي است كه به موجب قانون رديف ،دانسته است. منظور از مصارف مصوب نيز

 ي مذكورهاشده است و دولت بايد در صورت كسري بودجه، منبع مزبور را بالنسبه در ميان رديف
 ،سنواتي، اعتبار تخصيص دهد يتواند بيش از سقف مصوب آن رديف در بودجهتقسيم كند و نمي

نسبت به  يافته باشد تا بتوان بهي ساالنه تخصيصهاي بودجهاعتبارات رديف يمگر اينكه كليه
ها مبلغي را اضافه كرد. بنابراين، محل مصرف مبلغ مزبور در بند )ب( مشخص و رديف يهمه

( قانون اساسي كه بر 19ي ساالنه است و از اين جهت مغايرتي با اصل )منطبق با قانون بودجه
  كند، ندارد.تخصيص منابع دولت در قانون و به موجب مصارف مشخص تأكيد مي
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 گهباننظر شورای ن
 .مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد بند )ب( ماده واحده،

 ــــــــــــــــــــــــ

باشد و وصول مي اجراربط قابل اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي -3 تبصره
صرفاً با  (در حدود وصولي منابع)محل مصارف اين قانون  منابع و تعهد و پرداخت از

مفاد  و (3)31/32/3113مصوب  قانون برنامه و بودجه (11)سازوكار موضوع ماده رعايت 
ساله قانون برنامه پنج (323( و ماده )224)و(، )ز(، )ك(، )ت( و )خ( ماده )بندهاي 

 باشد.الرعايه ميالزم (2)31/31/3183پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

                                                           
كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي  -91ماده : »51/52/5915مصوب  قانون برنامه و بودجه (91)ماده . 1

اي شده توسط كميتههاي معينهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دورهرسد بر اساس گزارشدولت به تصويب مي
هاي آن به الذكر و دورهشود. نحوه تخصيص اعتبارات فوقص داده ميمركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصي

 «.رسدت وزيران ميئاي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هينامهموجب آيين

ري اسالمي پنجم توسعه جمهوساله قانون برنامه پنج (533ماده )و ( 228)و(، )ز(، )ك(، )ت( و )خ( ماده )بندهاي  .2
 اصالحات و 5901 سال مصوب دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون -228 ماده: »51/51/5903 ايران مصوب

 : شودمي تنفيذ پنجم برنامه دوره براي زير الحاقات و اصالحات با آن بعدي الحاقات و

 ... -الف

 در مندرجهاي رديف و اعتبارات ساير و هاكمك و مالي و ايسرمايههاي ييدارا تملك و ايهزينه اعتبارات كليه -و
 منابع ساير و درآمدها وصولي حدود در فقط مذكور جداول ارقام و عناوين شرح به سنواتي بودجه قوانين جداول
 دستگاه متبادله يهاموافقتنامه مفاد اساس بر يادشده قوانين مربوط جداول در مندرج ارقام و عناوين شرح به عمومي

 . است هزينه و پرداخت تعهد، قابل معاونت، سوي از اعتبار تخصيص و ابالغ حدود در و نتمعاو با

 مفاد بر اساس فقط اجرايي،هاي دستگاه توسط مالي كمك و پرداخت هرگونه و تعهد انجام قانوني، موارد كليه در -ز
 و ينقد ريغ كمك هرگونه قانوني موارد كلـيه در همچنين. است مجاز آن حدود در و تخصيص از بعد و موافقتنامه
 ديون، رد نيز و غيرمنقول و منقول اموال شامل آن مشابه و منفعت عين، جمله از مالي و ايسرمايههاي دارايي واگذاري

 هافرم اين از اينسخه. است مجاز معاونت ابالغيهاي دستورالعمل و شرايط ها،فرم قالب در آن مانند و حقوق مـطالبات،
 غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها خصوص در بند اين احكام. شد خواهد دستگاه ايهزينه اعتبارات وافـقتنامهم ضميمه

 . باشد قانون مغاير نبايد بند اين موضوع شرايط. است االجراالزم آن معوض يا ازامابه و قانون در مندرج اعتبارات حدود در

 ...-ح

هاي دسـتگاه كليه توسط سنواتي بودجه قوانين در مندرج ارقام بر زادما مالي بار هرگونه تحميل و ايجاد -ك
 جبران خريد، تبعي هايهزينه و تضميني خريد قبيل از مختلف موارد در دولت مباشرهاي دستگاه جمله از يياجرا

 و صادراتي ايزهج اساسي، كاالهاي خاص، تعهدات ايفاء آن، غير و هانهاده يارانه بازار، تنظيم قيمت، تفاوت زيان،
 مقام باالترين عهده به حكم اين اجراي مسئوليت. است ممنوع ،شودمي استفاده عمومي اعتبارات از كه آن مانند

 بر زائد تعهد موارد، ساير و حكم اين از تخلف. است مربوط مالي مديران و مجاز مقامات يا و يياجرا دستگاه
  .شودمي مربوط مجازات مشمول و محسوب اعتبار

 ...-ل
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 موظفند ،در اين قانون منظور شده است آنهاراي بي كه تكاليفي يهاي اجراكليه دستگاه
ريزي كشور خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه گزارش عملكرد

                                                                                                                                              
 

 و حقوقي جداول ضرايب، تغيير تشكيالت، تغييرات ها،دستورالعمل و هابخشنامه ،هانامهبيتصو كليه -ت
 مصوبات همچنين و نيرو كارگيريبه و استخدام نوع هر مجوز اعطاء حقوقي، ءمبنا افزايش و مشاغل بنديطبقه

 ناشي مالي بار كه است اجرا و تصويب و طرح قابل صورتي در باشد دولت براي مالي بار متضمن كه امنا يهائتيه
 اقدام. باشد شده تأمين ربطذي يياجرا دستگاه داخلي منابع يا كشور كل بودجه قانون در و محاسبه گذشته در آن از

 . شودمي محسوب اعتبار بر زائد تعهد حكم، اين خالف بر يياجرا دستگاه

 ...-ث

 و احكام در مذكور ارزي مبالغ فروش ،برنامه طول در است مكلف ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك -خ
 خالص ،بانك آن بعد سال ترازنامه تصويب تاريخ تا كه دهد انجام ايگونهبه را سنواتي بودجه قوانينهاي رديف

 . نيابد افزايش محل اين از قبل سال پايان به نسبت خارجيهاي ييدارا

 ...-ذ

 و عالي آموزش مراكز مؤسسات، ها،دانشگاه خصوص در( ذ) و( ن) ،(ز) ،(و) بندهاي احكام اجراي -تبصره
 «.بود خواهد قانون اين( 21) ماده رعايت با تحقيقاتي

 استاني هزينه -ددرآم نظام ها،استان عمران و توسعه جهت در اختيارات افزايش و تمركززدايي منظوربه -533 ماده»
 : گرددمي ساماندهي زير شرح به

 و ماليهاي دارايي واگذاري اختصاصي، درآمد استاني، درآمد از اعم استاني منابع شامل استاني ساالنه بودجه -فال
 و ايسرمايههاي دارايي تملك و ايهزينه اعتبارات از اعم استاني مصارف همچنين و ملي منابع از سهم و ايسرمايه

 و ايهزينه اعتبارات «برنامه -دستگاه» توزيع. گرددمي درج تيسنوا بودجه قوانين در سرجمع صورت به هركدام مالي،
 . است استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي برعهده هاشهرستان ايسرمايههاي دارايي تملك اعتبارات سرجمع توزيع

 توسط و ممستقي طور به گيرندمي قرار شهرستان چند در يا و داشته استاني ماهيت كه هاييپروژه اعتبار -تبصره
 . گرددمي تعيين مجزا صورت به شورا

 در نمايدمي مشخص را معاونت و استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي تعهدات كه استان ساالنه بودجه سند -ب
 مربوط دستورالعمل و مذكور قرارداد قالب. گرددمي مبادله معاونت و شورا رئيس بين و تنظيم قراردادي قالب

 . شودمي ابالغ و تهيه معاونت توسط

 استان ييدارا و اقتصادي امور كل اداره نظر زير و كل داريخزانه به وابسته استان معين خزانه استان، هر در -ج
 حساب» عنوان به حساب يك استان معين هايخزانه از هريك براي است موظف كل داريخزانه. شودمي تشكيل
 هر گردانتنخواه ميزان نيز سال هر ابتداي در و نمايد افتتاح استان زمرك در( استان معين خزانه) «كل داريخزانه
 بيستم تا حداكثر و محاسبه استان آن ايسرمايههاي ييدارا تملك و ايهزينه مصوب اعتبارات با متناسب را استان

 . نمايد واريز( استان معين خزانه) «كل داريخزانه حساب» به ماهفروردين

خط  و هاسياست درآمدها، تحقق وضعيت لحاظ با استان اختيار در استاني اعتبارات صتخصي منظور به -د
 معاون عضويت و استاندار مسئوليت با استان اعتبارات تخصيص كميته دولت، عمومي بودجه بر ناظر كلي هايمشي
 . شودمي تشكيل استان دارايي و اقتصادي امور سازمان رئيس و استان ريزيبرنامه

 عالوه معاونت استاني، به ملي ايسرمايههاي ييدارا تملكهاي طرح و هافعاليت اجراي و اريواگذ تناسب هب -هـ
 ملي يياجراهاي دستگاه ايهزينه اعتبارات از مربوط بخش سال طول در مذكور ايسرمايه ييدارا تملك اعتبارات بر
  «.شودمي منتقل هااستان به معاونت تشخيص با
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ها و اجزاء و يك از تبصره گزارش كامل هر ارائه كنند. سازمان مذكور موظف است
داكثر ظرف مدت ح كند،ها دريافت ميهاي اين قانون را كه از دستگاهجداول و پيوست

يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير 
 صورت كتبي و رسمي ارسال كند. ربط مجلس شوراي اسالمي بههاي ذيكميسيون

 دیدگاه مغایرت  
در حدود )بودجه محل مصارف قانون  وصول منابع و تعهد و پرداخت از، اين تبصره الف(
مصوب  قانون برنامه و بودجه (91)صرفاً با رعايت سازوكار موضوع ماده را  (منابعوصولي 

وزارت امور  گاننمايندي مزبور نيز، حضور پذير دانسته است. در ماده، امكان51/52/5915
ي كه در بودجه اعتبارات جاري و عمراني گيري جهت تخصيصاقتصادي و دارايي در تصميم

اصل  اين در حالي است كه مطابق ضروري دانسته شده است. رسد،ميعمومي دولت به تصويب 
و عهده دارد  بررا مسئوليت امور برنامه و بودجه مستقيماً رئيس جمهور قانون اساسي  (520)

تواند در صورت لزوم، اين مسئوليت را به ديگري واگذار كند. از اين جهت، دخالت ساير مي
مله نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در تخصيص ها و نمايندگان آنان از جدستگاه

جمهور فاقد وجاهت قانوني است و بدين اعتبارات جاري و عمراني بودجه، بدون اذن رئيس
 ( قانون اساسي مغايرت دارد. 520با اصل ) ي )الف(،تبصره لحاظ،

قانون برنامه و  (91)سازوكار موضوع ماده  رعايت اين تبصره، مبني بردر الزام موجود  ب(
ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج (228ماده )( )ومفاد بند  و 51/52/5915مصوب  بودجه

محل  وصول منابع و تعهد و پرداخت از، در خصوص 5903مصوب  جمهوري اسالمي ايران
واجد اشكال  ،مرجع تخصيص اعتباراتتعارض در  از جهت، 5938ي سال بودجه قانونمصارف 

ي اعتبارات به ي تخصيص كليه( قانون برنامه و بودجه، وظيفه91وضيح اينكه در ماده )ت. است
داده  ريزيمديريت و برنامه سازماناي مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميته

ظيفه ، اين وساله پنجم توسعهقانون برنامه پنج( 228كه بر اساس بند )و( ماده )شده است، در حالي 
( اين 5ريزي سپرده شده است. بنابراين، حكم مقرر در تبصره )مستقالً به سازمان مديريت و برنامه

مصوبه كه رعايت هر دو اين قوانين را در خصوص وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل 
مصارف الزم دانسته است، حكمي متعارض است كه الزم است اين تعارض در خصوص مرجع 

 بارات برطرف گردد. تخصيصِ اعت

 نظر شورای نگهبان
 گيري بر(، الزام به حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم5تبصره )در 
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( قانون اساسي شناخته شد. همچنين بين 520( قانون برنامه و بودجه، مغاير اصل )91اساس ماده )
از ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، ( قانون برنامه پنج228( قانون مذكور و ماده )91ماده )
 مرجع تخصيص اعتبارات تعارض وجود دارد.  جهت

 ــــــــــــــــــــــــ

   -2 تبصره
 ... -فال

قانون الحاق برخي مواد به ( 3)ماده  (ب)بند  موضوع سهم صندوق توسعه ملي -ب
 شود.تعيين مي( %12)بيست درصد  (3)،(2) دولتبخشي از مقررات مالي  قانون تنظيم

ساله پنجم قانون برنامه پنج (84)ماده  (ح)بند  (3)در راستاي اجراي قسمت اخير جزء 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است  (2)،جمهوري اسالمي ايران توسعه

                                                           
: 53/3/5939( مصوب 2) دولتبخشي از مقررات مالي  قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم( 5)ماده  (ب)بند . 1

 ... -1 ماده»
 ... -الف
هاي حاصل از صادرات نفت ربط، مكلف است دريافتيتابعه ذي اصلي وزارت نفت از طريق شركت دولتي -ب

 بل به هر صورت را پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيعهاي قخام و ميعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سال
هاي مورد تأييد بانك مركزي هاي موضوع اين ماده بالفاصله از طريق حسابالحساب پرداختعنوان علي متقابل به

 داري كل كشور واريز نمايد.هاي مربوط در خزانهجمهوري اسالمي ايران به حساب
طور متناسب، سهم وزارت نفت از  كلف است از وجوه حاصله هر ماهه بهبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران م

و سهم درآمد صندوق توسعه ملي هاي بيع متقابل(، سهم ربط )با احتساب بازپرداختطريق شركت دولتي تابعه ذي
اي شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخي كه ضوابط آن را شورموجب قانون تعيين مي عمومي دولت را كه به

حساب ذخيره ارزي  داري كل كشور و مازاد آن را بهحساب مربوط نزد خزانه كند بهپول و اعتبار مشخص مي
واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه 

اخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از داري كل كشور در دهاي آن شركت مورد تأييد خزانهربط را به حسابذي
طرف قرارداد و  كنندگان مواد و تجهيزات مربوط بهكشور براي پرداخت به پيمانكاران، سازندگان و عرضه

 «ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيالت مالي خارجي توثيق نمايد.و تعهدات هاي جاري هزينه

 ماده» :51/51/5903پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ساله برنامه پنج قانون (08)ماده  (ح)بند  (5)جزء  .2
 فروش از ناشي عوايد از بخشي تبديل هدف با شودمي ناميده «صندوق» ماده اين در كه ملي توسعه صندوق -08

 نيز و اقتصادي دهزاين هايسرمايه و دمولّ ماندگار،هاي ثروت به نفتي هايفرآورده و گازي ميعانات و گاز و نفت
 . شودمي تشكيل نفتي هايفرآورده و گاز و نفت منابع از آيندههاي نسل سهم حفظ

 اين هايدارايي و اموال. داشت نخواهد ايشعبه كشور نقاط ساير و تهران در و است مستقر تهران در صندوق
 . است صندوق اسنامهاس حكم در ماده اين. باشدمي ايران اسالمي جمهوري دولت به متعلق صندوق

 ...-الف

 : صندوق منابع -ح
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صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي وارداتي  ارزش (%21)بيست درصد 
واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و  واريز كند. مبلغتوسعه ملي صندوق حساب  را به

 شود.تسويه مي

 مغایرت   دیدگاه
ميعانات  ،صادرات نفت خاماز ملي  يسهم صندوق توسعه اين تبصره،بند )ب(  طبق الف(

هاي كلّي ه است كه اين موضوع خالف سياستدشتعيين ( %21)بيست درصد  طبيعي گاز وگازي 
ي مزبور بر توضيح اينكه، صدر مصوبه .( قانون اساسي است551اومتي و در نتيجه اصل )اقتصاد مق

 دولتبخشي از مقررات مالي  قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم (5ماده ) (ب)اساس بند 
هر « نفت خام و ميعانات گازي»از صادرات از وجوه حاصله  نمودهمكلف را بانك مركزي ، كه (2)

كند، سهم صندوق موجب قانون تعيين  به ي ملي راصندوق توسعهسهم ، ور متناسبط ماهه به
ي تعيين كرده است. همچنين ذيل مصوبه (%21)بيست درصد توسعه ملي را از محل مورد اشاره، 

ساله پنجم قانون برنامه پنج (08)ماده  (ح)بند  (5)در راستاي اجراي قسمت اخير جزء مزبور 
 ،نفت خام) نفت صادراتاز  حاصل ي ملي را وجوهتوسعه صندوق منابعكه يكي از  ،توسعه

را بانك مركزي  دانسته است، بودجهو به موجب قانون ( نفتي هايفرآورده و گاز گازي، ميعانات
پس از كسر ارزش گاز طبيعي را صادرات گاز طبيعي  ارزش (%21)بيست درصد  نموده كهموظف 

-5بند )اين در حالي است كه اوال،ً به موجب  واريز كند.ي ملي صندوق توسعهحساب  وارداتي به
( از %21حداقل بيست درصد ) ،بايست ساالنهمي (5)،ي برنامه پنجم توسعههاي كلّ( سياست22

 ؛ملي واريز گردد يهاي نفتي به صندوق توسعهمنابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده
ي ملي از منابع سهم صندوق توسعه (2)كلّي اقتصاد مقاومتي، هاي( سياست50بند )ثانياً، مطابق 

بايست به حاصل از صادرات نفت و گاز با هدف كمك به قطع وابستگي بودجه به نفت، مي
( بند )ح( 9جزء ) بر اساسساله پنجم توسعه، صورت ساالنه افزايش يابد؛ ثالثا،ً در قانون برنامه پنج

                                                                                                                                              
 

 و گاز گازي، ميعانات و نفت خام) نفت صادرات از حاصل منابع از( %21) درصد بيست معادل حداقل -5
  .سنواتي بودجه قوانين در آن مبلغ تعيين و برنامه هايسال در( نفتي هايفرآورده

2- » ... 

واريز  -22-5»: 25/51/5903پنجم توسعه، ابالغي مقام معظم رهبري مورخ  ي برنامههاي كلّ( سياست22-5بند ) .1
هاي نفتي به صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده( %21)بيست درصد ساالنه حداقل 

 «.ملي

 افزايش ساالنه -50: »23/55/5932ي اقتصاد مقاومتي، ابالغي مقام معظم رهبري مورخ هاي كلّ( سياست50بند ) .2
 «.از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفتصندوق توسعه ملي سهم 
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ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت سهم صندوق توسعهمقرر شده است كه  (5)(08ماده )
هاي نفتي( و ارزش صادرات تهاتري اين اقالم، هر سال به خام و ميعانات گازي، گاز و فرآورده

ي ملي در نهايت و در سال ميزان سه واحد درصد افزايش يابد. بر همين مبنا سهم صندوق توسعه
( افزايش يافته بود كه اصوالً در %20بيست و شش درصد )با مراعات قواعد مزبور به  5939
( افزايش يابد. اين در صورتي است كه در بند %23بايد به بيست و نه درصد ) 5938ي سال بودجه

بيني نشده، سهم آن ي ملي پيش)ب( اين تبصره، عالوه بر اينكه افزايشي براي سهم صندوق توسعه
كاهش يافته  5938در سال ( %21بيست درصد )به  5939در سال ( %20بيست و شش درصد )از 

هاي كلّي اقتصاد مقاومتي ( سياست50ي مزبور، از اين حيث بر خالف بند )است. بنابراين مصوبه
گردد؛ زيرا مطابق اين بند از ( قانون اساسي محسوب مي551( اصل )5بوده و به تبع مغاير بند )

جمهوري اسالمي ايران پس از مشورت با مجمع  ي نظامهاي كلّتعيين سياست(، 551اصل )
 شود. جزء وظايف و اختيارات رهبري محسوب مي ،تشخيص مصلحت نظام

ساالنه  بايست، مي5903ي پنجم توسعه، ابالغي هاي كلّي برنامه( سياست22-5مطابق بند ) ب( 
به  «هاي نفتيفرآورده»و  «گاز» ،«نفت»از منابع حاصل از صادرات  (%21بيست درصد )حداقل 

كه موضوع بند  -در بند )ب( اين مصوبه گردد. اين در حالي است كه  واريز ملي يصندوق توسعه
 -شود( نيز مي2) دولتبخشي از مقررات مالي  قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم (5ماده ) (ب)

مورد « طبيعي گاز» و« ميعانات گازي»، «نفت خام»از صادراتِ ملي  يسهم صندوق توسعهصرفاً 
ي پنجم توسعه هاي كلّي برنامهكه در سياست« ي نفتيهافرآورده»اي به توجه واقع شده و هيچ اشاره

ي ملي از بدان تصريح شده، نگرديده است. بنابراين عدم ذكر اختصاص سهم صندوق توسعه
هاي ( سياست22-5د )در اين مصوبه، مغاير با بن« هاي نفتيفرآورده»درآمدهاي حاصل از صادرات 

( قانون اساسي است كه تعيين 551( اصل )5كلّي برنامه پنجم توسعه و به تَبَع، مغاير بند )
 هاي كلّي نظام جمهوري اسالمي ايران را از وظايف و اختيارات رهبري مقرّر كرده است. سياست

                                                           
 ماده» :51/51/5903پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ساله قانون برنامه پنج (08)ماده ( بند )ح( 9جزء ) .1

08-... 

 : صندوق منابع -ح

 و گاز گازي، ميعانات و نفت خام) نفت صادرات از حاصل منابع از (%21) درصد بيست معادل حداقل -5
  .سنواتي بودجه قوانين در آن مبلغ تعيين و برنامه هايسال در( نفتي هايفرآورده

  .الذكرفوق اقالم تهاتري صادرات ارزش( %21) درصد بيست حداقل -2

  .درصد واحد سه ميزان به سال هر( 2) و( 5) بندهاي منابع از واريزي سهم افزايش -9

8- »... 
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را ي ايران بانك مركزي جمهوري اسالم اين مصوبه، (2بند )ب( تبصره ) پاياني جزء ج(
پس از كسر ارزش گاز را صادرات گاز طبيعي  ارزش (%21)بيست درصد كه است  كرده موظف

هاي ( سياست22-5بند )، حال آنكه ملي واريز كند يحساب صندوق توسعه طبيعي وارداتي به
، واريز وجوه حاصل از صادرات گاز طبيعي به حساب 5903ابالغي  پنجم توسعه يي برنامهكلّ

ي ملي را به صورت مطلق ذكر كرده است. بنابراين، از آنجا كه واردات و صادرات ق توسعهصندو
ارتباطي با يكديگر نداشته تا بتوان چنين قيدي را مطرح  -به جز در خصوص تهاتر -گاز طبيعي 

ي ملي پس از كسر گاز ي مجلس در خصوص اختصاص سهم صندوق توسعهنمود، مصوبه
ي ي اينكه منجر به كاهش سهم صندوق توسعهواسطهآن در غير تهاتر، به  وارداتي از حيث اطالق

 (5)مغاير بند هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و به تَبَع آن شود، مغاير بند مزبور از سياستملي مي
هاي كلّي نظام جمهوري اسالمي ايران را از است كه تعيين سياستقانون اساسي  (551)اصل 

 رهبري مقرّر كرده است. وظايف و اختيارات

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي كلّي اقتصاد مقاومتي در ( سياست50بند )با توجه به اينكه حكم مقرر در  الف(

ي ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، سهم صندوق توسعهي خصوص افزايش ساالنه
نگرفته است و همچنين با  بيني قراري افزايش و نوع آن مورد پيشبه صورت كلّي بوده و نحوه

افزايش  5939ي سال در كل، نسبت به بودجه 5938ي سال نظر به اين واقعيت كه بودجهامعان 
بند )ب( شود، لذا مفاد ي ملي نيز مييافته و اين افزايش در مجموع شامل سهم صندوق توسعه

 گاز عانات گازي واز صادرات نفت خام، ميملي  يسهم صندوق توسعهاين تبصره، كه در آن 
ه نيز، به تناسب افزايش يافته است. بدين جهت بند مزبور، شدتعيين ( %21)بيست درصد  طبيعي

( 551( اصل )5هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه بند )( سياست22-5بند )تغايري با 
تصاد مقاومتي با هاي كلّي اق( سياست50بند )كنندگان قانون اساسي ندارد. در واقع هدف تدوين

ي ملي بوده است، محقق شده و ي سهم صندوق توسعهي مورد بحث كه افزايش ساالنهمصوبه
 مغايرتي از اين باب وجود نخواهد داشت.

ساالنه  بايستمي ،پنجم توسعه يي برنامههاي كلّ( سياست22-5مطابق بند )اگرچه  ب(
به  «هاي نفتيفرآورده»و  «گاز» ،«نفت»از منابع حاصل از صادرات  (%21بيست درصد )حداقل 

اين تبصره، مورد حكم واقع شده، تعيين در بند )ب(  آنچهشود، اما  واريز ملي يصندوق توسعه
اي به بحث صادرات نفت نشده، تكليف در خصوص سهم صادرات گاز طبيعي است و چون اشاره

هاي فرآورده»صادرات  ملي از درآمدهاي حاصل از يعدم ذكر اختصاص سهم صندوق توسعه
به عبارت ديگر،  ندارد. ي برنامه پنجم توسعههاي كلّ( سياست22-5بند ) ي باغايرت، آندر « نفتي
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صادرات گاز »ي ملي به گذار در اين بند در مقام حصر منابع تأمين سهم صندوق توسعهقانون
ي ملي را از عهنبوده و از اين جهت مفهومي ندارد تا بخواهيم سهم صندوق توس« طبيعي

خارج كنيم. بنابراين، بند )ب( اين مصوبه، از اين جهت كه نافي سهم صندوق « هاي نفتيفرآورده»
ي برنامه پنجم هاي كلّ( سياست22-5بند )هاي نفتي نيست، مغاير با ي ملي از فرآوردهتوسعه
 نخواهد بود.قانون اساسي  (551)اصل  (5)و به تبع آن بند  توسعه

 بهاما دیدگاه
ساالنه  بايستمي، 5903 ابالغي ي برنامه پنجم توسعههاي كلّ( سياست22-5بند ) بر اساس

به  «هاي نفتيفرآورده» و «گاز» ،«نفت»از منابع حاصل از صادرات  (%21بيست درصد )حداقل 
سهم صندوق صرفاً نيز  اين مصوبه (2در بند )ب( تبصره )گردد.  واريز ملي يصندوق توسعه

قرار گرفته مورد توجه « طبيعي گاز» و« ميعانات گازي»، «نفت خام»از صادرات ملي  يتوسعه
 ،)ب(است. بر همين اساس، اين مصوبه از آن جهت كه مشخص نيست آيا موارد مزبور در بند 

شود يا خير، واجد ابهام است. در صورتي كه بند مزبور، شامل نيز مي «نفتي يهافرآورده»شامل 
هاي كلّي برنامه پنجم توسعه و در نتيجه اصل سياست (22-5)نفتي نشود، مغاير با بند هاي فرآورده

هاي كلّي مزبور و اصل مغايرتي با سياست ( قانون اساسي خواهد بود و در غير اين صورت،551)
بايد شمول يا عدم شمول حكم اين مصوبه بر  ( قانون اساسي نخواهد داشت. بنابراين،551)

ي ملي در اين بند روشن شود تا بتوان نسبت به ي نفتي به عنوان منبع صندوق توسعههافرآورده
 اظهار نظر كرد. ( قانون اساسي،551مغايرت يا عدم مغايرت آن با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.2بند )ب( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

   -2تبصره 
 ... -الف

هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر واردات و فروش فرآورده -ح
فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. 

در نظر گرفتن توليدات داخلي و  با بازارتأمين و تنظيم  وليتئمسصورت در هر 
داخل  گاز وارداتي درفت است. عرضه بنزين و نفتهاي موجود، با وزارت نزيرساخت

 .باشدو با احتساب سود متعارف ميكشور، بدون يارانه 
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 مغایرت دیدگاه
كل كشور به ترتيبي كه در قانون  يساالنه يبودجهدارد كه ( قانون اساسي اشعار مي12اصل )

 اي اسالمي تسليمشود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورمقرر مي
ي دولت و ها و درآمدهاي ساالنهاساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه قانونمفهوم بودجه در  شود.مي

در ( حدر بند ) آنچههاي مصوب است. اين در حالي است كه اعتبارات در رديف تخصيص
مقرر شده، هاي نفتي توسط بخش خصوصي واردات و فروش فرآوردهخصوص مجاز دانستن 

ي دولت ندارد، بلكه صرفاً ناظر ي ساالنهساً ارتباطي با ماهيت و مفهوم بودجه و درآمد و هزينهاسا
ي بر تبيين دائمي بخشي از مقررات است. بر اين اساس، تصويب بند )ح( در ضمن قانون بودجه

 ( قانون اساسي است.12اي نيست، مغاير با اصل )كل كشور، از اين جهت كه ماهيت آن بودجه

 عدم مغایرت یدگاهد
هاي واردات و فروش فرآوردهدر خصوص مجاز دانستن  در بند )ح(گرفته بيني صورتپيش

( قانون اساسي ندارد؛ زيرا گنجاندن حكم 12تغايري با اصل ) ،نفتي توسط بخش خصوصي
مزبور در قانون بودجه به معناي آن است كه مدت اعتبار اين حكم، فقط يك سال )در طول 

شود تا بخواهيم آن را مغاير با ( است و دائمي محسوب نمي5938ي سال انون بودجهاجراي ق
( 12بودن قانون بودجه بدانيم. بنابراين، بند مزبور از اين حيث مغايرتي با اصل ) ماهيت ساالنه

 قانون اساسي ندارد.

 نظر شورای نگهبان
 اخته نشد.(، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شن2بند )ح( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

   -2تبصره 
 ... -الف

هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده -ي
هاي نفتي و تأمين خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده و توسعه شبكه

سازي و هاي تأمين، ذخيرهختها و زيرساپااليشگاه منابع مالي سهم دولت در توسعه
به قيمت  (%1)پنج درصد  نياز را از محل افزايش توزيع فرآورده اقدام كند و منابع مورد

پانزده  داري كل كشور تا سقفهاي نفتي تأمين و پس از واريز به خزانههر ليتر فرآورده
ء درآمد به مصرف برساند. اين منابع جز ريال( 314111411141114111)هزار ميليارد 

  باشد.شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مينمي شركت محسوب
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 ابهام دیدگاه
 ،(2تبصره )در بند )ي(  «هاي نفتي ايرانشركت ملي پااليش و پخش فرآورده»استفاده از عنوان 

و  يحقوق يتو نامشخص بودن وضع شركتي با اين نام ياساسنامه يبتصو عدم يبه واسطه
 در صورتي كه ماهيت شركت .استواجد ابهام  ،با دولتشركت  ينا وابط ماليي و همچنين رقانون

( قانون 19مغاير اصل ) داري كل كشور،با خزانهمالي آن  يمذكور، غيردولتي باشد، تعيين رابطه
 تعيين تكليف كرده است.« دولت»هاي ها و پرداختي دريافتاساسي است كه در خصوص نحوه

ايران مشخص شود تا  هاي نفتي ايرانپااليش و پخش فرآوردهملي  ت شركتماهياز اين رو بايد 
( 19ي مالي آن با دولت و مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با اصل )رابطهبتوان نسبت به 

 اساسي اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،2بند )ح( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

   -2تبصره 
 ... -الف
 ،و ارتقاي نظام مالي كشور پذيرقانون رفع موانع توليد رقابت( 31) مادهدر اجراي  -ك

 هـ() بندو  (3)(2) تبصره ()ق بندمانده مبالغ منابع موضوع اين ماده با احتساب باقي

                                                           
 ...-2تبصره » :0/52/5932 مصوب كشور كل 5939قانون بودجه سال ( 2) تبصره ()ق بند .1

 ... -الف
 شود:اجازه داده مي 5939در سال  -ق
هاي نفت و گاز از جمله افزايش ربط براي اجراي طرحهاي دولتي تابعه ذيوزارت نفت از طريق شركت -5

وليد نفت خام و گاز با اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پااليش نفت خام و ميعانات گازي و ظرفيت ت
هاي نفتي و جلوگيري از سوختن گازهاي همراه نفت و جايگزيني محصوالت پتروشيمي، رشد صادرات فرآورده

( دالر به 511011101110111ربط تا سقف يكصد ميليارد )هاي نفتي ذيجاي فرآوردهه گاز داخلي يا وارداتي ب
قانون اساسي  (88) هاي كلي اصل چهل و چهارمصورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي سياست

( ب) بند موضوع هايروش يا و (BOTبرداري و تحويل)متقابل، ساخت، بهره گذاري به روش بيعاقدام به سرمايه
 فروش به اجازه محصول، خريد تضمين با ايران اسالمي جمهوري توسعه جمپن سالهپنج برنامه قانون( 258) ماده

 صادر گذاريسرمايه براي را الزم مجوزهاي يا و منعقد قرارداد( سال ده حداقل) بلندمدت براي صادرات يا داخلي
در  اي و كاهش مصرف انرژيسازي، كاهش گازهاي گلخانههاي بهينهين به منظور اجراي طرحهمچن و نمايد
شهري، عمومي و ريلي درون و برون نقل و حملبر( و هاي مختلف از جمله صنعت )با اولويت صنايع انرژيبخش

)با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير  CNG ، گسترش استفاده ازريپذديتجدهاي ساختمان، توسعه استفاده از انرژي
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ه ميليارد كشور تا سقف پنجا كل 3131قانون بودجه سال  (3)(33) تبصره

                                                                                                                                              
 

شود با رعايت قانون اجراي نفت اجازه داده مي مصرف، به وزارتهاي اصلي بين شهري( و توليد خودروهاي كمراه
گذاران بخش خصوصي و عمومي با قانون اساسي با متقاضيان و سرمايه (88) هاي كلي اصل چهل و چهارمسياست

 اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد.
 با هاطرح از يك هر در دولت تعهد سقف و اختبازپرد و اجرا بنديزمان محيطي،زيست و اقتصادي و فني توجيه

 .رسدمي اقتصاد شوراي تصويب به نفت وزارت پيشنهاد
عهده دولت بوده و شركت ملي نفت ايران منابع ناشي  هاي موضوع اين بند بهگذاريتعهد بازپرداخت اصل سرمايه

پس از اعالم وزارت نفت در معادل( را در هر پروژه  نفت خامشده )جويي حاصلاز صادرات سوخت صرفه
داري كل كشور( منظور و گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهكار دولت )خزانههاي سررسيد به سرمايهسال

 نمايد.تسويه حساب مي
هاي كلي اصل چهل و شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده ميبه شركت
 گذار بخش غيردولتي مشاركت نمايند.ن اساسي با سرمايه( قانو88چهارم )

( دالر يا معادل ريالي آن به تأييد 11101110111هاي موضوع اين بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد ميليون )طرح
 رسد.وزير نفت و بيش از آن با پيشنهاد وزير نفت به تأييد شوراي اقتصاد مي

دولتي  ي واحدهاي موجود غيراي واحدهاي جديد پااليش و يا توسعه كمّقيمت نفت خام و ميعانات گازي بر -2
فارس  ( قيمت صادراتي تحويل روي كشتي )فوب( خليج%31)( تا نود و پنج درصد %31در داخل بين نود درصد )

 .گرددمي تعيين برداريبهره از پس ده سال شود براي حداقلبر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت نفت اعالم مي
اي تعيين گونهها بهدر چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه يميپتروشقيمت پايه خوراك گاز واحدهاي  -9

( سنت در هر متر مكعب كمتر نشود. همچنين به منظور تحريك و تشويق واحدهاي 59گردد كه از سيزده )مي
زايي بيشتر با اولويت دست و اشتغالي و پايينگذاري در صنايع تكميلپتروشيمي و فعاالن اقتصادي به توسعه سرمايه

اي تخفيف گونهصورت پلكاني به يابي وزارت نفت، قيمت خوراك گاز را بهيافته و رعايت مكانمناطق كمتر توسعه
ي تخفيف پلكاني بر اساس ينامه اجرا( باشد. آيين%91) درصد يسگذار تا دهد كه نرخ بازده داخلي ارزي سرمايه

شود و به ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت نفت تهيه مي اي تركيبي فوق ظرف مدت سههشاخص
 .«رسدت وزيران ميئتصويب هي

 ... -55تبصره » :0/52/5932 مصوب كشور كل 5939قانون بودجه سال ( 55) تبصره (هـ) بند .1
 ... -الف
 شود:به وزارت نيرو اجازه داده مي -هـ
)سيكل(  هاي چرخهها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي افزايش بازدهي نيروگاهي طرحبه منظور اجرا -5

جويي در مصرف سوخت مايع، سازي و صرفه، كاهش تلفات، بهينهريپذديتجدهاي تركيبي، توسعه استفاده از انرژي
صادي دارد و افزايش سهم هاي نفتي در مناطقي كه توجيه اقتجايگزيني مصرف برق به جاي گاز يا فرآورده

( ريال به روش بيع متقابل، با 5210111011101110111صادرات برق تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد )
هاي خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمايد. گذاران بخشسرمايه

شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان يجويدولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت صرفه
 گذاران تحويل نمايد.جويي حاصله در مدت حداكثر دو سال به سرمايهصرفه

هاي برداري از آبجويي مصرف آب، مهار و بهرهسازي و صرفههاي آب و فاضالب، بهينهبراي اجراي طرح -2
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 شود.ريال تعيين مي( 1114111411141114111)و پانصد هزار ميليارد  ( دالر11411141114111)
 قانونقانون الحاق برخي مواد به  (3)ماده  (الف) بند همچنين در راستاي اجراي مفاد

با سازمان مديريت و  موافقتنامهموضوع مبادله  (3)(2) دولتمقررات مالي  بخشي از تنظيم
 3134ربط در سال هاي دولتي تابعه ذيشركت ريزي كشور، وزارت نفت از طريقامهرنب

مديريت و  اي مربوط را با سازمانهاي سرمايههاي طرحموظف است موافقتنامه
 ريزي كشور مبادله كند.برنامه

 مغایرت دیدگاه
استناد كرده  «شورو ارتقاي نظام مالي ك پذيرقانون رفع موانع توليد رقابت»اين بند به  الف(

ي مذكور را واجد ايراد شرعي و قانون اساسي مصوبه تر،است، در حالي كه شوراي نگهبان پيش
مغايرت با قانون اساسي  رفعدانسته است و تاكنون، مجلس شوراي اسالمي اصالحات الزم جهت 

ي مزبور، در مصوبه و شرع را انجام نداده است تا به تأييد نهايي شوراي نگهبان برسد. لذا اساساً
و  ء رئيس جمهوري شوراي نگهبان و امضاحال حاضر مراحل قانوني را به منظور اخذ تأييديه

  صحيح باشد. به آن« قانون»اطالق انتشار در روزنامه رسمي طي نكرده است تا 
و ارتقاي  پذيريد رقابترفع موانع تول يي مجلس در خصوص اليحهمصوبه (51)ماده  (ب

                                                                                                                                              
 

هايي كه به مديريت تقاضاي آب تي فاضالب و طرحآوري و دفع بهداشهاي جمعمشترك و مرزي، اجراي طرح
 ( دالر يا معادل ريالي آن به روش بيع51011101110111انجامد و زهكشي اراضي كشاورزي، تا سقف ده ميليارد )مي

 قانون( 258) ماده( ب) بند موضوع مشابه هايروش ساير و (BOT) برداري و تحويلمتقابل يا ساخت و بهره
 قرارداد تعاوني يا خصوصي گذارسرمايه با آب خريد تضمين و ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم هسالپنج برنامه
 «.نمايد صادر مجوز يا منعقد

: 8/52/5939( مصوب 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )5. بند )الف( ماده )1
  -5ماده »

داري كل كشور( و وزارت نفت از طريق الي و نحوه تسويه حساب بين دولت )خزانهبه منظور تعيين رابطه م -الف
ربط، معادل سهمي از ارزش نفت )نفت خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي( صادراتي و مبالغ شركت تابعه ذي

كليه مصارف  گردد، به عنوان سهم آن شركت بابتحاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي
اي و بيع متقابل و اي شركت مزبور از جمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايهاي و هزينهسرمايه

هاي ناشي از عمليات هاي نفتي خالص درآمد و هزينههاي ناشي از فعاليتمحيطي و آلودگيجبران خسارات زيست
شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه تعيين ميهاي حمل و بيمه )سيف( صادرات با احتساب هزينه

ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي شود.مي
شده و در چهارچوب بودجه اساس قيمت تمام هاي عملياتي توليد نفت و گاز برمنابع، قراردادهاي الزم را با شركت

 .«ريزي كشور منعقد نمايدتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهعمليا
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كه  (5)ي نگهبان مواجه شدشورا اساسيشرعي و قانون  ايرادبا ، از جهات مختلفالي كشور نظام م
مقرر و ( 2)بند )ك( تبصره در  اين ماده استناد به اين ايرادها هنوز برطرف نشده است. بنابراين،

                                                           
( اليحه رفع موانع 51در خصوص ماده ) 50/52/5939مورخ  9055/512/39( نظر شماره 8. شوراي نگهبان در بند )1

شرح اظهار نظر كرد: مجلس شوراي اسالمي، بدين  3/55/5939پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب توليد رقابت
مغاير اصل  او... وجود دارد ذكر گردد و الّ« سوآپ»در مواردي كه معادل فارسي واژگاني نظير  ،(51)در ماده  -8»
همچنين اطالق ماده در خصوص تأمين منابع مالي خارجي پس از انقضاي تاريخ  باشد.قانون اساسي مي (51)

خالف موازين  مه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام،قانون برنا (02)مذكور در بند )الف( ماده 
از جهت عدم رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات  اين ماده،( 9)به عالوه تبصره  شرع شناخته شد.
نامه اجرايي بند الحاقي به اين تصويب آيين ،اين بر مضافاً قانون اساسي است. (552)مغاير اصل  ايجادشده دولت،

ي ( مصوبه51گفتني است ماده ) «قانون اساسي شناخته شد. (590)مغاير اصل  وي شوراي اقتصاد،ماده از س
هاي نفت و نيرو و ساير به وزارتخانه -51ماده »الذكر كه مورد ايراد شورا واقع شد، چنين مقرر كرده بود: فوق

اجازه داده مي شود تا با رعايت قانون هاي تابعه و وابسته به آنها حسب مورد ها و شركتها و سازمانوزارتخانه
هاي ( قانون اساسي و تا سقف مبالغي كه با پيشنهاد وزارتخانه88ي اصل چهل و چهارم )اجراي سياست هاي كلّ

 گذاري از جمله بيع متقابل،هاي سرمايهشود با استفاده از انواع روشمربوطه در قوانين بودجه سنواتي درج مي
 برداري، طرح و ساخت كليد در دست،ساخت و بهره ( تأمين منابع مالي،B.O.Tتحويل )برداري و ساخت، بهره
هاي مصرح در قوانين و مقررات در موارد زير كه به افزايش توليد يا برداري و مالكيت و ساير روشساخت، بهره

گذاران و جامد با سرمايهانجويي در مصرف كاال يا خدمت يا زمان يا بهبود محيط زيست ميارتقاي كيفيت يا صرفه
توليدكنندگان خارجي و بخش غيردولتي داخلي، با اولويت بخش خصوصي و يا تعاوني حسب مورد قرارداد رازي 

هاي گذاري يا اقدامات بخشدر مواردي كه سرمايه گذاري براي آنان صادر كنند.يا ريالي منعقد و يا مجوز سرمايه
جويي در كاال يا خدمت تعاوني داخلي به توليد يا ارتقاي كيفيت يا صرفهخصوصي يا  خارجي و عمومي غيردولتي،

هاي تابعه و وابسته به ها و شركتهاي مذكور و سازمانيا زمان يا بهبود كيفيت محيط زيست بيانجامد وزارتخانه
سوخت( با نرخ )براي  هاي صادراتي يا وارداتيبه قيمتآنها مجازند در صورت نياز منافع حاصله را حسب مورد 

از آنها خريداري يا اصل و سود اي با عقد قرارداد هاي غير يارانهارز بازار آزاد و براي ساير موارد با قيمت
تواند نسبت به گذار ميده به آنها پرداخت كنند و در صورت تمايل، سرمايهمنعقگذاري را طبق قرارداد سرمايه

 فروش آنها در داخل يا خارج اقدام نمايد.
 ... -الف

هاي موضوع اين ماده در مواردي كه عوايد و منابع گذاري طرحتعهد بازپرداخت اصل و سود سرمايه -9 تبصره
جويي در مصرف سوخت و كاهش شود و يا به صرفهمي حاصل از اجراي آنها به حساب درآمد عمومي واريز

رسد به عهده دولت است و اقتصاد ميانجامد در سقف و ترتيبي كه به تصويب شوراي هاي عمومي ميهزينه
هاي ميعانات گازي و گاز و فرآورده جويي نفت خام،وزارت نفت موظف است منابع ناشي از افزايش توليد يا صرفه

هاي صادراتي و وارداتي )براي سوخت( و نفتي را از محل افزايش درآمد يا كاهش واردات حسب مورد به قيمت
ربط طبق قرارداد به اي به صورت مستقيم يا از طريق شركت دولتي تابعه ذيغير يارانههاي در ساير موارد به قيمت

داري هاي رقابتي انتخاب گرديده پرداخت كند و همزمان به حساب بدهكار دولت )خزانهگذار كه به روشسرمايه
 كل كشور( منظور و تسويه حساب كند.

 ...« -8تبصره 



 133 كل كشور 3134قانون بودجه سال 

(، واجد اشكال شرعي و 51، به تَبَع ايرادهاي وارد بر ماده )نمودن برخي احكام در اجراي آن
 مغايرت با اصول قانون اساسي است.

 عدم مغایرت دیدگاه
، (2)بند )ك( تبصره در و ارتقاي نظام مالي كشور  پذيرقانون رفع موانع توليد رقابتبه استناد 

نيز از طرف  آني مزبور در كل به تصويب مجلس رسيده و مواد متعدد دليل اينكه مصوبه به
است. به بيان ديگر استناد به آن در اينجا با اين فرض كال اش شوراي نگهبان تأييد شده است، فاقد

شود. لذا چنين صورت گرفته كه ايرادهاي شوراي نگهبان برطرف و اشكاالت مطروحه اصالح مي
 استنادي مغايرتي با اصول قانون اساسي نخواهد داشت. 

 نظر شورای نگهبان
(، به قانون رفع موانع 2)ك( تبصره )از آنجا كه در موارد متعدد در اين مصوبه، از جمله بند 

به تصويب مصوبه مرقوم كه هنوز  استناد شده است پذير و ارتقاي نظام مالي كشورتوليد رقابت
اين مصوبه  (51)همچنين ماده  .شود، اشكال داردبه آن نمي« قانون»ي نرسيده و اساساً اطالق ينها

 .رفع اشكال مذكور، استناد به آن ايراد داردقبل از  ؛نيز مورد ايراد اين شورا قرار گرفته است

 ــــــــــــــــــــــــ

   -2تبصره 
 ... -الف

افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد  -ن
اين قانون،  (1)شماره  جدول 231313و  231313هاي شماره شده در رديف بينيپيش

ريال  (3114111411141114111) ميليارد هزار د و پنجاهمازاد منابع ارزي تا سقف يكص
و دو صندوق توسعه ملي ربط وزارت نفت، پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي

رديف درآمدي شماره  خيز و مناطق محروم، بهخيز و گازتوسعه مناطق نفت( %2)درصد 
صندوق سر سهم اين قانون واريز و مازاد بر آن پس از ك( 1)جدول شماره  231331

 گردد.ارزي واريز مي حساب ذخيره بهتوسعه ملي 

 مغایرت دیدگاه
ساالنه  بايستمي ،5903ابالغي  پنجم توسعه برنامهي هاي كلّ( سياست22-5مطابق بند )

به  «هاي نفتيفرآورده»و  «گاز» ،«نفت»از منابع حاصل از صادرات  (%21بيست درصد )حداقل 
ي ملي را تنها از (، كسر سهم صندوق توسعه2بند )ن( تبصره ) .گردد زواري ملي يصندوق توسعه
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بيني قرار داده است و مورد پيش «ميعانات گازي»و  «نفت خام»افزايش درآمد حاصل از صادرات 
بند  اي نكرده است. بنابراين،اشاره« هاي نفتيفرآورده»ي ملي از در آن به كسر سهم صندوق توسعه

، مغاير با اين ي برنامه پنجم توسعههاي كلّ( سياست22-5بند )ي شمول تضييق دامنه دليل مزبور، به
هاي كلّي ( قانون اساسي است كه بر تعيين سياست551( اصل )5ها و به تَبَع مغاير با بند )سياست

 كند. نظام توسط مقام رهبري تأكيد مي

 ابهام دیدگاه
ساالنه  بايستمي ،5903ابالغي  ه پنجم توسعهي برنامهاي كلّ( سياست22-5بند ) بر اساس

هاي نفتي به صندوق فرآورده گاز و ،از منابع حاصل از صادرات نفت (%21بيست درصد )حداقل 
از را ملي  يسهم صندوق توسعهكسر صرفاً (، 2در بند )ن( تبصره )گردد.  واريز ملي يتوسعه

ر داده است. بنابراين با توجه به اينكه قرامورد توجه « ميعانات گازي» و «نفت خام»صادرات 
اين اليحه، شامل  (2( تبصره )ن)در بند « ميعانات گازي» و «نفت خام»مشخص نيست آيا 

شود يا خير؟ واجد ابهام است. در صورتي كه بند مزبور، شامل نيز مي «نفتي يهافرآورده»
برنامه پنجم توسعه و در نتيجه اصل هاي كلّي سياست (22-5)هاي نفتي نشود، مغاير با بند فرآورده

بايد  ( قانون اساسي خواهد بود و در غير اين صورت، چنين مغايرتي نخواهد بود. بنابراين،551)
ي ملي هاي نفتي به عنوان منبع صندوق توسعهشمول يا عدم شمول حكم اين مصوبه بر فرآورده

 ( قانون اساسي551غايرت آن با اصل )در بند )ن( روشن شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم م
 اظهار نظر كرد.

  نظر شورای نگهبان
هاي نفتي ، از اين حيث كه روشن نيست آيا از فرآورده([2]= تبصره ) بند )ن( اين تبصره

اظهار نظر  ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،يا خير گرددميصادراتي، سهم صندوق توسعه ملي اخذ 
 .خواهد شد

 ــــــــــــــــــــــــ

  -2تبصره 
 ... -الف
ربط و وزارت نيرو اجازه داده به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي -س
شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز و شركت آب و فاضالب روستايي اين مي

 .استان اقدام كند
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 مغایرت دیدگاه
كل كشور به ترتيبي كه در  يساالنه يبودجه( قانون اساسي مقرر كرده است كه 12اصل )

شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي قانون مقرر مي
ها و درآمدهاي مفهوم و ماهيت بودجه در قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه شود.مي تسليم
اعطاي مجوز به  ين اساس،بر ا مصوب است. هايرديفي دولت و تخصيص اعتبارات در ساالنه

،در بند گاز استان البرز و شركت آب و فاضالب روستايي اين استان دولت جهت تأسيس شركت
و درآمدهاي دولت و مفهوم و  ، كه يك حكم كلّي و دائمي است، ارتباطي با هزينه(2تبصره ) )س(

ه صورت دائمي به ماهيت بودجه ندارد. در واقع اين موضوع بايد از طريق قوانين عادي و ب
اي ندارد، در تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد. بنابراين، تصويب بند مزبور، كه ماهيت بودجه

 ( قانون اساسي است. 12مغاير با اصل ) ي سنواتي،اليحه بودجه

 نظر شورای نگهبان
د، نراي ندا، ماهيت بودجه([2( اين تبصره ]= تبصره )3و بند الحاقي ) از آنجا كه بند )س(

 .ندقانون اساسي شناخته شد (12)مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ

  -2 تبصره
 ... -الف

هاي نفتي وزارت نفت مكلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده -ع
قاچاق يا عرضه خارج از شبكه به ازاي كشف و تحويل هر ليتر مواد  شده اعم ازكشف
رسمي مصرف به نرخ زمان كشف پس از كسر ده  در شبكهتوزيع  شده نفتي قابلكشف

تا سقف ده  (داري كل كشورخزانه حساب پس از واريز به) هزينه باالسري (%31)درصد 
كشور  داري كلحساب خاصي نزد خزانه ريال به (314111411141114111) ميليارد هزار

آن بر اساس طرح توزيع ريال  (84111411141114111)واريز كند تا هشت هزار ميليارد 
مسلح و وزارت اطالعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و  ستاد كل نيروهاي

امنيتي اختصاص يابد. ستاد كل نيروهاي  ريزي كشور، جهت تقويت بنيه دفاعي وبرنامه
كاشفين اعم از  از وجوه حاصله را به يگان كاشف و (%31)درصد  تواند تا دهمسلح مي

ريال از  (24111411141114111)و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد  دفاعي
گيرد تا به منظور تأمين پرورش قرار مي و در اختيار وزارت آموزش منابع اين بند

هاي استاني پرديس و آموزشي و پرورشي هاي سوخت و آب و برق واحدهايهزينه
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 زينه نمايد.ه« دانشگاه فرهنگيان» معلم مراكز تربيت
شده در مراجع رسيدگي، مبني بر هاي نفتي كشفي فرآوردهيكه احكام نها صورتي در

هاي برائت متهم يا متهمان از اتهام وارده باشد، اعتبار الزم جهت استرداد بهاي فرآورده
كننده در همان سال توسط ستاد رسيدگي شده حسب اظهار مالك و تأييد مرجعفروخته

 شود.مسلح از حساب مذكور تأمين ميكل نيروهاي 
ريزي كشور با همكاري ي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامهيدستورالعمل اجرا

هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي وزارتخانه
  رسد.وزيران مي هيئت تصويب شود و بهمبارزه با قاچاق كاال و ارز تهيه مي

 مغایرت دیدگاه
تواند در اموال ديگران مطابق با موازين شرع، مالكيت اشخاص محترم بوده و كسي نمي الف(

درآمد حاصل از فروش كرد ملزم به هزينهرا وزارت نفت )ع(، صدر بند دخل و تصرف كند. 
را ان اموال ديگركرده است و اين اجازه را داده است كه وزارت نفت شده هاي نفتي كشففرآورده

دخل  در آنها و بدون محكوميت قطعي از سوي مراجع قضايي صالح بفروشد وآنان  يبدون اجازه
در  شده تا زمان تعيين تكليف آنهاي نفتي كشفالزم است كه در فرآوردهو تصرف كند. در واقع 

وجه آن در حساب  ،ه نگهداري آن مشكل باشد پس از فروشچ، تصرف نشود و چنانمراجع صالح
 به آنها بازگردانده شود.از اتهام انتسابي، تا در فرض برائت متهم يا متهمان  شود صي نگهداريخا

شرعي  با موازينبنابراين، بند مزبور از اين جهت كه مغاير اصل سلطه و مالكيت اشخاص است، 
 .مغايرت دارد

يق دادگاه حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طر( قانون اساسي، 90مطابق اصل ) ب(
كه از  اشخاصمالكيت ( قانون اساسي 83. همچنين بر اساس اصل )صالح و به موجب قانون باشد

. اين در حالي است كه به موجب بند )ع(، وزارت نفت مكلف شده استمحترم  ،راه مشروع باشد
 شده از آنان را بهمتهمان، اموال كشفقبل از رسيدگي قضايي و نهايي شدن مجرميت است كه 

شود. كرد خود نوعي مجازات محسوب ميكند كه اين فروش و هزينه فروش رسانده و هزينه
بنابراين، حكم بند مزبور، از اين جهت كه بدون حكم و از طريقي غير از دادگاه صالح، مالكيت 

كند، مغاير با اصل قانوني بودن مجازات، اشخاص را نقض و به نوعي مجازات را بر آنها اعمال مي
 ( قانون اساسي است.83( و محترم بودن مالكيت افراد موضوع اصل )90ضوع اصل )مو

 عدم مغایرت دیدگاه
و شده هاي نفتي كشففروش فرآورده( در خصوص 2تبصره )صدر بند )ع( حكم مقرّر در 
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ه قبل از رسيدگي مراجع قضايي و صدور حكم قطعي، درآمد حاصلكرد به هزينهوزارت نفت الزام 
آنها  ييا عرضهبودن قاچاق متصدي كشف اين اقالم با فرض  مأمورانكه است جهت از اين 

فرض به نوعي  اند. در اين موارد،نموده ي آنهارسمي، اقدام به توقيف و مصادره يخارج از شبكه
اينكه در ذيل بند مزبور نيز با  ي است، ضمنن اموال يقينايقانوني بودن غيربر اين است كه 

ي مبني بر برائت ياحكام نها صدور صورت درصاحبان اموال به وجوه استرداد مكان بيني اپيش
در اين خصوص و صاحبان اين اموال ن انوعي حقوق متهمبه متهم يا متهمان از اتهام وارده، 

( قانون 83( و )90اصول )موازين شرعي و بند مزبور مغايرتي با  شده است. بنابراين،تضمين 
 اساسي ندارد.

 ر شورای نگهباننظ
نيز با توجه به اينكه تصرف در اموال ديگران بدون ([ 2]= تبصره )صدر بند )ع( اين تبصره 

شده تا هاي نفتي كشفاجازه آنان شرعاً جايز نيست، اشكال دارد. لذا الزم است كه در فرآورده
وجه آن  ،زمان تعيين تكليف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد پس از فروش

در حساب خاصي نگهداري تا در فرض برائت متهم يا متهمان به آنها بازگردانده شود. همچنين 
 .قانون اساسي شناخته شد (83)و  (90)اين قسمت از بند مرقوم، مغاير اصول 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -2تبصره 
 ... -3 بند الحاقي

منظور پرداخت تسهيالت  شود بهداده مي اجازه توسعه مليصندوق به  -2بند الحاقي 
اي در ميادين مشترك نفتي و گازي كه به تصويب شوراي هاي توسعهطرح براي اجراي

ها دالر در بانك( 4481141114111)ميليون  هشتصدو  اقتصاد رسيده مبلغ چهار ميليارد
 گذاري نمايد.سپرده

هاي عامل رت نفت توسط بانكربط وزااين تسهيالت با معرفي شركت دولتي تابعه ذي
پيمانكاران خصوصي و تعاوني طرف قرارداد با اين شركت پرداخت  به سازندگان و

 شود.مي

 مغایرت دیدگاه
گذاري مبلغ سپردهجهت ملي  يصندوق توسعهمبني بر اعطاي مجوز به  حكم مقرر در اين بند

، با هدف تأسيس اين صندوق هادالر در بانك( 8001101110111)و هشتصد ميليون  چهار ميليارد
تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منابع تأمين بودجه عمومي به منابع  برمبني 
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مورد  5903هاي كلّي برنامه پنجم ابالغي ( سياست22ي اقتصادي كه در بند )هاي زايندهو سرمايه
هاي كلّي اقتصاد مقاومتي ( سياست50ند )تأكيد قرار گرفته است، همخواني ندارد. كما اينكه ب

 قطع تا گاز و نفت از حاصل منابع از ملي يتوسعه صندوق سهم افزايشنيز بر لزوم  5932ابالغي 
مزبور، از اين جهت كه با روح حاكم بر بند اشاره دارد. بنابراين  نفت به بودجه وابستگي
ي ملي مطابقت ندارد، واجد ق توسعههاي كلّي ابالغي مقام رهبري و هدف تأسيس صندوسياست

 ( قانون اساسي است.551( اصل )5اشكال و مغاير با بند )

 عدم مغایرت دیدگاه
گذاري مبلغ چهار سپردهجهت ي ملي صندوق توسعهبه  بر اعطاي مجوزمبني  اين بند،در آنچه 

رار گرفته، در واقع بيني قمورد پيش هادالر در بانك( 8001101110111)و هشتصد ميليون  ميليارد
بوده اي در ميادين مشترك نفتي و گازي هاي توسعهطرح منظور پرداخت تسهيالت براي اجرايبه

ساله ( قانون برنامه پنج08)ط( ماده ) كه اين هدف كامالً با اهداف و مصارف صندوق كه در بند
واني دارد و مغايرتي از اين همخ (2)توسعه ي برنامه پنجمهاي كلّ( سياست22)و بند  (5)پنجم توسعه

 ( قانون اساسي ندارد.551هاي كلّي نظام و اصل )جهت با سياست

                                                           
 ... -08 ماده: »51/51/5903پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ساله مه پنجقانون برنا (08)ماده ( طبند ) .1

 : صندوق مصارف -ط

 غيردولتي عمومي مؤسسات به متعلق اقتصاديهاي بنگاه و تعاوني خصوصي،هاي بخش به تسهيالت اعطاي -5
  .اقتصادي و مالي فني، توجيه دارايهاي گذاريسرمايه توسعه و توليد براي

2-...  

 . ..-5 تبصره

 اين از كنندهاستفاده گذارانسرمايه و است ارزي صورت به فقط ماده اين موضوع تسهيالت اعطاي -2 تبصره
 . ندارند را داخلي بازار در ريال به ارز تبديل اجازه تسهيالت

 «.بود اهدخو غيردولتي و دولتيهاي بانك عامليت طريق از صرفاً صندوق تسهيالت كليه اعطاي -9 تبصره

تغيير نگاه به  -22» :25/51/5903ي برنامه پنجم توسعه، ابالغي مقام معظم رهبري مورخ هاي كلّ( سياست22بند ). 2
و ايجاد « هاي زاينده اقتصاديمنابع و سرمايه»نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به 

ريزي براي ن در مجلس شوراي اسالمي در سال اول برنامه پنجم و برنامهصندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آ
 :وابسته بدان با رعايت يدستنييپااستفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و 

5-22-... 
دف هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هارائه تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملي به بخش -2-22

 در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي يگذارهيسرماتوليد و توسعه 
9-22- ...» 
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 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،2( به تبصره )2بند الحاقي )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -2تبصره 
هاي تجاري بابت اسالمي ايران و بانكمطالبات بانك مركزي جمهوري  -2بند الحاقي 

ربط وزارت نفت، به مدت دو سال ذي دولتي تابعه اصل و سود تسهيالت به شركت
 هاي امهال به عهده شركت مذكور است.شود. هزينهامهال مي

 مغایرت دیدگاه
نون كل كشور به ترتيبي كه در قا يساالنه يبودجهدارد كه ( قانون اساسي اشعار مي12اصل )

 شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليممقرر مي
ي ها و درآمدهاي ساالنهدر قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه« بودجه»مفهوم و ماهيت  شود.مي

ي سالهمبني بر امهال دو ( اين مصوبه0بر اين اساس، حكم مقرر در بند الحاقي ) دولت است.
تسهيالت  هاي تجاري بابت اصل و سودمطالبات بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك

، به دليل اينكه ناظر به يك حكم كلّي و ربط وزارت نفتذي يپرداختي به شركت دولتي تابعه
 امهالبودن بودجه در تضاد است. به عالوه، است، با اصل ساالنه -سال فراتر از يك -دائمي 

به مدت دو سال، ارتباطي با دخل و خرج يكساله كشور و ماهيت و مفهوم  هم آنها مطالبات بانك
 ( قانون اساسي است.12لذا بند مزبور از اين جهت مغاير با اصل ) بودجه ندارد.

 عدم مغایرت دیدگاه
ايران مطالبات بانك مركزي جمهوري اسالمي مبني بر امهال  اين بنددر  گرفتهبيني صورتپيش
ربط وزارت ذي يتسهيالت پرداختي به شركت دولتي تابعه هاي تجاري بابت اصل و سودو بانك

ي شركت قرار داده است و براي دولت هاي امهال را بر عهده، از اين جهت كه پرداخت هزينهنفت
جهت، اي است. لذا ذكر آن در قانون بودجه، از اين درآمد تعيين كرده است، واجد ماهيت بودجه

 ( قانون اساسي ندارد.12پذير بوده و تغايري با اصل )توجيه

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.2( به تبصره )0بند الحاقي )

 ــــــــــــــــــــــــ
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 ... -2تبصره 
ايت ربط خود با رعوزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي -2 الحاقيبند 

به  متانلقانون اساسي، در تأمين دانش فني  (44)و چهارم  ي اصل چهلهاي كلّسياست
اسمز معكوس ، (GTL)مايع  گاز به ،(MTPP) پروپيلنپليبه  متانل ،(MTG) بنزين
(RO) نياز صنعت گاز و پتروشيمي كشور مشاركت نمايد و غشاهاي نانويي مورد 

پذير در موارد مذكور در كشور استقرار توجيهاي كه حداقل يك واحد توليدي گونهبه
 يابد.

 دیدگاه مغایرت  
( قانون 12( قانون اساسي است؛ زيرا اصل )12( اين مصوبه، مغاير با اصل )3مفاد بند الحاقي )

شود از طرف ساالنه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي يبودجهكند كه اساسي بيان مي
مفهوم و ماهيت  شود.مي ي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليمدولت تهيه و براي رسيدگ

ي دولت و تخصيص ها و درآمدهاي ساالنهدر قانون اساسي نيز ناظر بر تعيين هزينه« بودجه»
كه ناظر بر اعطاي مجوز به  بندمفاد اين  بر اين اساس، هاي مصوب است.اعتبارات در رديف

در تأمين دانش فنيِ برخي مشاركت جهت ربط بعه ذيوزارت نفت از طريق شركت دولتي تا
ها در حوزه صنايع نفت است، از آن جهت كه ارتباطي با موضوع بودجه و درآمد و فعاليت
( قانون اساسي 12اي و در نتيجه مغاير با اصل )ي دولت ندارد، فاقد ماهيت بودجههاي ساالنههزينه

 .رد، تحت قوانين مستقل به تصويب مجلس برسدگونه موايناشود. لذا الزم است محسوب مي

 نظر شورای نگهبان
اي ندارند، ([، ماهيت بودجه2( اين تبصره ]= تبصره )3از آنجا كه بند )س( و بند الحاقي ) -

 ( قانون اساسي شناخته شدند.12مغاير اصل )
اضافه « تبديل»اژه و ،«تأمين دانش فني»، بعد از عبارت (2)به تبصره  (3)بند الحاقي  در تذكر: -
 .شود

 ــــــــــــــــــــــــ

   -1 تبصره
قانون اجراي  (1) ماده (ب)و  (الف)بندهاي  (3)در راستاي اجراي تبصره  -الف

و  21/1/3182 ( قانون اساسي مصوب44)چهل و چهارم ي اصل هاي كلّسياست
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ريق سازمان مجاز است از طدارايي صادي و توزارت امور اق (3)،اصالحات بعدي آن
سهام و  الشركه، حق تقدم ناشي ازكليه سهام، سهم 3134سازي تا پايان سال خصوصي

هاي گروه هايبرداري و مديريت دولت را در بنگاهحقوق مالكانه، حق بهره الشركه،سهم
فارس و  خليج (لدينگهُ)و شركت مادرتخصصي  (2)قانون مذكور (2) ماده يك و دو

                                                           
( قانون اساسي مصوب 88چهل و چهارم )ي اصل هاي كلّقانون اجراي سياست (9) ماده (ب)و  (الف)بندهاي  .1

 شود: زير تعيين مي به شرحلت هاي اقتصادي دوقلمرو فعاليت -9 ماده» :21/9/5903
هاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاهمالكيت، سرمايه -الف

اي، تأسيس مؤسسه و يا هاي سرمايههاي تملك داراييطرح ( اين قانون است، اعم از2) همشمول گروه يك ماد
ميزان  به هر نحو و صوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي، به هرهاي خشركت دولتي، مشاركت با بخش

 ممنوع است. 
، حق الشركه، حقوق مالكانهالشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهمدولت مكلف است سهم، سهم -5 تبصره

ت آنها جزء ها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعالي، بنگاههابرداري و مديريت خود را در شركتبهره
( اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 2) مادهگروه يك 

 غيردولتي واگذار نمايد.  هاي خصوصي، تعاوني و عموميايران به بخش اسالمي
 ...-2 تبصره

ي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه ها( از ارزش مجموع سهام بنگاه%01) درصد دولت مكلف است هشتاد -ب
 غيردولتي واگذار نمايد.  هاي خصوصي، تعاوني و عموميآهن را به بخش( اين قانون به استثناء راه و راه2دو ماده )

( اين قانون با 2هاي گروه دو ماده )منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت دولت مجاز است به -5 تبصره
گذاري ميت دولت، استقالل كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايهتوجه به حفظ حاك

  ها در بازار بيشتر نباشد.( ارزش اين فعاليت%21)نمايد كه سهم دولت از بيست درصد 
 ...« -2 تبصره

 -2ماده »: 21/9/5903( قانون اساسي مصوب 88چهل و چهارم )ي اصل هاي كلّقانون اجراي سياست (2) ماده .2
ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كاالها و يا خدمات به سه گروه زير  هاي اقتصادي در جمهوري اسالميفعاليت

 شود: تقسيم مي
 .ماده اين سه و دو گروه در مذكور موارد جز به اقتصادي هايفعاليت تمامي -يك گروه

 در مذكور موارد جز به اساسي قانون( 88) چهارم و چهل اصل رصد در مذكور اقتصادي هايفعاليت -دو روهگ
 . ماده اين سه گروه

 هاي مشمول اين گروه عبارتند از: ها، مؤسسات و شركتفعاليت -گروه سه
  (هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد )فركانسشبكه (5
 ه پستي هاي اصلي تجزيه و مبادالت و مديريت توزيع خدمات پاي( شبكه2
  شخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح، انتظامي و امنيتي به تتوليدات محرمانه يا ضروري نظامي (9
 هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز ( شركت ملي نفت ايران و شركت8
 ( معادن نفت و گاز 1
، بانك توسعه صادرات، ، بانك سپه، بانك صنعت و معدنن( بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بانك ملي ايرا0

 بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون 
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برداري فعال و غيرفعال و نيز كليه معادن در حال بهره برداري ازبهرهحقوق مالكانه و حق 
هاي دولتي ها و سازماندولت و شركت فروش موجود در معادن متعلق به هاي قابلباطله

هاي تابعه و شركتو  جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران از
، و تعاوني با اولويت تعاوني از طريق بورس هاي خصوصيوابسته به آن سازمان به بخش

جدول  (131112)شماره  هايرديف فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به
 اين قانون واريز كند. (1)شماره 

 مغایرت دیدگاه
ابالغي مورخ  قانون اساسي (88) ي اصلهاي كلّسياست( قسمت )الف( 5بند ) مطابق

 (88)حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل دولت (5)،مقام معظم رهبري 5/9/5908
برداري از آن( را كه هاي قبلي و بهرهموظف است هرگونه فعاليت )شامل تداوم فعاليتو  را ندارد

ساله چهارم )ساليانه حداقل پنج ينباشد، حداكثر تا پايان برنامه (88)مشمول عناوين صدر اصل 
اين  هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.به بخش كاهش فعاليت( درصد 21

( اين مصوبه، در مقام ذكر اشخاصي كه سهام و 9ي )بند )الف( تبصرهدر در حالي است كه 
« هاي تعاوني و خصوصيبخش»شود، تنها به ي موضوع اين بند به آنها واگذار ميالشركهسهم

                                                                                                                                              
 

 ( بيمه مركزي و شركت بيمه ايران 3
 انتقال برق  هاي اصلي( شبكه0
 ( سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 3

 هاي بزرگ آبرساني ( سدها و شبكه51
  .راديو و تلويزيون (55

هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد ها و بنگاهبندي فعاليتتشخيص، انطباق و طبقه
، ( گروه سه9رسد و در مورد بند )ت وزيران ميئدارايي ظرف شش ماه به تصويب هي اقتصادي و وزارت امور

 «سد.ت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برئمصوبه هي

 5/9/5908، ابالغي مورخ قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (88) ي اصلهاي كلّسياست( قسمت )الف( 5بند ) .1
 هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:ي توسعه بخشهاي كلّسياست -الف»مقام معظم رهبري: 

را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت  (88)دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل  -5
نباشد، حداكثر تا پايان  (88)برداري از آن( را كه مشمول عناوين صدر اصل هاي قبلي و بهره)شامل تداوم فعاليت

 هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردرصد كاهش فعاليت( به بخش 21ساله چهارم )ساليانه حداقل پنجبرنامه 
سن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از توجه به مسئوليت نظام در حُدولتي واگذار كند. با 

ت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي براي مدت ئتوسط دولت بنا به پيشنهاد هي (88)عناوين صدر اصل 
جنبه محرمانه معين مجاز است. اداره و توليد محصوالت نظامي، انتظامي و اطالعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه 

 «دارد، مشمول اين حكم نيست.
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از اين حيث كه با نشده است. لذا بند مزبور، « ي غيردولتيهاي عمومبخش» اشاره شده و ذكري از
نيست، داراي اشكال  قانون اساسي ابالغي مقام معظم رهبري منطبق (88) اصلي هاي كلّسياست

هاي تعيين سياست كه گرددقانون اساسي محسوب مي (551)اصل  (5)و در نتيجه مغاير بند بوده 
جزء  ،س از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظامپرا ي نظام جمهوري اسالمي ايران كلّ

 .برشمرده استرهبري و اختيارات وظايف 

 عدم مغایرت دیدگاه
در خصوص  قانون اساسي (88) ي اصلهاي كلّسياست( قسمت )الف( 5بند )حكم مقرّر در 

، لزوماً خصوصي و عمومي غيردولتي، هاي تعاونيبه بخشهاي اقتصادي واگذاري برخي از فعاليت
اي نيست، بلكه در واقع ها به هر سه بخش مزبور و در هر مصوبهبه معناي تقسيم مساوي واگذاري

به هر هاي خود را واگذاريتواند به استناد آن و بر اساس مصالح كشور اي است كه دولت مياجازه
بور در كدام از آنها يا به هر سه بخش انجام دهد. به بيان ديگر، مقصود از ذكر نام سه بخش مز

( قانون اساسي، مشخص نمودن اشخاص واجد صالحيت در اين رابطه 88هاي كلّي اصل )سياست
ها نبايد خارج از اين سه بخش صورت پذيرد. به همين علت بند است؛ يعني واگذاري فعاليت

 را جهت واگذاري« هاي تعاوني و خصوصيبخش»صرفاً  ي بودجه كه( مصوبه9) )الف( تبصره
هاي عمومي بخش» مشخص نموده و لزومي به ذكر نامموضوع اين بند  يالشركهسهام و سهم

بند  ي باغايرت مآالً وقانون اساسي  (88) اصلي هاي كلّسياست نديده است، مغايرتي با« غيردولتي
 ندارد.قانون اساسي  (551)اصل  (5)

 نظر شورای نگهبان
 ن اساسي شناخته نشد.(، مغاير با موازين شرع و قانو9بند )الف( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

   -1تبصره 
 ... -الف

خصوصي و تعاوني و  هايهاي خود به بخششود بدهيبه دولت اجازه داده مي -ج
با  را( 38)اي، صنايع دفاعي و مصارف جدول هاي بيمهصندوقها، پيمانكاران، شهرداري

ت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزار اولويت پرداخت رد ديون و تعهدات و بدهي
شاغالن و  مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات

بازنشستگان ارتش جمهوري اسالمي ايران از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، 
 -3) شمارهبرداري و بهره مالكانه موضوع اين تبصره و رديف بهره الشركه، حقسهم
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ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه اين قانون پس از تأييد( 8)جدول شماره ( 313111
مورد بدون  ربط حسبي ذييهاي اجراحساب دستگاهبا اعالم سازمان حسابرسي و يا ذي

( 44)ي اصل چهل و چهارم هاي كلّقانون اجراي سياست (23)الزام به رعايت ماده 
 يه و سپس تهاتر كند.پرداخت و يا تسو (3)قانون اساسي

قانون اساسي جمهوري اسالمي  (11) سوم وواگذاري تهاتري بايد با رعايت اصل پنجاه 
انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا  (خزانه گردش)ايران 

 پايه مزايده كمتر باشد.
ده معظم شهدا مشمول پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانوا

ي و تأييد يحساب و رئيس دستگاه اجراشود و با تأييد ذيحسابرسي نمي تأييد سازمان
 پذيرد.انجام مي ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه

 مغایرت دیدگاه
، ابالغي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (88) ي اصلهاي كلّسياست)د(  بند( 2) در جزء

براي « درآمدهاي حاصله از واگذاريمصارف »تحت عنوان  (2)،مقام معظم رهبري 5/9/5908مورخ 

                                                           
با  -23 ماده»: 21/9/5903( قانون اساسي مصوب 88چهل و چهارم )ي اصل هاي كلّقانون اجراي سياست (23) ماده .1

هاي هاي موضوع اين قانون از جمله شركتي، وجوه حاصل از واگذاريهاي كلّبه بند )د( سياست توجه
 شود: داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف ميساب خاصي نزد خزانهمادرتخصصي و عملياتي به ح

  اجتماعي تأمين تقويت و محروم و مستضعف هايخانواده براي خوداتكايي ايجاد -5
 فقرزدايي، منظور به ملي فراگير هايتعاوني به واگذاري از حاصل درآمدهاي از( %91) درصد سي اختصاص -2

  قانون اين( 98) ماده وضوعم هايتخفيف شامل
  يافتهتوسعه كمتر مناطق اولويت با اقتصادي زيربناهاي ايجاد -9
هاي اقتصادي غيردولتي با ها و نوسازي و بهسازي بنگاهشده( براي تقويت تعاونياداره وجوه) تسهيالت اعطاء -8

يافته و توسعهلتي در توسعه مناطق كمتر دو هاي غيرگذاري بخشهاي واگذارشده و نيز براي سرمايهاولويت بنگاه
  تقويت منابع بانك توسعه تعاون

منظور توسعه اقتصادي  ( به%83) درصد ولتي تا سقف چهل و نهد غير هايبخش با دولتي هايشركت مشاركت -1
  يافتهمناطق كمتر توسعه

  انونق اين پنجم فصل رعايت با دولتي هايشركت تمامنيمه هايطرح تكميل -0
  پرخطر و پيشرفته فناوري با نوين هايحوزه در دولت حاكميتي وظايف ايفاء -3
  ها جهت واگذاري.سازي بنگاهازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آمادهبازس -0

 اعتبارات بندهاي فوق در قوانين بودجه ساالنه در جدولي واحد درج خواهد شد.  -5 تبصره
ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي  ايي اين ماده ظرف مدت سهنامه اجرآيين -2 تبصره

  «رسد.مي ت وزيرانئريزي كشور و وزارت تعاون تهيه و به تصويب هيبا همكاري سازمان مديريت و برنامه
 5/9/5908غي مورخ ، ابالقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (88) ي اصلهاي كلّسياست( بند )د( 2. جزء )2
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( قانون اساسي، 88هاي كلّي اصل )هاي موضوع سياستي وجوه حاصل از واگذاريهزينه
چهل و ي اصل هاي كلّقانون اجراي سياست (23) مادهاي تعيين گرديده است. گانههاي ششمحل

به تصويب مجلس رسيده است نيز در راستاي  21/9/5903 ر تاريخكه د( قانون اساسي 88چهارم )
( قانون اساسي وضع شده است. 88( بند )د( اصل )2هاي كلّي مقرّر در جزء )اجرايي شدن سياست

است به دولت اجازه داده ( اين مصوبه كه 9) ( تبصرهجبند )حكم مقرّر در  بر اين اساس،
اي، هاي بيمهصندوقها، اوني و پيمانكاران، شهرداريخصوصي و تع هايهاي خود به بخشبدهي

وزارت دفاع و  با اولويت رد ديون و تعهدات و بدهي را ديگرمصارف برخي صنايع دفاعي و 
 پشتيباني نيروهاي مسلح، مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده شهدا و مطالبات

منابع حاصل از واگذاري سهام، از  ،مي ايرانشاغالن و بازنشستگان ارتش جمهوري اسال
هاي هاي موضوع سياستوجوه حاصل از واگذاري) مالكانه يبرداري و بهرهبهره الشركه، حقسهم

ي اصل هاي كلّقانون اجراي سياست (23)بدون الزام به رعايت ماده  قانون اساسي(، 88كلّي اصل
( بند )د( 2قيقت مجوزي براي عدم رعايت جزء )بپردازد، در ح قانون اساسي( 88)چهل و چهارم 

( 9( قانون اساسي به دولت داده است. از اين رو، حكم بند )ج( تبصره )88هاي كلّي اصل )سياست
شود؛ چه آنكه اطالق مصارف ( قانون اساسي قلمداد مي88هاي كلّي اصل )در تغاير با سياست

هاي ابالغي شده در سياستي تعيينخارج از دايره( بودجه، 9بيني شده در اين بند از تبصره )پيش
هاي مصرف براي اين مصوبه از آن جهت كه برخي از محل مقام معظم رهبري است. بنابراين

( بند )د( 2هاي موضوع اين بند را خارج از مصاديق جزء )يواگذاردرآمدهاي حاصل از 

                                                                                                                                              
 

  ي واگذاري:هاي كلّسياست -د»مقام معظم رهبري: 
5-... 
  مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري: -2

داري كل كشور واريز و در قالب هاي دولتي به حساب خاصي نزد خرانهوجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه
 شود:زير مصرف مي بيبه ترتهاي مصوب ها و بودجهبرنامه

 هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.ايجاد خوداتكايي براي خانواده -2-5
 منظور فقرزدايي. هاي فراگير ملي بهاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني (%91سي درصد )اختصاص  -2-2
 يافته.ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه -2-9
 هاي اقتصادي غيرها و نوسازي و بهسازي بنگاهشده( براي تقويت تعاوني)وجوه ادارهاعطاي تسهيالت  -2-8

دولتي در توسعه مناطق كمتر  هاي غيرگذاري بخشهاي واگذارشده و نيز براي سرمايهدولتي با اولويت بنگاه
 يافته.توسعه

منظور توسعه  به (%83) درصد چهل و نههاي غيردولتي تا سقف هاي دولتي با بخشمشاركت شركت -2-1
 يافته.اقتصادي مناطق كمتر توسعه

 «ها.هاي دولتي با رعايت بند )الف( اين سياستتمام شركتهاي نيمهتكميل طرح -2-0
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همچنين از آن جهت كه دولت را  ( قانون اساسي تعيين كرده است و88هاي كلّي اصل )سياست
( نكرده و در نتيجه، به صورت 88هاي كلّي اصل )( قانون اجراي سياست23ملزم به رعايت ماده )

( قانون اساسي، تأكيد كرده 88هاي كلّي نظام در خصوص اصل )تلويحي بر عدم رعايت سياست
هاي كلّي نظام ن سياست( قانون اساسي كه ناظر بر صالحيت تعيي551( اصل )5است، با بند )

 توسط رهبري است، مغاير است. 

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي خود به بدهيجهت بازپرداخت دولت  خصوص دادن اجازه بهدر  حكم مقرّر در اين بند،

اي، صنايع دفاعي و هاي بيمهصندوقها، خصوصي و تعاوني و پيمانكاران، شهرداري هايبخش
 يبرداري و بهرهبهره الشركه، حقاصل از واگذاري سهام، سهممنابع حاز  ديگرمصارف برخي 
 (88) ي اصلكلّ هايسياست( قسمت )د( 2بند )، به اين دليل كه منطبق با برخي از مصاديق مالكانه

هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين ايجاد خوداتكايي براي خانواده، از جمله قانون اساسي
 ( قانون اساسي ندارد.551( اصل )5د )ا بنب و ... است، تغايري اجتماعي

 نظر شورای نگهبان
( قانون اساسي 88ي اصل چهل و چهارم )هاي كلّبند )د( سياست (2)نظر به اينكه جزء  -

، مغاير بند مذكور و (9)لذا اطالق بند )ج( تبصره  ،مصارف وجوه حاصله را مشخص نموده است
 .اسي شناخته شدقانون اس 551اصل  يكبالنتيجه مغاير بند 

 .نيازمند اصالح عبارتي است« پرداخت رد ديون»، عبارت (9)در بند )ج( تبصره : تذكر -

 ــــــــــــــــــــــــ

  -1تبصره 
 ... -الف

سازي ها توسط سازمان خصوصيهزينه كارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري -د
 پرداخت است. قابل تأمين و

 مغایرت دیدگاه
ابالغي  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (88) ي اصلهاي كلّسياست)د(  بند( 2) در جزء

براي « درآمدهاي حاصله از واگذاريمصارف »تحت عنوان  (5)،مقام معظم رهبري 5/9/5908مورخ 

                                                           
  ، بنگريد به پاورقي پيشين.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران (88) ي اصلهاي كلّسياست( بند )د( 2. براي آگاهي از مفاد جزء )1
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( قانون اساسي 88هاي كلّي اصل )هاي موضوع سياستي وجوه حاصل از واگذاريهزينه
 تبصره بند )د(در  گرفتهصورتبيني ين گرديده است. بر اين اساس، پيشاي تعيگانههاي ششمحل

به اين  ،هاكارشناسي از محل منابع حاصل از واگذاري يهزينه( مبني بر قابل پرداخت بودن 9)
 بند( 2) جزء موضوع «مصارف درآمدهاي حاصله از واگذاري»ها جزء دليل كه پرداخت اين هزينه

هاي كلّي اصل شود، برخالف سياستمحسوب نمي قانون اساسي 88صلي اكلّ هايسياست)د( 
است كه تعيين قانون اساسي  (551)اصل  (5( قانون اساسي است و از اين جهت، مغاير با بند )88)

 هاي رهبري شمرده است.هاي كلّي نظام را از جمله صالحيتسياست

 عدم مغایرت دیدگاه
اين تبصره،  بند )د(كه در ها بع حاصل از واگذاريكارشناسي از محل منا يهزينهپرداخت 

شده است، جزء لوازم ضروري هرگونه واگذاري است و بدون آن عمالً امكان اجراي بيني پيش
)د(  بند( 2) هاي مربوطه وجود نخواهد داشت. پس اين مصوبه از اين حيث تغايري با جزءفرايند

قانون  (551)اصل  (5و الجرم مغايرتي با بند )ندارد  قانون اساسي (88) ي اصلكلّ هايسياست
 نيز نخواهد داشت.اساسي 

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. (،9بند )د( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -1تبصره 
 ... -الف

برخي مواد به  الحاق قانون (1)ماده  شده موضوعدرآمد اماكن ورزشي اجاره داده -ل
صرفاً براي ورزش همان شهرستان  (3)،(2قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

                                                           
 : 53/3/5939مصوب  (2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) قانون (1)ماده  .1

شود واحدهاي ( قانون مديريت خدمات كشوري اجازه داده مي1ي موضوع ماده )يهاي اجرابه دستگاه -1 ماده»
گزاري مزايده به اشخاص صاحب هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي را از طريق برخدماتي و رفاهي و مجتمع

ها با اولويت بخش تعاوني در شرايط برابر و در ها و دهياريهاي خصوصي، تعاوني، شهرداريصالحيت بخش
هاي ورزشي تئهاي مقاومت بسيج و هيهاي ورزشي، ردهاماكن ورزشي در شرايط مساوي با اولويت فدراسيون

رساني برداري و خدماتمايد. نظارت بر كاربري و استانداردهاي بهرهصورت اجاره واگذار ن استاني و شهرستاني به
ي يمابين بر عهده دستگاه اجراعنوان بخشي از قرارداد في كننده بهاين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف

جه اي كه در قوانين بودهزينه -هاي درآمداساس رديف مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجراي اين ماده بر
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 ممنوع است. ديگر شهرستانشود و انتقال و هزينه آن به هزينه مي

 مغایرت   دیدگاه
 در حدود اعتبارات مصوب بهبايد  ي دولتهاپرداخت يهمه( قانون اساسي 19مطابق اصل )

قانون  (19)اصل  آنچهدر واقع به بيان ديگر  .گيردانجام ( سنواتي يقانون بودجه )= موجب قانون
 يجهدبايست در سند بوهاي كشور ميهزينهي همهنظر دارد توجه به اين نكته است كه  اساسي مدّ

 شود. بر همين اساس،بيني پيش سقف مشخصو  رديف ذكربه صورت دقيق و با كشور  يساالنه
براي شده اماكن ورزشي اجاره داده درآمدي لزوم هزينهمبني بر  (9( تبصره )لبند ) در حكم مقرر

آن نيز نامشخص  ، ميزان و مبلغسقف بوده ورديف اينكه فاقد  به دليل ،ورزش همان شهرستان
 شود.محسوب ميقانون اساسي  (19) مغاير اصل است،

 نظر شورای نگهبان
 ، از حيث فقدان رديف و مشخص نبودن سقف، مغاير اصل([9]= تبصره ) تبصرهاين بند )ل( 

 .قانون اساسي شناخته شد (19)

 ــــــــــــــــــــــــ

  -1تبصره 
 ... -الف
هاي بيش از هزار در مجموعه مكلفندتعاوني هاي خصوصي و كارفرمايان بخش -ف

كنند، بر يم اقدام آنهاساخت نسبت به عقد قرارداد  3134سال  واحد مسكوني كه در
م را تأمين احداث مسجد و خانه عالِ هاياساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه

 و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.
هاي بيش از هزار واحد مسكوني، واحدهاي آموزشي، دولت موظف است در مجموعه

  .، مدرسه و پايگاه بسيج احداث كندكالنتري و فرهنگي، پاسگاه

                                                                                                                                              
 

يابد ربط ملي يا استاني اختصاص ميي ذييهاي اجراشود، به دستگاهبيني ميسنواتي به صورت ملي يا استاني پيش
 ريزي كشور هزينه شود.تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

داري ها به درآمدهاي عمومي نزد خزانهبي اين ماده شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجارهينامه اجراآيين
پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و كنندگان با و ارائه خدمات به مصرف هاشركتكل كشور، نحوه تعيين صالحيت 
 «رسد.وزيران مي تئتصويب هي ريزي كشور بهدارايي و سازمان مديريت و برنامه
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 مغایرت دیدگاه
در حدود اعتبارات بايد  هاي دولتو هزينه هاهمه پرداخت( قانون اساسي 19مطابق اصل ) الف(

حدود اعتبارات مصوب به ». عبارت گيردانجام )= قانون بودجه سنواتي(  موجب قانون مصوب به
هاي اعتباري فمحل مصارف و تعيين ردي ها،در اين اصل به معناي تعيين هزينه« موجب قانون

بر اين  ي سنواتي است.مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه
واحدهاي آموزشي، فرهنگي، به احداث  (،9بند )ف( تبصره )در ذيل ملزم نمودن دولت  اساس،
اينكه  به دليل يهاي بيش از هزار واحد مسكون، مدرسه و پايگاه بسيج در مجموعهكالنتري و پاسگاه
 است. قانون اساسي  (19)مغاير اصل ها است،هزينه اعتباري مشخص و تعيين ميزان رديففاقد 

هاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان طرح ( قانون اساسي،31مطابق با اصل ) ب(
در صورتي  ت شود،هاي عمومي دولكنند چنانچه منجر به افزايش هزينهمجلس در لوايح اعمال مي

ها مشخص شود. با اين وصف، از آنجا كه از قابل طرح در مجلس است كه طُرُق تأمين اين هزينه
واحدهاي  به احداثرا دولت ( اين مصوبه، كه 9تبصره )بند )ف( سويي حكم مقرر در ذيل 
نهاد ملزم كرده، به موجب پيش ، مدرسه و پايگاه بسيجكالنتري و آموزشي، فرهنگي، پاسگاه
ي دولت الحاق شده است و از سوي ديگر، براي اين حكم كه موجب نمايندگان مجلس به اليحه

ها مشخص نشده شود، محل و منبعي براي تأمين اين هزينههاي عمومي دولت ميافزايش هزينه
 ( قانون اساسي است. 31( مغاير با اصل )9است، بند )ف( تبصره )

 عدم مغایرت دیدگاه
 و واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاهبه احداث  (9بند )ف( تبصره )در ذيل دولت الزام 
 (19)اصل  ي باغايرت ،هاي بيش از هزار واحد مسكوني، مدرسه و پايگاه بسيج در مجموعهكالنتري

اي است كه ي احداثات مزبور از محل بودجهندارد؛ زيرا محل تأمين و رديف هزينهقانون اساسي 
است. بر اين اساس، ديگر  گرفته تعلقهاي مسكوني به دولت ساخت واحد در اين اليحه جهت
 هاي جديد در اين مصوبه نيست.نيازي به ذكر رديف

 نظر شورای نگهبان
 باشد.قانون اساسي مي (19)، مغاير اصل [(9)]= تبصره  تبصرهاين فراز دوم بند )ف( 

 ــــــــــــــــــــــــ

  -1تبصره 
 ... -الف
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بات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي مطال -ص
قانون برنامه سوم توسعه  (33)ماده  (الف)ايران موضوع بند  معادن و صنايع معدني

 )ج(و بند  (3)،32/3/3123مصوب  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
اسالمي جتماعي و فرهنگي جمهوري قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ا (8)ماده 

هاي هاي قبل از ابالغ قانون اجراي سياستبابت واگذاري (2)،33/2/3181ايران مصوب 
 قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد( 44چهارم ) ي اصل چهل وكلّ
ها يا الشركه، اموال بنگاهسهام، سهم ريال از محل فروش اموال( 14111411141114111)
يافته و توسعه گذاري در مناطق كمترنابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايهم

ربط حساب سازمان ذي تمام بههاي نيمهپيشرفته و تكميل طرح فناوريهاي نوين با حوزه
  شود.مي واريز

از شود با استفاده به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي -فراز الحاقي
داخلي خود، تسهيالت ريالي و ارزي در قالب تسهيالت تأمين مالي خارجي  منابع

هاي تأمين و ساير روش (پروداكتباي)خريد محصول  ،(بكباي) ، بيع متقابل(فاينانس)
فرآورده تا جمع سه ميليون تن در  گذاري تبديل گاز طبيعي بهمالي نسبت به سرمايه
زمينه  ،افزوده اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزشيافته كشور مناطق كمتر توسعه

 دستي توسط بخش خصوصي فراهم شود.هاي پايينگذاريسرمايه

                                                           
مصوب  تصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه سوم توسعه اق (53)ماده  (الف)بند  .1

كليه  ها وها، اجاره شركتييها، فروش دارادرآمدهاي ناشي از فروش سهام شركت -53ماده »: 53/5/5933
 شود: زير هزينه مي صورت واريز به خزانه بهقراردادهاي موضوع اين فصل در دوره مالي مورد نظر پس از 

 هاي درساختار شركت منظور اصالح ( با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به%11د )پنجاه درص -الف
 .ربطهاي مادر ذيبه حساب شركت ها براي فروش و توسعه صنعتيشركتسازي حال فروش و بهسازي و آماده

 ... «-ب

اسالمي ايران مصوب هوري قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جم (0)ماده )ج( بند . 2
 هاي دولتي در حساب خاصي نزد بانك مركزيشركت سهامحاصل از فروش  وجوه -0 ماده»: 55/0/5909

 گردد:هاي مربوط منتقل ميكشور، متمركز و به حساب كلداري جمهوري اسالمي ايران به نام خزانه
  ... -الف

 ربط براي موارد ذيل:ي ذي( به حساب شركت مادرتخصص%31هفتاد درصد ) معادل -ج
 داري كل كشور(ها، مؤسسات دولتي و خزانهشركت مادرتخصصي به دولت )وزارتخانه ديون پرداخت -5
 واگذاريهاي دولتي براي بهسازي و اصالح ساختار شركت سازي،آماده -2
 هاي قابل واگذاري( كاركنان شركتاي )مهارتيهاي فني و حرفهانساني و آموزش نيرويهاي تعديل به تأمين هزينه كمك -9
 هاي سنواتياقتصادي در قالب بودجه هايفعاليتهاي خصوصي و تعاوني در به توانمندسازي بخش كمك -8
 «گذاري در چارچوب بودجه مصوب.تمام و سرمايههاي نيمهطرح تكميل -1
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 مغایرت   دیدگاه
مجمع  5903مصوب  پنجم توسعه يسالهپنج ي( قانون برنامه02( ماده )الفبند )مبناي بر 

 مالي تسهيالت و متقابل بيعهاي دولت صرفاً مجاز به استفاده از روش (5)تشخيص مصلحت نظام،
موجب  بهاست. اين در حالي است كه پنجم توسعه  يسالهپنج يبرنامهدر طول  (فاينانس) خارجي

داده شده است كه به به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه  اين مصوبه،فراز الحاقي 
جمله از  منابعتفاده از برخي عالوه بر اس ،فرآورده تبديل گاز طبيعي بهدر گذاري سرمايه منظور
، بيع (فاينانس)داخلي خود، تسهيالت ريالي و ارزي در قالب تسهيالت تأمين مالي خارجي منابع 
. استفاده كندنيز  «هاي تأمين ماليروش»ساير از  ،(پروداكتباي)خريد محصول  و (بكباي) متقابل

ي مول آن به غير از منابع مندرج در مصوبهي شاز آنجا كه اطالق اين فراز الحاقي، منجر به توسعه
 (552)اصل و در نتيجه مغاير با مجمع تشخيص مصلحت نظام  يمصوبهشود، مغاير با مجمع مي

 ي. مطابق اين اصل و نظريهباشدي تفسيري شوراي نگهبان از اين اصل ميو نظريهقانون اساسي 
 رد و ابطال حق گذاريقانون از مراجع يكهيچ (2)،شوراي نگهبان 28/3/5932مورخه  1950شماره 
 .دنرا ندار مصلحت نظام تشخيص مجمع يمصوبه و فسخ و نقض

 عدم مغایرت دیدگاه
ي پنجم توسعه، از آن جهت كه سالهي پنجي برنامهشوراي نگهبان در هنگام بررسي اليحه

ي مصوبه مربوط به قانون برنامه دانست،هاي ربوي ميرا مشتمل بر روش فاينانس )روش تأمين مالي(
 ي مزبور،پنجم را مغاير با شرع تشخيص داد كه در نهايت با اصرار مجلس شوراي اسالمي بر مصوبه

در فراز الحاقي  آنچهروش تأمين مالي )فاينانس( در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. 

                                                           
  -02 ماده»: 51/51/5903مي ايران مصوب پنجم توسعه جمهوري اسالساله قانون برنامه پنج( 02ماده ) الف() بند .1

 مجاز سنواتي بودجه قوانين قالب در برنامه طول در خارجي مالي تسهيالت از يياجراهاي دستگاه استفاده -الف
 هايبرنامه به مربوط( فاينانس) خارجي مالي تسهيالت و متقابل بيع مصوب تسهيالت باقيمانده هايسهميه. است
 نيز پنجم برنامه طول در( نظام مصلحت تشخيص مجمع تصويب جمله از اسالمي ضوابط يترعا با) چهارم و سوم

 . است باقي خود قوت به

 ...« -ب

 رد و ابطال حق گذاريقانون از مراجع يك هيچ»شوراي نگهبان:  28/3/5932مورخ  1950شماره  ي تفسيرينظريه .2
 به مربوط مصلحت مجمع مصوبه كه اما در صورتي ؛را ندارد ممصلحت نظا تشخيص مجمع مصوبه و فسخ و نقض
 تغيير مصلحت كه معتدٌّبه زمان از گذشت پس مجلس ،بود اسالمي و مجلس شوراي نگهبان نظر شوراي اختالف

 معظم مقام از طرف لمعض عنوان به موضوع كه مغاير را دارد و در مواردي قانون و تصويب طرح باشد حق موجه
در  طرح قابل موضوع ،لهمعظمٌ مخالفت و عدم رهبري از مقام استعالم باشد در صورت شده ارسال مجمع به رهبري
 .«باشدمي اسالمي شوراي مجلس
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جهت ازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ساعطاي مجوز  در خصوص( 9تبصره ) به بند )ص(
ي مجمع تشخيص مصلحت نظام آمده، غير منطبق با مصوبه «هاي تأمين ماليساير روش»استفاده از 

هاي از دو حالت خارج نيست؛ يا شامل روش« هاي ديگرساير روش»مصاديق  نيست. توضيح آنكه،
و مقررات جمهوري اسالمي ايران است و  مشروع و غير ربوي است كه اين موضوع منطبق با قوانين

هاي تأمين مالي ، روش«هاي ديگرساير روش»ايرادي نسبت به آن وارد نيست و يا اينكه منظور از 
تأمين مالي هاي مزبور از مصاديق روش روش و ربوي است كه در حالت اخير، مشروع يرغ

ي پنجم توسعه مجمع سالهي پنجمهيري آنها به موجب قانون برناكارگبه)فاينانس( هستند كه 
ي پنجم توسعه تجويز شده است. تشخيص مصلحت نظام به صورت موقّت در طول اجراي برنامه

ابهامي از اين جهت ندارد، مغايرتي با  ي بودجه، ضمن اينكهاين فراز الحاقي در مصوبه بنابراين،
 ي تفسيرينون اساسي و نظريه( قا552ي مجمع تشخيص مصلحت نظام و در نتيجه اصل )مصوبه
 ندارد.( 552شوراي نگهبان در خصوص اصل ) 28/3/5932مورخ  1950شماره 

 ابهام دیدگاه
از  داده شده تابه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه  (،صبند ) فراز الحاقي در

استفاده كند. در  فرآورده تبديل گاز طبيعي بهدر گذاري سرمايه جهت هاي تأمين ماليروش ساير
هاي از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل روش ،«هاي تأمين ماليروش»اين فراز، عبارت 

شود يا نه، واجد ابهام است و لذا اظهار نظر در خصوص آن نيز مي مشروع يرغتأمين مالي ربوي و 
غيرشرعي  هاي تأمين مالي ربوي و ياممكن نيست؛ زيرا اگر اطالق عبارت مزبور، شامل روش

باشد، اين فراز الحاقي مغاير با موازين شرع است و در غير اين صورت، اين مصوبه مغايرتي با 
ابتدا بايد اين ابهام مصوبه برطرف شود تا بتوان نسبت به مغايرت و يا  موازين شرعي ندارد. لذا

 عدم مغايرت آن با موازين شرع اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
از « هاي تأمين ماليساير روش»، عبارت [(9)]= تبصره  تبصرهاين اقي به بند )ص( در فراز الح

شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از هم مي مشروع يرغاين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موارد 
 .اظهارنظر خواهد شد ،رفع ابهام

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -1تبصره 
 ... -3بند الحاقي 
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ها و وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، شهرداري -2بند الحاقي 
ها و شهرهاي بر درخواست سازمان بسيج مستضعفان در شهرك بنا موظفندها بخشداري

با رعايت  ،هاي تفصيلي و هادي مصوبطرح جديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن
جهت  (3)،22/33/3181 مصوبقانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت  (23)ماده 

سازي بدون هاي ورزشي صالحين پس از آمادههاي مقاومت بسيج و سالناحداث حوزه
 هزينه در اختيار سازمان بسيج قرار دهند.اخذ 

 دیدگاه مغایرت  
ي ساالنه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم بودجه ( قانون اساسي،12) اصلمطابق با  الف( 

 يبودجهمشمول تعريف  آنچهصرفاً  مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل، و براي تصويب به
ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در مصوبهدرآمد يكساله -و ناظر بر هزينه كشور كل يساالنه
وزارت راه و شهرسازي، بنياد  خصوص الزامدر ( 9تبصره ) ( به2)بند الحاقي حكم مقرّر در شود. 

بسيج به  مورد درخواستاراضي  به واگذاريها ها و بخشداريمي، شهرداريمسكن انقالب اسال
كشور  يجزء دخل و خرج ساالنه، به دليل اينكه هزينهاخذ بدون و سازي پس از آمادهاين نهاد 

ي سنواتي گنجانده شود، اي است و نبايد در قالب بودجهفاقد ماهيت بودجه، گرددمحسوب نمي
اين بند، از اين جهت  اي غير از بودجه، به تصويب مجلس برسد. بنابراينبلكه بايد در مصوبه

 است.قانون اساسي  (12مغاير با اصل )
هاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه طرح ( قانون اساسي،31مطابق با اصل ) ب( 

در  د،كنند چنانچه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت شونمايندگان مجلس در لوايح اعمال مي
بر اين صورتي قابل طرح در مجلس است كه محل جبران كاهش آن درآمدها مشخص شود. 

وزارت راه و شهرسازي، بنياد  مبني بر تكليف (9تبصره )( به 2در بند الحاقي )حكم مقرر  اساس،
بسيج به  مورد درخواستاراضي به واگذاري ها ها و بخشداريمسكن انقالب اسالمي، شهرداري

                                                           
اي ، امالك و ابنيهكليه اراضي -03ماده : »23/55/5901 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب (03)ماده  .1

ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام يا تصريح كه براي استفاده وزارتخانه
ك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه ق قانوني تملّرُنام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طُ

به دولت بوده و در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسالمي ايران به عنوان شود متعلق خريداري شده يا مي
بردار در هر مورد به عهده هيئت گردد. تغيير دستگاه بهرهمالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي

زارت امور اقتصادي و دارايي اختيار و باشد. كليه اسناد، سوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال دروزيران مي
هاي مذكور هاي مازاد دستگاهگيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمان)اداره كل اموال دولتي( قرار مي

 «( اين قانون اقدام خواهد شد.03ماده ) (ب)مطابق بند 
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، چون اوالً به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به هزينهاخذ بدون و سازي پس از آمادهاد اين نه
در عمل منجر به كاهش درآمد دولت  ي بودجه الحاق شده است؛ ثانياً اجراي اين حكم،اليحه

ي مجلس در نظر گرفته شود و ثالثاً طريقي براي جبران اين كاهش درآمد دولت در اين مصوبهمي
  است.قانون اساسي  (31)اصل با مغاير  ست،نشده ا
 ،در حدود اعتبارات مصوببايد  ي دولتهاهمه پرداخت( قانون اساسي 19مطابق اصل ) (ج

در اين اصل به « حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون». عبارت گيردانجام  موجب قانون به
به صورت مشخص و با  مربوطهاري هاي اعتبمحل مصارف و تعيين رديف ها،معناي تعيين هزينه

در  با اين وصف، از آنجا كه حكم مقرر ست.ي ساالنه اي بودجهدر مصوبه تعيين ميزان و مبلغ آنها
وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، بر الزام مبني  (9تبصره )( به 2بند الحاقي )

رغم به اين نهاد، بهسازمان بسيج  خواستمورد دراراضي به واگذاري ها ها و بخشداريشهرداري
مشخص  بودجه و تعيين اعتبار رديفي اين اراضي، فاقد سازآمادهداشتن هزينه براي دولت جهت 

 . استقانون اساسي  (19)اصل  با مغايردر اين مصوبه است، 

 دیدگاه عدم مغایرت
زارت راه و شهرسازي، والزام ( در خصوص 9( به تبصره )2حكم مقرّر در بند الحاقي ) الف(

 مورد درخواستاراضي به واگذاري ها ها و بخشداريبنياد مسكن انقالب اسالمي، شهرداري
اي براي دولت ندارد؛ چه آنكه در اين مصوبه، صرفاً موضوع انتقال به اين نهاد، هزينه سازمان بسيج

و يا  رديفي به گنجاندن اين حكم نياز زمين به سازمان بسيج مدّ نظر بوده است. بر اين اساس،
اصل  ي باغايري مزبور از اين جهت، تمشخص در قانون بودجه ندارد. بنابراين مصوبه اعتباري

در قانون بودجه تأكيد  هاهزينهرديف  و ذكر كه بر تعيين اعتبارات مصوب قانون اساسي (19)
 كند، ندارد.مي

ها و ب اسالمي، شهرداريوزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقال مكلف نمودن ب(
( به 2بند الحاقي )در به اين نهاد  سازمان بسيج مورد درخواستاراضي به واگذاري ها بخشداري

واقع انتقال يك مال از يد يك نهاد دولتي به يد نهاد دولتي ديگر است كه از اين ، در (9تبصره )
رّر در اين مصوبه، نيازي به حكم مق شود. بنابراينجهت باعث كاهش درآمد عمومي دولت نمي

بيني طريق جبران كاهش درآمد توسط نمايندگان مجلس نداشته است تا بخواهيم عدم تعيين پيش
 ( قانون اساسي بدانيم.31طريقِ جبران كاهش درآمد در اين مصوبه را مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان
 .قانون اساسي است (19)و  (12)، مغاير اصول (9)به تبصره  (2)بند الحاقي  -
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 .اصالح شود« مستضعفين»به « مستضعفان»، واژه (9)به تبصره  (2)در بند الحاقي  :تذكر -

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -1تبصره 
 ... -و
ها و مؤسسات منظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتبه -ز

( 2)ويژه تبصره  به 1/8/3183 ختراعات مصوبسازي نوآوري و اتجاري بنيان ودانش
دالر از محل  (11141114111) ميليونمبلغ سيصد  معادل ريالي (3)،قانون مذكور (1) ماده

يابد. مبلغ ارزي اختصاص مي بنيانهاي دانشبابت حمايت از شركتصندوق توسعه ملي 
دالر به ريال  ديلشود. تببازگشت از منابع محسوب ميصندوق توسعه ملي مذكور براي 

 گيرد.موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صورت مي

 مغایرت دیدگاه
ي ساالنه كل كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

 يدجهبومشمول تعريف  آنچهصرفاً  براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،
لحاظ  ي بودجهي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -و مشتمل بر هزينه كشور ساالنه كل

معادل خصوص اختصاص ، در (1گرفته در بند )ز( تبصره )بيني صورتپيش شود. با اين وصف،

                                                           
 زي نوآوري و اختراعات مصوبساتجاري بنيان وها و مؤسسات دانشقانون حمايت از شركت (1) ( ماده2)تبصره  .1

ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن نوآوري يسازيتجاربه منظور كمك به  -1ماده » :1/0/5903
مشاركت با  هرگونه تضمين و اخذالحسنه و تسهيالت بدون از طريق ارائه كمك و تسهيالت قرض يدانش فن

بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق ها و مؤسسات دانشركتاختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به ش
شود. منابع عالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي نوآوري و شكوفايي وابسته به شوراي

اشخاص  يگذارهيسرماهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه، هرگونه كمك و مالي صندوق شامل كمك
هاي ها و شركتدولتي و شهرداري هاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيروقي و شركتحقيقي و حق

 .باشدوابسته و تابع مي

توانند بخشي از منابع تسهيالت موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي ها نيز ميبانك
( از منابع بودجه عمومي %1/1يحه بودجه، حداقل نيم درصد )صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در ال

 .خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد

 ... -5تبصره 

ريال به ( 910111011101110111) ردميليا سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شكوفايي به ميزان سي هزار -2تبصره 
 .گردديا حساب ذخيره ارزي تأمين مي تدريج حداكثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي

 ...« -9تبصره 
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هاي ملي بابت حمايت از شركت يدالر از محل صندوق توسعه ميليونمبلغ سيصد  ريالي
( قانون اساسي محسوب 12اي است، مغاير اصل )، به اين دليل كه فاقد ماهيت بودجهبنياندانش

ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و صندوق توسعه شود. توضيح اينكه،مي
بيني شده در اساسنامه پيش سازوكاري اختصاص منابع آن بر مبناي گيري در خصوص نحوهتصميم

ي سنواتي نيست. به عبارت گيرد و نيازي به درج آن در بودجهميئت امنا صورت و توسط هي
ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون ي ملي ارتباطي با بودجهديگر، منابع صندوق توسعه

ي كشور است تعيين هاي ساالنهي ساالنه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينهبودجه
 ،گرددكشور محسوب نمي يجزء دخل و خرج ساالنه، براين چون موضوع اين بندبناتكليف شود. 
 ( قانون اساسي است.12مغاير با اصل ) تصويب آن در قانون بودجه، نداشته و ايماهيت بودجه

 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه اي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني است

 مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -1تبصره 
تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني كه هاي نيمهطرح 3134در سال  -ي

حاضر به دليل عوامل  حال دراند و ريافت كردهذخيره ارزي، تسهيالت ارزي د از حساب
قانون برنامه  (84)توانند با رعايت ماده خود را ندارند، مي غيرارادي امكان انجام تعهدات

مانده باقيملي  صندوق توسعهمقررات  و (3)ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانپنج
  (3) تسهيالت خود را از اين صندوق دريافت كنند.

                                                           
 صندوق -08 ماده: »51/51/5903پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ساله قانون برنامه پنج (08)ماده  .1

 و گاز و نفت فروش از ناشي عوايد از بخشي تبديل هدف با شودمي ناميده صندوق ماده اين در كه ملي توسعه
 سهم حفظ نيز و اقتصادي زاينده هايسرمايه و دمولّ ماندگار،هاي ثروت به نفتي هايفرآورده و يگاز ميعانات

 . شودمي تشكيل نفتي هايفرآورده و گاز و نفت منابع از آيندههاي نسل

 اين هايدارايي و اموال. داشت نخواهد ايشعبه كشور نقاط ساير و تهران در و است مستقر تهران در صندوق
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 . است صندوق اساسنامه حكم در ماده اين. باشدمي ايران اسالمي جمهوري دولت به متعلق دوقصن

 : از عبارتند صندوق اركان -الف

  امناء تئهي -5

  عامل تهيئ -2

  نظارت تهيئ -9

 : است زير اختيارات و وظايف داراي صندوق، ركن باالترين عنوان به امناء تهيئ -ب

  هامشي خط و هاسياست تعيين راهبري، -5

 عمومي و تعاوني خصوصي،هاي بخش به گذاريسرمايه و توليد براي تسهيالت اعطاء نحوه و شرايط تصويب -2
  غيردولتي

  صندوق عملكرد گزارش و ماليهاي صورت ساالنه، بودجه راهبردي، هايبرنامه ها،نظامنامه تصويب -9

 ( هـ) و( د) بندهاي قمطاب عامل تئهي اعضاء ساير و رئيس انتخاب -8

  امناء تئهي تصويب و امناء تئهي اعضاي از يك هر پيشنهاد با عامل تئهي اعضاي و رئيس عزل -1

  اساسي قانون( 593) نهم و سي و يكصد اصل رعايت با دعاوي صلح و داوري به دعاوي ارجاع درباره تصميم اتخاذ -0

 و توليدي يهابخشريز و هابخش در تسهيالت پرداخت لويتاو واجد و قبول موردهاي فعاليت انواع تعيين -3
  اقتصادي مناسب بازده با و زاينده خدماتي

 و توليديهاي طرح قبول مورد بازده نرخ همچنين و صندوق منابع از انتظار مورد بازده نرخ حداقل تعيين -0
 ميانگين كه نحوي به گذاريسرمايه هايطرح در مشاركت سهم نرخ تعيين و تسهيالت پرداخت براي گذاريسرمايه

 . نباشد خارجي بازارهاي در مركزي بانك هايسپرده بازده نرخ متوسط از كمتر هانرخ اين

  امناء تئهي -ج

 : است زير شرح به امناء تئهي اعضاي تركيب

 ( امناء تئهي رئيس) جمهور رئيس -5

 ( امناء تئهي دبير) جمهور رئيس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاون -2

  ييدارا و اقتصادي امور وزير -9

  اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزير -8

  نفت وزير -1

  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك كل رئيس -0

  رأي حق بدون و ناظر عضو عنوان به ايران معادن و صنايع و بازرگاني اتاق رئيس -3

  رأي حق بدون و ناظر عضو عنوان به ايران تعاون اتاق رئيس -0

  اسالمي شوراي مجلس انتخاب به محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصاديهاي كميسيون از نماينده نفر دو -3

  كشور كل دادستان -51

 . شودمي تشكيل بار دو سالي حداقل امناء تئهي جلسات -5 تبصره

 پنج حداقل با آن تصميمات و افتهي رسميت رأي صاحب اعضاء سوم دو حداقل با امناء تئهي جلسات -2 تبصره
 . گرددمي اتخاذ رأي

 . نمايند شركت امناء تئهي جلسات در توانندمي رأي حق بدون نظارت تئهي و عامل تئهي رؤساي -9 تبصره

 اعضاي و رئيس انتصاب نيز و صندوق ماليهاي صورت و ترازنامه تصويب مورد در امناء هيئت تصميم هرگونه -8 تبصره
 . گرددمي درج امناء، هيئت انتخاب به كثيراالنتشار هايروزنامه از يكي نيز و كشور رسمي روزنامه در ملعا هيئت

 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 232

                                                                                                                                              
 

 قبل روز پانزده حداقل و تعيين امناء تئهي دبير توسط امناء تئهي جلسات محل و تاريخ جلسه، دستور -1 تبصره
 . شودمي ارسال تئهي اعضاء براي جلسه تشكيل از

 . رسدمي امناء تئهي تصويب به صندوق ستاد هبودج -0 تبصره

 نفر پنج از مركب عامل تئهي امناء، تئهي مصوبات و اساسنامه مفاد چهارچوب در صندوق امور اداره منظور به -د
 سال ده حداقل با ريزيبرنامه و بانكي مالي، حقوقي، اقتصادي، امور در نامخوش و تجربه با نظر،صاحب افراد از

 منصوب جمهور رئيس حكم با و انتخاب امناء تئهي توسط ارشد كارشناسي تحصيلي مدرك و بطمرت سابقه
 : باشندمي زير اختيارات و وظايف داراي و شوندمي

 و توليدي يهابخشريز و هابخش در تسهيالت پرداخت اولويت واجد و قبول موردهاي فعاليت پيشنهاد -5
  امناء تئهي به تصادياق مناسب بازده با و زاينده خدماتي

  امناء تئهي به داخلـي و المللـيبين مالي و پولي بازارهاي در گـذاريسرمايه موارد پيشنهاد -2

 در عامل بانك اختيارات و هاوليتئمس تعيين و عاملهاي بانك با عامليت قراردادهاي چهارچوب تعيين -9
  قراردادها اين چهارچوب

  مناسب داخليهاي كنترل نظام استقرار و خليدا حسابرسي نظام برقراري -8

  امناء تئهي به آن ارائه و ريالي و ارزي ماليهاي صورت تأييد -1

  تسهيالت اعطاي نحوه و شرايط و هانظامنامه خصوص در امناء تئهي به پيشنهاد ارائه -0

 جز به اساسنامه در مندرج افاهد و وظايف محدوده در صندوق نام به اقدامي هرگونه به نسبت تصميم اتخاذ -3
 تئهي به نكهيا مگر است عامل تئهي رئيس يا امناء تئهي صالحيت حوزه در صراحت به آنها درباره تصميم آنچه
 . باشد شده تفويض عامل

 تئهي كار دستور در خود اختيارات محدوده در عامل تئهي رئيس توسط كه اموري كليه به راجع تصميم اتخاذ -0
 . گيرديم قرار عامل

  امناء تئهي مصوبات اجراي -3

  امناء تئهي به دعاوي صلح و داور تعيين داوري، به دعاوي ارجاع پيشنهاد -51

 تئهي اعضاي بين از مجاز امضاي صاحبان معرفي و مركزي بانك نزد در ارزيهاي حساب بستن يا افتتاح -55
  صندوق مديران ساير و رئيس عامل،

 ارتقاء و بهبود ارزيابي، براي مالي مهندسي و گذاريسرمايه امور در الملليبين معتبر مشاور اب قرارداد انعقاد -52
 . صندوق عملكرد

  امناء تئهي سوي از ارجاعي موارد ساير -59

 امناء تئهي رأي صاحب اعضاي سوم دو تأييد به مشروط عامل تئهي اعضاي استعفاي قبول و بركناري -5 تبصره
 . بود خواهد

 تدريس استثناء به ديگري شغل و اقتصادي فعاليت گونههيچ و بوده وقتتمام بايد عامل هيئت اعضاي -2 رهتبص
 . باشندمي اساسي قانون( 582) دوم و چهل و يكصد اصل در مندرج حكم مشمول عامل هيئت اعضاي. باشند نداشته

 . است بالمانع اعضاء مجدد انتخاب و بوده سال پنج عامل تئهي تصدي دوره -9 تبصره

 سه از عضو دو امضاي با تعهدآور اسناد ساير و قراردادها بروات، ها،سفته ها،چك بهادار، اوراق كليه -8 تبصره
 . بود خواهد معتبر صندوق مهر با همراه شوندمي تعيينهيئت  اين توسط كه عامل تئهي عضو

 . است نافذ رأي سه حداقل با عامل تئهي تصميمات -1 تبصره
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 انتخاب امناء تئهي توسط عامل تئهي اعضاي بين از است صندوق يياجرا مقام باالترين كه عامل تئهي رئيس -ـه
 : باشدمي زير اختيارات و وظايف داراي ت عاملئهي رئيس. شودمي منصوب جمهور رئيس حكم با و

  آن اجراي سنحُ بر نظارت و ت عاملئهي تصميمات اجراي دستور صدور و ابالغ -5

  ت عاملئهي جلسات اداره و جلسه دستور تعيين -2

  ت امناءئهي و ت عاملئهي مصوبات چهارچوب در صندوق اداره -9

  صندوق موضوعهاي فعاليت حيطه در يياجرا هايبرنامه و هاطرح تنظيم و تهيه -8

  ت امناءئهي به عاملهيئت  گزارش نويسپيش و صندوق ماليهاي صورت بودجه، برنامه، تنظيم و تهيه -1

  صندوق اداري و جاري هايهزينه انجام و انساني نيروي يريكارگبه صندوق، داخلي امور اداره -0

  بار يك سه ماه هر حداقل ت عاملئهي به ارائه براي صندوق عملكرد گزارش تنظيم و تهيه -3

 مشابه و ثبتي اداري، ي،يقضا از اعم خارجي و داخلي مراجع كليه و ثالث اشخاص برابر در صندوق نمايندگي -0
  مكرر طور به ولو غير به توكيل حق با آنها

 به مربوط اختيارات كليه با كيفري و حقوقي از اعم صندوق امور به مربوط شكايات يا دعاوي از دفاع يا اقامه -3
  داوري به امر ارجاع و مصالحه حق جز به دادرسي امور

  ت عاملئهي سوي از ارجاعي امور ساير -51

 از جلوگيري و آن جاري عمليات بر مستمر نظارت و صندوق اهداف تحقق از اطمينان حصول منظور به -و
 محاسبات ديوان رئيس تركيب با ت نظارتئهي ها،سياست و هامشي خط اساسنامه، مفاد از احتمالي انحراف هرگونه
 . شودمي تشكيل ركشو كل بازرسي سازمان رئيس كشور، حسابرسي سازمان رئيس كشور،

 . بود نخواهد كشور كل بازرسي و محاسبات ديوان نظير نظارتيهاي دستگاه قانوني وظايف هيئت نافي اين نظارت -5 تبصره

 . شد خواهند انتخاب هيئت نظارت جلسه اولين در كه بود خواهد دبير و رئيس نايب رئيس، داراي هيئت نظارت -2 تبصره

 : ت نظارتئهي وظايف -ز

 و ت امناءئهي براي ادواري و مورديهاي گزارش تهيه و صندوق ماليهاي گزارش و هاصورت به رسيدگي -5
  اسالمي شوراي مجلس

 انتشار براي آنها گواهي و صندوقهاي حساب خالصه و تعهدات مطالبات، ،هاييدارا زير صورت به رسيدگي -2
  كشور رسمي روزنامه در

  .صندوق اهداف و اساسنامه و قانوني موازين با انطباق لحاظ از صندوق عملكرد به رسيدگي -9

 مورد را صندوقهاي حساب و هادارايي و اسناد كليه جاري، امور در مداخله بدون و خود وظايف ايفاء هيئت در اين
 اين. اشدب داشته دسترسي داندمي الزم كه صندوق مستندات و مدارك و اطالعات به تواندمي و داده قرار رسيدگي

 . دهد ارائه اسالمي شوراي مجلس و هيئت امناء به باريك ماه شش هر را خود نظارتي گزارش است هيئت موظف

 صاحب حقوقي و حقيقي اشخاص خدمات از صندوق عملكرد از حسابرسي براي تواندمي ت نظارتئهي -تبصره
 . نمايد استفاده صالحيت

 : صندوق منابع -ح

 و گاز گازي، ميعانات و نفت خام) نفت صادرات از حاصل منابع از( %21) درصد بيست معادل حداقل -5
  سنواتي بودجه قوانين در آن مبلغ تعيين و برنامه هايسال در( نفتي هايفرآورده

  الذكرفوق اقالم تهاتري صادرات ارزش( %21) درصد بيست حداقل -2

  درصد واحد سه ميزان به سال هر( 2) و( 5) بندهاي منابع از واريزي سهم افزايش -9
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  بعدهاي سال و 5903 سال پايان در ارزي ذخيره حساب نقدي مانده( %11) درصد پنجاه -8

  مربوط قوانين رعايت با ت امناءئهي مجوز با الملليبين پولي بازارهاي از تحصيل قابل منابع -1

  مالي سال طي صندوق خالص سود -0

 بانك هايسپرده سود نرخ ميانگين معادل مركزي، بانك در صندوق حساب وديموج سود از حاصل درآمد -3
  باريك ماه سه هر پرداخت و محاسبه با خارجي بازارهاي در مركزي

  كشور كل 5903 سال بودجه قانون( 8) بند( د) جزء موضوع منابع( %21) درصد بيست -0

 و واريز صندوق حساب به ملي توسعه صندوق لمح از پرداختي تسهيالت سود و اصل بازپرداخت -5 تبصره
 . شودمي گرفته كار به صندوق اهداف جهت در مجدداً

 . شد خواهد نگهداري مركزي بانك نزد فقط صندوقهاي حساب -2 تبصره

 : صندوق مصارف -ط

 لتيغيردو عمومي مؤسسات به متعلق اقتصاديهاي بنگاه و تعاوني خصوصي،هاي بخش به تسهيالت اعطاي -5
  اقتصادي و مالي فني، توجيه دارايهاي گذاريسرمايه توسعه و توليد براي

 هايمناقصه در كه ايراني تعاوني و خصوصيهاي شركت به مهندسي و فني خدمات صادرات تسهيالت اعطاي -2
  سنديكايي تسهيالت يا خود منابع طريق از شوندمي برنده خارجي

  كشور صادراتي هدف بازارهاي در ايراني خدمات و كاال خريداراي هطرف به خريد تسهيالت اعطاي -9

  خارجي مالي و پولي بازارهاي در گذاريسرمايه -8

 منظور به اقتصادي مناسب بازدهي و رقابتي شرايط گرفتن نظر در با خارجي گذارانسرمايه به تسهيالت اعطاي -1
 . باشدمي اساسي قانون( 01) هشتادم لاص رعايت با ايران در گذاريسرمايه از حمايت و جلب

  صندوق هايهزينه تأمين -0

هاي بدهي بازپرداخت و ايسرمايههاي ييدارا تملك و ايهزينه اعتبارات براي صندوق منابع از استفاده -5 تبصره
 . است ممنوع شكل هر به دولت

 اين از كنندهاستفاده گذارانمايهسر و است ارزي صورت به فقط ماده اين موضوع تسهيالت اعطاي -2 تبصره
 . ندارند را داخلي بازار در ريال به ارز تبديل اجازه تسهيالت

 . بود خواهد غيردولتي و دولتيهاي بانك عامليت طريق از صرفاً صندوق تسهيالت كليه اعطاي -9 تبصره

 : مقررات ساير -ي

 توسط هابانك كارشناسي و تخصصي توان و رمزدكا نرخ با متناسب رقابتي شرايط در هابانك عامليت سهم -5
 . شودمي تعيين ت عاملئهي

 صندوق حساب به مركزي بانك توسط ماهانه ماده اين( ح) بند( 2) و( 5) جزء موضوع منابع از صندوق سهم -2
 . شودمي تسويه منابع شدن يقطع به توجه با مالي سال پايان در و واريز

 بانك توسط متقاضي اهليت و مالي اقتصادي، فني، توجيه تأييد بدون صندوق نابعم محل از تسهيالت پرداخت -9
 فني، توجيههاي گزارش ارزيابي. بود خواهد عمومي اموال در غيرقانوني تصرف حكم در و است ممنوع عامل

 نرخ از كه ميزاني به خطرپذيري، عامل لحاظ با گذاريسرمايههاي طرح بازدهي كفايت احراز و مالي و اقتصادي
 بانك تضمين مثابه به و عامل بانك عهده به نباشد كمتر ت امناءئهي توسط شدهاعالم انتظار مورد تسهيالت سود
 . است صندوق به تسهيالت سود و اصل بازپرداخت در عامل

 يا عامل بانك طريق از را طبيعي منابع و آب كشاورزي، بخش گذاريسرمايههاي طرح نياز مورد منابع صندوق،
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 مغایرت گاهدید
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

ساالنه  يبودجهمشمول تعريف  آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
شود.  ي بودجه لحاظي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -و مشتمل بر هزينه كشور كل

تسهيالت  يماندهباقيامكان دريافت خصوص  در (1( تبصره )يدر بند ) بدين لحاظ، حكم مقرّر
به اين ، ملي يصندوق توسعه ازتمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني هاي نيمهطرح

 ( قانون اساسي است. توضيح اينكه،12اي است، مغاير با اصل )دليل كه فاقد ماهيت بودجه
گيري در خصوص ي ملي داراي اساسنامه و به تبع آن هيئت امنا است و تصميمصندوق توسعه

                                                                                                                                              
 

 اختيار در كمتر انتظاري سود با و ارزي صورت به كشاورزي بخش گذاريسرمايه توسعه از حمايت صندوق
 . دهدمي قرار بخش گذارانسرمايه

 و غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات به هابانك عامليت با صندوق منابع از يافتهاختصاص تسهيالت مجموع -8
 . باشد صندوق منابع( %21) درصد بيست از بيش نبايد حال هر در وابسته و تابعههاي شركت

 درصد هشتاد حداقل كه شوندمي محسوب عمومي غير صورتي در هاشركت و مؤسسات ماده اين نظر از -5 تبصره
 . باشد حقيقي اشخاص به متعلق حقوقي اشخاص واسطه با يا و مستقيم آنها الشركهسهم يا سهام( 01%)

 موقوفات، نظير المنفعهعام و عمومي مؤسسات به متعلق آنها سهام مطلق اكثريت كه اييهشركت و مؤسسات
 و مؤسسات حكم در ماده اين نظر از است عمومي خيريه مؤسسات و بازنشستگي و ايبيمههاي صندوق
 . هستند غيردولتي عمومي نهادهاي به وابستههاي شركت

 توسط آنها هيئت مديره اعضاء( %21) درصد بيست از بيش مالكيت نوع از نظرصرف كه اقتصاديهاي بنگاه -2 تبصره
 . است ممنوع آنها به صندوق منابع از پرداخت و گردندمي محسوب دولتي ماده اين نظر از شوندمي تعيين دولتي مقامات

 . دهد قرار مدنظر را ايمنطقه توازن ها،استان و اقتصاديهاي بخش بين منابع توزيع در است موظف صندوق -9 تبصره

 . است سال همان اسفندماه پايان تا سال هر ماه فروردين اول از صندوق مالي سال -1

 عمومي نهادهاي و مؤسسات قوانين و اساسنامه اين تابع معامالتي و مالي استخدامي، اداري، امور در صندوق -0
ت ئهي تصويب به صندوق ت امنايئهي پيشنهاد به زمال هاينامهآيين. باشدمي ارزي و پوليهاي سياست و غيردولتي

 . شد خواهد اقدام اساسي قانون( 590) هشتم و سي و يكصد اصل طبق و رسيد خواهد وزيران

 مصارف محل و مصارف و منابع ميزان باريك ماه شش هر است موظف ملي توسعه صندوق عامل تيئه رئيس -3
 . نمايد گزارش اسالمي شوراي لسمج و ت نظارتئهي ت امناء،ئهي به را صندوق

 مراجع به را مراتب مورد حسب ،ماده اين احكام اجراي در جرم و تخلف با برخورد صورت در ت نظارتئهي -0
 . داردمي اعالم صالحه

 قبل روز پانزده حداقل بايد ت نظارتئهي نظر اظهار و گزارش همراه به صندوق زيان و سود حساب و ترازنامه -3
 . گردد تسليم ت امناءئهي به جلسه تشكيل از

 عاملهاي بانك طريق از فقط صندوق منابع محل از تسهيالت هرگونه پرداخت و نامهضمانت هرگونه صدور -51
 . شودمي انجام كشاورزي بخش گذاريسرمايه توسعه از حمايت صندوق و غيردولتي يا دولتي از اعم

 «.است اسالمي شوراي مجلس تصويب با اتنه صندوق انحالل و اساسنامه در تغيير -55
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بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امنا پيش سازوكاري اختصاص منابع آن بر مبناي نحوه
ي سنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق گيرد و نيازي به درج آن در بودجهميصورت 

ي ساالنه كه متكفل ي عمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجهبا بودجه ارتباطي ي مليتوسعه
بنابراين چون ي كشور است تعيين تكليف شود. هاي ساالنهتعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينه

 نداشته و ايماهيت بودجه ،گرددكشور محسوب نمي يجزء دخل و خرج ساالنه، موضوع اين بند
 ( قانون اساسي است.12مغاير با اصل ) ي بودجه،در مصوبهتصويب آن 

 عدم مغایرت   دیدگاه
هاي تسهيالت طرح يماندهباقيامكان دريافت خصوص  در( 1( تبصره )يدر بند )حكم مقرّر 

با اصل تغايري  ،ملي يصندوق توسعهاز تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصي و تعاوني نيمه
 يگيري در خصوص نحوهتصميم ،صندوق يطبق اساسنامهارد؛ زيرا اگرچه ند قانون اساسي (12)

اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي  ،شودمي انجاماختصاص منابع توسط هيئت امنا 
ي بودجه در خصوص بايست در مجلس و طي اليحهشود، ميعمومي كشور محسوب مي

گيري شود. بنابراين حكم مزبور، داراي ماهيت كرد و تخصيص منابع آن تصميمچگونگي هزينه
كل كشور، فاقد اشكال مغايرت با اصل  ي ساالنهاي بوده و گنجاندن آن در قانون بودجهبودجه

 ( قانون اساسي است.12)

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.1بند )ي( تبصره )

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -1تبصره 
نسبت به اعطاي  3134شود كه در سال اجازه داده ميصندوق توسعه ملي به  -ك

اي هاي توسعههاي خصوصي يا تعاوني براي طرحگذاران بخشتسهيالت ارزي به سرمايه
 هاي مشترك با تضمين وزارت نفت و بدون انتقالميدان باالدستي نفت و گاز با اولويت

 .آنها اقدام كند موجود در مخازن و توليدي ازمالكيت نفت و گاز 

 مغایرت دیدگاه
ي ساالنه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

بودجه مشمول تعريف  آنچهصرفاً  براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر اساس اين اصل،
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ي بودجه لحاظ ي دولت است بايد در اليحهد يكسالهدرآم -و مشتمل بر هزينه كشور كل يساالنه
آمده  كل كشور 5938سال ي بودجه مصوبه( 1( تبصره )كبند )آنچه در  شود. بر اين اساس،
ي ملي صندوق توسعهبه  (،1( همخواني ندارد؛ زيرا اين بند از تبصره )12است، با مفاد اصل )

هاي خصوصي يا گذاران بخشي به سرمايهنسبت به اعطاي تسهيالت ارز است كهاجازه داده 
ي ، اين در حالي است كه مطابق با اساسنامهاقدام كندهاي نفت و گاز طرحبرخي تعاوني براي 

توسط هيئت امنا  صندوق، اختصاص منابع يگيري در خصوص نحوهتصميمصندوق توسعه ملي، 
 يملي ارتباطي با بودجه يمنابع صندوق توسعه. بنابراين از آنجا كه تخصيص گيردمي صورت

غور درآمدها و ثساالنه كه متكفل تعيين حدود و  يعمومي دولت ندارد و نبايد در قانون بودجه
( 12مغاير با اصل )(، 1، مفاد بند )ك( تبصره )تعيين تكليف شود ،كشور است يهاي ساالنههزينه

 قانون اساسي است.

 عدم مغایرت دیدگاه
گذاران اعطاي تسهيالت ارزي به سرمايهدر خصوص  (1بصره )ت (كدر بند )حكم مقرر 

 ي ملي،از سوي صندوق توسعه هاي نفت و گازطرحبرخي هاي خصوصي يا تعاوني براي بخش
گيري در تصميم ،صندوق يطبق اساسنامهندارد؛ زيرا اگرچه  قانون اساسي (12)با اصل تغايري 

ليكن چون منابع صندوق در ، شودمي انجاماختصاص منابع توسط هيئت امنا  يخصوص نحوه
ي بايست در مجلس و طي اليحهشود ميحقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب مي

گيري شود. بنابراين، حكم كرد و تخصيص منابع آن تصميمبودجه در خصوص چگونگي هزينه
ي ر قانون بودجهاي بوده و گنجاندن آن د(، واجد ماهيت بودجه1مزبور در بند )ك( تبصره )

 ( قانون اساسي است.12ي كل كشور، در راستاي مفاد اصل )ساالنه

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.1تبصره ) بند )ك(

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -1تبصره 

به اعطاي  شود تا نسبتاجازه داده مي 3134در سال صندوق توسعه ملي به  -ل 
اي هاي توسعهخصوصي و يا تعاوني براي طرح گذاران بخشتسهيالت ارزي به سرمايه

مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و  نقل بدون انتقال و شقوق مختلف حمل
قبال اخذ حق  ربط اين وزارتخانه درهاي تابعه و ذيها و شركتتضمين سازمان

 كنندگان اقدام كند.و سود آن از استفاده دسترسي تا استهالك اصل سرمايه
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 مغایرت دیدگاه
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

 كل يبودجه ساالنهمشمول تعريف  آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ شود. اين در ي دولت است بايد در اليحهيكساله درآمد -و مشتمل بر هزينه كشور

تا نسبت به اعطاي  هشدملي اجازه داده  يبه صندوق توسعه(، 1حالي است كه در بند )ل( تبصره )
نقل  و اي حملهاي توسعهخصوصي و يا تعاوني براي طرح گذاران بخشتسهيالت ارزي به سرمايه

ي ي صندوق توسعهي كل كشور ندارد؛ چه آنكه طبق اساسنامهطي با بودجهكه اين امر ارتبا اقدام كند
شود و ي اختصاص منابع اين صندوق توسط هيئت امنا انجام ميگيري در خصوص نحوهملي، تصميم

ي عمومي دولت ندارد و در سرجمع درآمد كشور محاسبه منابع صندوق ارتباطي با بودجه اصوالً
ي ساالنه تعيين تكليف ي ملي اساساً نبايد در قانون بودجهوط به صندوق توسعهشود. لذا احكام مربنمي

 ( قانون اساسي مغايرت دارد.12(، با مفاد اصل )1شود. بدين لحاظ، بند )ل( تبصره )

 عدم مغایرت دیدگاه
 جهتملي  يبه صندوق توسعهخصوص اعطاي مجوز در  (1تبصره ) ل(در بند )حكم مقرّر 
اي هاي توسعهخصوصي و يا تعاوني براي طرح گذاران بخشت ارزي به سرمايهاعطاي تسهيال

 ،صندوق يطبق اساسنامهندارد؛ زيرا اگرچه  قانون اساسي (12)با اصل تغايري  ،نقل و حمل
اما  ،شودمي انجام ي صندوقاختصاص منابع توسط هيئت امنا يگيري در خصوص نحوهتصميم

شود، چگونگي ء درآمدهاي عمومي كشور محسوب ميچون منابع صندوق در حقيقت جز
ي بودجه مشخص شود. بنابراين، كرد و تخصيص منابع آن بايد در مجلس و طي اليحههزينه

ي كل كشور، مطابق با ي ساالنهي ملي در قانون بودجهگنجاندن احكام مربوط به صندوق توسعه
 ( قانون اساسي است.12مفاد اصل )

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.1تبصره ) ند )ل(ب

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -1تبصره 
منظور آبرساني به روستاها معادل ريالي مبلغ پانصد ميليون  به -3بند الحاقي 

در اختيار دولت صندوق توسعه ملي صورت تسهيالت از محل  دالر به (11141114111)
مبلغ طي هشت سال از محل عوايد حاصل  كند. اين هزينه 3134گيرد تا در سال قرار مي

 شود.بازپرداخت ميصندوق توسعه ملي ها به از اجراي اين طرح
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 دیدگاه مغایرت  
ي ساالنه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل ) الف(

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  بر اساس اين اصل، شود.براي تصويب به مجلس تسليم مي
لحاظ  ي بودجهي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ساالنه كل

خصوص دادن تسهيالت در  (،1( به تبصره )5با اين وصف، حكم مقرّر در بند الحاقي )شود. 
 اي است،ي ملي، از آن جهت كه فاقد ماهيت بودجهآبرساني به روستاها از محل صندوق توسعه

ي ملي داراي اساسنامه و به صندوق توسعه ( قانون اساسي است. توضيح اينكه،12مغاير با اصل )
 سازوكاري اختصاص منابع آن بر مبناي گيري در خصوص نحوهتبع آن هيئت امنا است و تصميم

ي گيرد و نيازي به درج آن در بودجهميصورت  بيني شده در اساسنامه و توسط هيئت امناپيش
ي عمومي دولت ي ملي ارتباطي با بودجهسنواتي نيست. به عبارت ديگر، منابع صندوق توسعه

هاي ي ساالنه كه متكفل تعيين حدود و ثغور درآمدها و هزينهندارد و نبايد در قانون بودجه
چون موضوع اين بند، جزء دخل و خرج  ي كشور است، تعيين تكليف شود. بدين لحاظساالنه
 ي بودجه،اي نداشته و تصويب آن در مصوبهگردد، ماهيت بودجهي كشور محسوب نميساالنه

 ( قانون اساسي است.12مغاير با اصل )
منظور آبرساني به روستاها معادل  بهاست كه  مقرر شده (1تبصره )( به 5)بند الحاقي در  ب(
ملي در اختيار دولت  يصورت تسهيالت از محل صندوق توسعه ليون دالر بهپانصد مي مبلغريالي 
منابع  (5)هاي كلّي برنامه پنجم توسعه،( سياست22-2. اين در حالي است كه مطابق بند )گيردقرار 

گيرد. هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي تعلق ميي ملي صرفاً به بخشصندوق توسعه
هاي كلّي ابالغي مقام معظم ي مزبور، به اين دليل كه برخالف تصريح سياستبنابراين بند الحاق

هاي دهد با سياسترهبري، بخشي از منابع صندوق را در قالب تسهيالت در اختيار دولت قرار مي
 زيرا ؛شود( قانون اساسي محسوب مي551( اصل )5مزبور، مغاير بوده و در نتيجه مغاير بند )

ي نظام جمهوري اسالمي ايران پس از مشورت هاي كلّتعيين سياست (،551)اصل مطابق اين بند از 
 است.رهبري  هايصالحيتجزء  ،با مجمع تشخيص مصلحت نظام

 دیدگاه عدم مغایرت
ي تسهيالت آبرساني به روستاها خصوص ارائهدر ( 1تبصره )به ( 5)الحاقي در بند حكم مقرّر 

                                                           
ارائه  -22-2: »25/51/5903ي برنامه پنجم توسعه، ابالغي مقام معظم رهبري مورخ هاي كلّ( سياست22-2بند ) .1

دولتي با هدف توليد و توسعه  هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيرتسهيالت از منابع صندوق توسعه ملي به بخش
 .«خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصاديگذاري در داخل و سرمايه
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طبق ندارد؛ زيرا اگرچه  قانون اساسي (12)با اصل  تغايريي ملي، از محل صندوق توسعه
اين اختصاص منابع توسط هيئت امنا  يگيري در خصوص نحوهتصميم ،صندوق ياساسنامه
اما چون منابع صندوق در حقيقت جزء درآمدهاي عمومي كشور محسوب  ،شوداتخاذ ميصندوق 

كرد و تخصيص نگي هزينهي بودجه در خصوص چگوبايست در مجلس و طي مصوبهشود ميمي
(، ماهيت 1( به تبصره )5گيري شود. از اين رو، حكم مذكور در بند الحاقي )منابع آن تصميم

 ( قانون اساسي ندارد.12ي ساالنه، مغايرتي با اصل )اي دارد و گنجاندن آن در قانون بودجهبودجه

 نظر شورای نگهبان
 ين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغاير با مواز ،(1تبصره )( به 5بند الحاقي )

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -2تبصره 
 ... -الف

طور  شود بههاي وابسته به آنها اجازه داده ميهاي كشور و سازمانبه شهرداري -د
اسالمي ايران و با تأييد وزارت كشور  انفرادي با مجوز بانك مركزي جمهوري مشترك يا

 (214111411141114111)تا سقف هفتاد هزار ميليارد  (هادهياري ا وهسازمان شهرداري)
خود با بازپرداخت اصل و سود آن با  ريال اوراق مشاركت و صكوك اسالمي با تضمين

ها شهرداري ي آن توسطينامه اجرارعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آيين
هاي راق موضوع اين بند به طرحاز سقف او (%11)درصد  منتشر كنند. حداقل پنجاه

 يابد.اختصاص مي قطار شهري
شده سال صدور در سال مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين

 است. نافذ 3134
هاي قطار شهري تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح -هـ

ها با نرخ مالياتي شهرداري (%11) درصد دولت و پنجاه( %11) درصد پنجاه به نسبت
سهم دولت بر عهده سازمان مديريت و ( %11)درصد  صفر است و تضمين پنجاه

 باشد.ريزي كشور ميبرنامه

 مغایرت دیدگاه
ي ساالنه كشور بايد توسط دولت تهيه و تنظيم و بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل ) 

مشمول تعريف بودجه  آنچهصرفاً  ساس اين اصل،براي تصويب به مجلس تسليم شود. بر ا
ي بودجه لحاظ ي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه
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تضمين بازپرداخت اصل و سود (، مبني بر 0تبصره ) شود. با اين وصف، حكم مقرر در بند )هـ(
دخل  ارتباطي باها ز طرف دولت و شهرداريا هاي قطار شهرياوراق مشاركت براي اجراي طرح

پذير باشد؛ لذا اين بند از اين ي بودجه توجيهي كشور ندارد كه ذكر آن در مصوبهو خرج ساالنه
 است.قانون اساسي  (12)مغاير اصل ، ايماهيت بودجه مصوبه به دليل فقدان

 عدم مغایرت   دیدگاه
تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق خصوص  ( در0تبصره ) حكم مقرّر در بند )هـ(

حقيقت توضيحات ها، در از طرف دولت و شهرداري هاي قطار شهريمشاركت براي اجراي طرح
ي تأمين بخشي از درآمدهاي كشور )بودجه كننده( بوده و به نوعي تضمين0( تبصره )دبند )

كه اين مصوبه به صورت كلّي  است. بنابراين از آنجا (هاي وابسته به آنهاها و سازمانشهرداري
و  دانست ايماهيت بودجه توان آن را واجدميي كشور است مرتبط با دخل و خرج ساالنه

 بيان ديگر بند )هـ(به  ندانست.قانون اساسي  (12)اصل ي بودجه را مغاير با گنجاندن آن در مصوبه
ي صويب آن در ضمن مصوبهي كشور بوده و تي ساالنهبه يك معنا در حكم قبض و بسط بودجه

 .آوردبودجه، اشكالي را به وجود نمي

  نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.0بندهاي )د( و )هـ( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -2تبصره 
 ... -الف

 رسيد يك تا سهدولت مجاز است اسناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خريد را با سر -ط
ل خود بابت منظور تسويه بدهي مسجّ نام و يا بانام، صادر كند و بهصورت بي به سال
قيمت  شده برق و آب باالتفاوت قيمت تماماي و مابهسرمايه هايهاي تملك داراييطرح

قانون ( 21ه )آب مطابق ماد هاي برق وتكليفي فروش آن در سنوات قبل به شركت
 هزار ميليارد به قيمت اسمي تا سقف پنجاه (3)مي كشورمحاسبات عمو

ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از  (114111411141114111)

                                                           
تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي  -21ماده : »5/0/5900مصوب قانون محاسبات عمومي كشور ( 21ه )ماد .1

 .«كننده بدهيقابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات
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عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق  ده و بهبو پرداخت هرگونه ماليات معاف
و با امضاي وزير امور شده محسوب  3/3/3184بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 شود.اقتصادي و دارايي صادر مي
منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در  دولت به -3

كند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب بيني ميسنواتي پيشاليحه بودجه 
وزارت امور اقتصادي  سررسيد، توسط در بودجه عمومي دولت، اسناد خزانه اسالمي در

حكم تا  و دارايي از محل درآمد عمومي همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين
 زمان تسويه اسناد يادشده به قوت خود باقي است.

2- ... 

 مغایرت دیدگاه
ي ساالنه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل ) الف(

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،جلس تسليم ميبراي تصويب به م
ي بودجه لحاظ ي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه
در  خاص يرديفبيني به پيشدولت الزام  در خصوص( 0( تبصره )طبند )( 5در جزء ) آنچهشود. 
وضوع اين بند، مورد حكم قرار گرفته، به منظور تأمين اعتبار اسناد م واتي بهسن يبودجه ياليحه

 يبودجه دليل اينكه اعتبار حكم اين بند بيش از يك سال و به صورت كلّي در خصوص لوايح
بودجه و به قانون با اصل ساالنه بودن ي داشته و ابودجه يرغ هاي بعد است، ماهيتسنواتي سال

 . مغايرت داردقانون اساسي  (12)اصل  ،عبَتَ
هاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان طرح ( قانون اساسي،31مطابق با اصل ) ب(

در صورت  هاي عمومي دولت شود،كنند چنانچه منجر به افزايش هزينهمجلس در لوايح اعمال مي
( بند )ط( تبصره 5ود. در جزء )ها مشخص شقابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين اين هزينه

بيني ملزم به پيشدولت (، كه به موجب پيشنهاد نمايندگان مجلس به اليحه اضافه گرديده است، 0)
وضوع اين بند شده است. اين منظور تأمين اعتبار اسناد م سنواتي به يبودجه وايحدر ل يرديف خاص

اهد شد و از آنجا كه طريق تأمين اين هاي عمومي دولت خوحكم در عمل منجر به افزايش هزينه
 ( قانون اساسي است.31بيني نشده است، اين مصوبه مغاير با اصل )ها در اين مصوبه پيشهزينه

 عدم مغایرت   دیدگاه
رديف خاص در بيني به پيشدولت ( در خصوص الزام 0( بند )ط( تبصره )5حكم مقرّر در جزء )

ي ابودجهوضوع اين بند، به علت نداشتن ماهيت أمين اعتبار اسناد ممنظور ت سنواتي به يبودجه ياليحه
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ي اول گنجانده شدن اين ي سنواتي مصوب گردد؛ بنابراين در درجهبايست طي احكام بودجهاصوالً نمي
( قانون اساسي با اشكال مواجه است. حال اگر اين مصوبه را مغاير 12جزء در اين مصوبه، طبق اصل )

ي سنواتي ايم كه قرار گرفتن آن در بودجهن اساسي تلقي كنيم به صورت ضمني پذيرفته( قانو31اصل )
( 31ي بودجه، احراز مغايرت با اصل )بدون اشكال است. توضيح اينكه، در خصوص بررسي مصوبه

ها و از آنجا كه رديف و محل اعتبار هزينه ( قانون اساسي است؛ زيرا در احكام بودجه12فرع بر اصل )
( قانون اساسي ندارند، مگر اينكه 31اهش درآمدها مشخص است، اين احكام مغايرتي با اصل )ك

ي ي( كه داراي بار مالي براي دولت است را در اليحهابودجه يرغتوان احكام دائمي )بپذيريم كه مي
ذيرش ذكر ( به احكام بودجه، مساوي با پ31بودجه به تصويب رساند. بنابراين وارد كردن ايراد اصل )

( قانون اساسي در 31ي بودجه است. از اين رو ايراد مغايرت با اصل )ي در مصوبهابودجه يرغاحكام 
 موضوع خواهد بود. خصوص احكام بودجه، سالبه به انتفاء

 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه ي است، منظور ميابودجه
(، مقداري از 2با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني است. 

 مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.

 ــــــــــــــــــــــــ

  -2تبصره 
 ... -الف
است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي دولت مجاز  -ك

 سقف ده هزار ميليارد تا دولتي هايشركت دولت وو تعاوني از 
اوراق مزبور از  منتشر نمايد.« اوراق تنزيل بدهي»ريال  (314111411141114111)

پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسالمي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر 

ي نحوه انتشار ينامه اجراوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيينشود. امي
، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و تنزيل بدهياوراق 
شدن اين قانون، به  ءاالجراالزمربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ هاي دولتي ذيشركت
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، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك ريزي كشورپيشنهاد سازمان مديريت و برنامه
 رسد. ت وزيران ميئمركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هي

 دیدگاه ابهام  
مطالبات قطعي اشخاص حقيقي  يجهت تسويه اجازه داده است،دولت ( به 0بند )ك( تبصره )

اوراق »ريال  تا سقف ده هزار ميليارد دولتي هايشركت دولت وو حقوقي خصوصي و تعاوني از 
مشخص نيست و « اوراق تنزيل بدهي»از آن جهت كه مفهوم  . اين بند،منتشر نمايد« تنزيل بدهي

در ساير قوانين و مقررات نيز تعريفي از آن صورت نگرفته است، واجد ابهام است؛ زيرا چنانچه 
ان به آنها پرداخت نوعي اسكناس باشد كه به ميزان كمتر از دِين طلبكار، ماهيت اوراق تنزيل بدهي

ي باشد، از آن جهت كه مشمول معامله« دِين به دِين»يا « كالي به كالي»شود، يا ناظر بر بيع مي
اين مصوبه مغاير با موازين شرع خواهد بود. بنابراين، بايد مفهوم و تعريف  ،شودربوي يا باطل مي

دم مغايرت اين بند با موازين مشخص گردد تا بتوان نسبت به مغايرت يا ع« اوراق تنزيل بدهي»
 شرع اظهار نظر كرد. 

 نظر شورای نگهبان
روشن نيست و بايد تعريف شود تا « اوراق تنزيل بدهي»، منظور از (0)در بند )ك( تبصره 

 .نظر ممكن گردد اظهار

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -2تبصره 
 ... -الف
چك است نسبت به چاپ و انتشار ايران بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز -ب

جمهوري اسالمي ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود  بانك مركزي
قانون  (23) موضوع ماده ،نمودن معادل ريالي آن تحت نظارت هيئت اندوخته اسكناس

 اقدام كند. (3)،38/4/3113مصوب  پولي و بانكي كشور

                                                           
 ... -25 ماده: »50/8/5915مصوب  قانون پولي و بانكي كشور (25) ماده .1

قانون از طريق تحويل و  اين (1)سن اجراي مفاد ماده دار نظارت بر حُت نظارت اندوخته اسكناس عهدهئهي -الف 
و صورت جواهرات  (1)هاي موضوع ماده دارايي شده و همچنين نگاهداري حسابهاي چاپنگاهداري اسكناس

عالوه نظارت در ه آنها از خزانه بانك و ب نظارت بر ورود و خروج نمايش وسلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به 
 .باشدكه بايد از جريان خارج شود مي هاييمعدوم كردن اسكناس

 .«.. -ب
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 ... -ج
، گسترش و (ايميدرو) وسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايرانهاي تبه سازمان -هـ

پتروشيمي )ربط وزارت نفت هاي دولتي تابعه ذي، شركت(ايدرو) ايران نوسازي صنايع
منظور تقويت شود بهاي اجازه داده ميجاده نقل و حملسازمان راهداري و  وو نفت( 

تأمين و توليد  تعاوني برايهاي بخش خصوصي و گذاري و توسعه فعاليتسرمايه
و  سازي تكنولوژيآالت و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بوميماشين

ريال از  (44111411141114111) آالت مبلغ چهار هزار ميلياردنوسازي ماشين بازسازي و
ر شده يا يارانه سود و كارمزد تسهيالت باداره محل منابع داخلي خود در قالب وجوه

ارچوب هتا در چ هاي عامل قرار دهداساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك
حسب )هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و نفت دستورالعمل وزارتخانه

هاي غيردولتي مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخش و (مورد
 قرار گيرد.

 دیدگاه مغایرت  
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12ا اصل )مطابق ب الف(

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،براي تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ ي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه

بانك مركزي نسبت به چاپ و ، در ارتباط با مجاز بودن (3( تبصره )ببند )در شود. حكم مقرّر 
اقدامي است مستمر و دائمي كه صرفاً مختص به  چكچاپ و انتشار ايراناست. چك انتشار ايران

اساس نياز كشور و به منظور مديريت منابع مالي كشور  يك سال خاص نيست، بلكه هر سال و بر
 يرغي ساالنه، موضوعي ي بودجهبراين، تصويب حكمي دائمي در ضمن مصوبهشود. بناانجام مي

( قانون اساسي است. 12ي كل كشور، مغاير با اصل )ي است كه ذكر آن در قانون بودجهابودجه
ي سنواتي كه ي بودجهتوان آن را در خالل اليحهاين موضوع نياز به يك قانون دائمي دارد و نمي

 هاي يك سال كشور دارد، گنجاند.ا و هزينهاختصاص به درآمده
ي متون و اسناد رسمي بايد به زبان و ، كليهقانون اساسي (51)به تصريح اصل  توجه با ب(

، (3) تبصره( هـدر بند ) «تكنولوژي»غير فارسي  يواژه خط فارسي باشد. از اين رو، استعمال
 جايگزين شود. « فناوري»رسي آن، يعني ( قانون اساسي است و بايد معادل فا51مغاير با اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
در سقف چك چاپ و انتشار ايرانجهت  (3در بند )ب( تبصره )بانك مركزي اعطاي مجوز به 
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گيرد، ابزاري براي صورت مي با مسدود نمودن معادل ريالي آن كهمصوب شوراي پول و اعتبار 
ل سال مالي دولت و متناسب با شرايط اقتصادي مديريت منابع مالي كشور و كاهش تورم در طو

ي بودجه، اي است و لذا ذكر آن در ضمن مصوبهي كشور است. اين امر، موضوعي بودجهساالنه
 ( قانون اساسي ندارد. 12مغايرتي با ويژگي ساالنه بودن بودجه و اصل )

 نظر شورای نگهبان
قانون  (51)مغاير اصل  االذكر گردد و « يتكنولوژ»، معادل فارسي واژه (3)در بند )هـ( تبصره 

 .اساسي است

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -8تبصره 
شود نسبت به صدور و به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي -الف

هاي رانندگي عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت دويست هزار گواهينامه تعويض
جدول  341313حساب رديف درآمدي  كند. درآمد حاصله به ريال دريافت( 2114111)

 – 21 رديف اعتبار محل از واريزي وجوه شود و معادلاين قانون واريز مي (1)شماره 
اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  (3) شمارهجدول  111111
رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز  گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامهقرار مي

 گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد. صدور

 مغایرت دیدگاه
 هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداخت( قانون اساسي همه19مطابق اصل )

در « به موجب قانونحدود اعتبارات مصوب »گيرد. عبارت موجب قانون )= قانون بودجه( انجام 
هاي اعتباري مربوطه به صورت محل مصارف و تعيين رديف ها،اين اصل به معناي تعيين هزينه

بند )الف(  ي كل كشور است.ها در قانون بودجهمشخص و با تعيين ميزان، مبلغ و سقف اين هزينه
صدور و  ازايبه  ريالدويست هزار ( اين مصوبه، به نيروي انتظامي اجازه داده است كه 0تبصره )
 581515حساب رديف درآمدي دريافت و به  هاي رانندگي عادي به هوشمندگواهينامه تعويض

 جهت هزينه ،191111 – 31 رديف اعتبار محل از واريزي وجوه معادل ،و متعاقب آنواريز كند 
ر اين بند، رديف هاي مرتبط با اين نيرو از خزانه دريافت كند. بدين لحاظ هر چند ددر فعاليت

ها از رديف مربوطه اعتباريِ اين موضوع مشخص شده است، ليكن چون سقف و ميزان اين هزينه
( است؛ زيرا رديف مزبور، 19( مشخص نيست، اين مصوبه مغاير با اصل )191111 – 31)رديف 

خصوص، براي نيروي انتظامي در اين  داراي چند منبع درآمدي بوده و در صورتي كه سقف هزينه
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توان رديف مزبور را يك رديف مصوب و مشخص براي برداشت وجوه مشخص نشود، ديگر نمي
( قانون اساسي است. 19و پرداخت به نيروي انتظامي دانست. از اين جهت، اين بند مغاير با اصل )

 و هانظر دارد توجه به اين نكته است كه درآمد قانون اساسي مدّ (19)اصل  آنچهدر واقع 
به صورت دقيق كشور توسط دولت  يساالنه يجهدبايست در سند بوهاي كشور مينههزي

عدم تعيين و  يكلّ هايرديف ذكر بيني و در مجلس به صورت قطعي به تصويب برسد وپيش
 .استواجد اشكال هاي مذكور، سقف دقيق برداشت از محل

 عدم مغایرت دیدگاه
( مبني بر اعطاي مجوز به نيروي انتظامي جهت 0ه )گرفته در بند )الف( تبصربيني صورتپيش
و واريز  هاي رانندگي عادي به هوشمندگواهينامه صدور و تعويض ازايبه  دويست هزار ريالدريافت 

هاي مرتبط با اين نيرو، با توجه به ماهيت در فعاليت شده جهت هزينهمعادل آن در حساب مشخص
 ( قانون اساسي ندارد. در19قابل تشخيص نيست، تغايري با اصل ) هاي درآمدي كه ميزان دقيق آنهزينه

كنندگان جهت دريافت خدمات ير بوده و بستگي به تعداد مراجعهمتغها گونه درآمدحقيقت ميزان اين
هاي موضوع اين مصوبه دارد و لذا امكان تخمين يك عدد مشخص و به تَبَع آن تعيين سقف هزينه

ي بودجه وجود ندارد. لذا پس از اجراي موضوع اين بند توسط نيروي اليحهمرتبط در هنگام تصويب 
ي هوشمند، ميزان برداشت وجوه از رديف مزبور و انتظامي و با مشخص شدن متقاضيان گواهينامه

براي  «واريزي وجوه معادل»پرداخت آن به نيروي انتظامي مشخص خواهد شد. بنابراين ذكر عبارت 
ي مورد نظر، از آن جهت كه در نهايت و پس از اجرا قابل تشخيص است، جهت هاتعيين سقف هزينه

 ( قانون اساسي كافي است و اين بند، مغايرتي با اصل مذكور ندارد.19نيل به مقصود اصل )

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.0بند )الف( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -8تبصره 
 ... -الف

ارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد وزارت هتعرفه خدمات آب و فاضالب در چ -ج
 گردد.رسد، تعيين ميشوراي اقتصاد مي نيرو به تصويب

تعرفه  (%11) درصد تعرفه آب آشاميدني روستاها به ميزان پنجاه -فراز الحاقي
 شود.محاسبه مي ترين شهرنزديك
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 دیدگاه مغایرت  
هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب ( قانون اساسي همه پرداخت19مطابق اصل ) الف(

در اين اصل به  «حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون»گيرد. عبارت موجب قانون انجام  به
هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با محل مصارف و تعيين رديف ها،معناي تعيين هزينه

بدين لحاظ حكم مقرّر در فراز الحاقي  ي كل كشور است.ن و مبلغ آنها در قانون بودجهتعيين ميزا
 (%11) درصد به ميزان پنجاهرا آب آشاميدني روستاها  يتعرفهتعيين  كه (0( تبصره )جبند )به 

مشخص كرده است، به اين دليل كه فاقد ميزان مشخصي از اعتبارات  ترين شهرنزديك يتعرفه
  .شود( قانون اساسي محسوب مي19ت، مغاير اصل )مصوب اس

ي ساالنه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل ) ب(
ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،براي تصويب به مجلس تسليم مي

ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه
به بند فراز الحاقي  درآب آشاميدني روستاها  يتعرفهتعيين تحت عنوان  آنچهشود. با اين وصف، 

ي درآمد ساالنه-دليل اينكه ارتباطي با هزينه، به تصويب مجلس رسيده است، به (0)ج( تبصره )
مغاير  ي كل كشور،تصويب آن در ضمن قانون بودجهي داشته و ابودجه يرغماهيت  دولت ندارد،

 ( قانون اساسي است.12با اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت  
آب آشاميدني  يتعرفهتعيين در خصوص  (0به بند )ج( تبصره )فراز الحاقي  درحكم مقرر 

لحاقي، به در اين فراز ا گذارقانونندارد؛ زيرا قانون اساسي ( 19و ) (12)ل واص ي باغايرتروستاها 
ي آن كسب درآمد ها است كه نتيجهآب روستا گذاريقيمت عرفي براي مالكدنبال تعيين يك 

يك موضوع مالي  . لذا از آن جهت كه فراز مزبور،براي كشور از محل مصرف آب روستايي است
 ( قانون اساسي ندارد.19( و )12مغايرتي با اصول ) ي دولت است،مرتبط با درآمد ساالنه

 ظر شورای نگهبانن
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(0تبصره )فراز الحاقي به بند )ج( 

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -3تبصره 
 ... -الف
 شود.تمديد مي 3134افزوده تا پايان سال  مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش -ب
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 مغایرت دیدگاه
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12)مطابق با اصل 

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه

را افزوده  مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزشكه  (3تبصره ) (ب)شود. بدين لحاظ، بند 
( قانون اساسي است؛ زيرا تمديد اجراي 12تمديد كرده است، مغاير با اصل ) 5938تا پايان سال 

هاي دولت ي است كه ارتباطي با موضوع درآمدها و هزينهابودجه يرغيك قانون آزمايشي، يك امر 
 ي مستقل در مجلس انجام پذيرد.ن امر، بايد طي يك مصوبهاي ندارد و اصوالً

 عدم مغایرت دیدگاه
مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر خصوص تمديد  در (3تبصره ) (بدر بند ) حكم مقّرر

مطابق اين اصل  زيراندارد؛ قانون اساسي  (12)اصل  ي باغايرت، 5938فزوده تا پايان سال ا ارزش
اصل ساالنه بودن آن است و اين ويژگي  ،كشور ي كلبودجهي اليحههاي ژگييكي از مهمترين وي

 .گرفته استبا تمديد يكساله قانون ماليات بر ارزش افزوده، مورد توجه قرار 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.3تبصره ) بند )ب(

 ــــــــــــــــــــــــ

  -3تبصره 
 ... -الف

 (313)شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از تسهيالت موضوع ماده  -ج
قانون برنامه  (333) ( ماده2)تبصره و  (3)1/32/3122 مستقيم مصوب هايقانون ماليات

نقليه،  ئطوسابراي صاحبان مشاغل  (2)ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانپنج

                                                           
درآمد ساالنه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين  -515ماده : »9/52/5900 مستقيم مصوب هايقانون ماليات (515)ماده  .1

( 08ميزان معافيت موضوع ماده ) اند تاامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كردهفصل كه اظهارن
 ( اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.595هاي مذكور در ماده )معاف و مازاد آن به نرخ ،اين قانون از پرداخت ماليات

 .به بعد جاري است 5902نسبت به عملكرد سال شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق 

 ...« -تبصره

دولت موظف  -553 ماده: »51/51/5903پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ساله قانون برنامه پنج( 553) ماده .2
 هاي مالي اقدامات ذيل را به عمل آورد:سازي حمايتهاي مالياتي و شفافاست در راستاي هدفمندسازي معافيت
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 الزامي نيست. 3134تا  3131هاي ي عملكرد سالامالك و منبع ارث برا

 مغایرت دیدگاه
ي كل كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،براي تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه
شرط تسليم خصوص الزامي نبودن ، در (3تبصره ) (جبند )مقرّر در  بر اين اساس، حكمشود. 

( قانون اساسي است؛ 12مالياتي، مغاير با اصل )مالياتي براي برخورداري از تسهيالت  ياظهارنامه
( تعيين 5938تا  5931هاي سال عملكرد)براي  سال يش از يكزيرا اوالً اين حكم، براي مدتي ب

تكليف كرده است و ثانياً هيچ ارتباط واضحي با تعريف و ماهيت بودجه كه ناظر بر دخل و خرج 
 ي كشور است، ندارد. ساالنه

 عدم مغایرت دیدگاه
 تسهيالتاز ي شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخوردارعدم الزامي بودن رعايت بيني پيش

تبصره و  9/52/5900 مستقيم مصوب هايقانون ماليات (515مواد )موضوع  مالياتي هايمعافيتو 
 بند )ج(در كه  جمهوري اسالمي ايران يپنجم توسعه يسالهپنج يقانون برنامه (553) ( ماده2)

موقع ماليات و بهدهندگان به پرداخت نهايت باعث تشويق مالياتمقرر شده است، در  (3تبصره )
اين مصوبه از اين جهت، با  خواهد شد. بر اين اساس، 5938افزايش درآمد دولت در طي سال 

بيني شده از اين منبع، ارتباط دارد و لذا تصويب ي پيشو بودجه 5938درآمدهاي دولت در سال 
 ( قانون اساسي ندارد.12تغايري با اصل ) ،آن در ضمن قانون بودجه

 ی نگهباننظر شورا
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.3بند )ج( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

  -3تبصره 

                                                                                                                                              
 

 هاي قانوني مالياتيجايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت -الف
 خرجي در قوانين بودجه ساالنه -هاي مالياتي مذكور به صورت جمعيثبت معافيت -ب

 .هاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي گيردبه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيت -5تبصره 

  «.است مالياتي معافيت هرگونه از برخورداري شرط مقرر موعد در مالياتي ههارناماظ تسليم -2 تبصره
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 ... -الف
براي اشخاص حقوقي توليدي » عبارت (3)،هاي مستقيمقانون ماليات (212)در ماده  -ك

سرمايه  (%21) ربط از بيست درصدبرداري از مراجع قانوني ذيبهرهداراي پروانه 
ريال، ساير اشخاص حقوقي و ( 1411141114111) ميلياردپنج  شده و يا مبلغثبت

 ميلياردشده و يا دو سرمايه ثبت (%31) درصداشخاص حقيقي توليدي از ده 
« ريال( 31141114111) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليون( 2411141114111)

 شود.مي «ده ميليون ريال»جايگزين عبارت 

 مغایرت دیدگاه
هاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان طرح ( قانون اساسي،31مطابق با اصل )

در صورتي قابل  كنند چنانچه منجر به كاهش درآمد عمومي دولت شود،مجلس در لوايح اعمال مي
قانون  (212)ماده كه طريق جبران كاهش درآمدها مشخص شود. مطابق  استطرح در مجلس 

 از ستتوانزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميو ،هاي مستقيمماليات
است  خروج بدهكاران مالياتي از كشور كه ميزان بدهي قطعي آنها از ده ميليون ريال بيشتر

ي سقف بدهي قطع ،(3( تبصره )كدر بند )گرفته كند. حال با اصالحات صورتجلوگيري 
بدهكاران مالياتي براي امكان ممنوع الخروجي بيشتر شده است كه اين امر، در عمل احتمال فرار 

 بهبند اين لذا با توجه به اينكه  برد.مالياتي و به تَبَع آن، كاهش درآمد عمومي دولت را باال مي
جبران اين  شده است و نمايندگان نيز طريقي براي افزودهموجب پيشنهاد نمايندگان به اليحه 

قانون  (31)اصل ( مغاير با 3، بند )ك( تبصره )اندنظر نگرفته در درآمد عمومي دولت، كاهش
 شود. اساسي محسوب مي

 عدم مغایرت دیدگاه
( قانون 12( فرع بر اصل )31ي بودجه، احراز مغايرت با اصل )در خصوص بررسي مصوبه

                                                           
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان  -212ماده : »9/52/5900 مستقيم مصوب هايقانون ماليات (212)ماده  .1

( ريال 51 111111ده ميليون ) تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها ازامور مالياتي كشور مي
است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي  بيشتر

هايي كه به موجب اين ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از
مديريت آنان بوده نيز جاري باشد و مربوط به دوران ال آن ميقانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايص

 .باشندمزبور مكلف به اجراي اين ماده مي ربط با اعالم وزارت يا سازماناست. مراجع ذي

 ...«-تبصره
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ها و كاهش درآمدها يف و محل اعتبار هزينهاز آنجا كه رد اساسي است؛ زيرا در احكام بودجه،
( قانون اساسي ندارند، مگر اينكه بپذيريم كه 31مشخص است، اين احكام مغايرتي با اصل )

ي بودجه به ي( كه داراي بار مالي براي دولت است را در اليحهابودجه يرغتوان احكام دائمي )مي
( به احكام بودجه، مساوي با پذيرش ذكر احكام 31تصويب رساند. بنابراين وارد كردن ايراد اصل )

( قانون اساسي در 31ي بودجه است. از اين رو ايراد مغايرت با اصل )ي در مصوبهابودجه يرغ
 موضوع خواهد بود. خصوص احكام بودجه، سالبه به انتفاء

 نظر شورای نگهبان
 نشد. (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته3بند )ك( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -3تبصره 
 ... -3بند الحاقي 
 3134هاي سازندگي مكلفند در سال و قرارگاه هاي مقدسستانآ -2 بند الحاقي

مرتبط با سهام خود در  3131و حساب سود و زيان درآمدهاي سال  اظهارنامه مالياتي
، معدني، تجاري و خدماتي را اقتصادي نظير صنعتي هايها و مؤسسات با فعاليتشركت

هاي مستقيم پرداخت انون مالياتق تسليم ادارات ماليات كرده و ماليات آن را بر اساس
موضوع اين بند در  هاي تابعه آستان قدس رضويكنند. منابع درآمدهاي مالياتي شركت

 گيرد.خرجي در اختيار اين آستان قرار مي -صورت جمعيقالب قانون بودجه به

 مغایرت اهدیدگ
العالي(، آستان قدس رضوي از مطابق با نظر امام راحل )ره( و مقام معظم رهبري )مدظله (الف

را  آستان قدس رضوي، (3تبصره )( به 2)بند الحاقي  بر اين اساس، .پرداخت ماليات معاف است
كرده است، از  هاي تابعهدرآمدهاي شركت ماليات رداختپ ي مالياتي وي اظهارنامهمكلف به ارائه

 (5)شود.فقيه است، مغاير با موازين شرع محسوب مياين جهت كه مغاير با احكام حكومتي ولي
( قانون اساسي، دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است كه 9( اصل )3مطابق با بند ) ب(

(، با 3بصره )( به ت2تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادالنه را براي همه ايجاد كند. بند الحاقي )

                                                           
ق ( طرح الحا19به ماده الحاقي )نسبت بنگريد به ايراد شوراي نگهبان در اين زمينه، مشابه  نظر يبراي مشاهده. 1

ي شماره امهن( 91، مندرج در بند )53/3/5939برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
  . شوراي نگهبان خطاب به رئيس مجلس شوراي اسالمي 25/51/5939مورخ  9208/511/39
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خرجي، در واقع آنها را از شمول  -بازپرداخت ميزان ماليات آستان قدس رضوي به صورت جمعي
ماليات معاف كرده است. از آنجا كه معافيت مراكز مذكور از ماليات و اخذ ماليات از ديگر نهادها، 

كه تساوي ميان (، از اين جهت 2ها و... از مصاديق تبعيض ناروا است، بند الحاقي )سازمان
( 9( اصل )3دار كرده است، مغاير با بند )اشخاص و نهادها را در خصوص اخذ ماليات، خدشه

 قانون اساسي است.

 دیدگاه عدم مغایرت
همانند ساير آستان قدس رضوي ، (3تبصره )( به 2بند الحاقي )قسمت ابتدايي  چه مطابقاگر
اما ، است شدهخود  يهاي تابعهاي شركتدرآمده ماليات پرداخت بههاي مقدس مكلف آستان

 آستان قدس رضوي يهاي تابعهمنابع درآمدهاي مالياتي شركتطبق قسمت پاياني اين بند الحاقي، 
به بيان ديگر  گيرد.خرجي در اختيار اين آستان قرار مي -صورت جمعي به و در قالب قانون بودجه

ترداد وجوه مأخوذه، فراهم نمودن امكان ثبت هدف از تأكيد بر لزوم پرداخت ماليات و سپس اس
هاي مزبور، صرفاً ها است. فارغ از اين نكته، محل اخذ مالياتگونه نهادميزان درآمد و ماليات اين

هاي آستان قدس است و شامل ساير درآمدهاي آن، از جمله موقوفات هاي اقتصادي شركتفعاليت
(، فاقد هرگونه اشكال 3( به تبصره )2ر، بند الحاقي )شود. بنابراين با توجه به مراتب مذكونمي

 فقيه در اين خصوص است.شرعي و مغايرت با احكام ولي

 نظر شورای نگهبان
 شرع و قانون اساسي شناخته نشد. موازين(، مغاير با 3( به تبصره )2بند الحاقي )

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -31تبصره 
 ... -فال
3- ... 
رك جمهوري اسالمي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كاالهاي گم -2

( قانون امور گمركي 28تا ) (22)موضوع مواد  همان مواد و قطعات وارداتي وارداتي از
 .پانزده روز از محل درآمد جاري اقدام كند ظرف مدت (3)،22/8/3131مصوب 

                                                           
 :دياسترداد حقوق ورو -مبحث دوم: »22/0/5931( قانون امور گمركي مصوب 00تا ) ( 00)مواد  .1

گردد و مواد، كاالهاي مصرفي و حقوق ورودي اخذشده از عين كاالي وارداتي كه از كشور صادر مي -00 ماده
بندي كاالي صادرشده با رعايت مقررات شده در توليد، تكميل يا بستهرفته يا مصرف به كاربندي خارجي لوازم بسته
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 د بابت استخراج انفال متناسب با ارزشمعادن موظفن كنندگاناستخراجكليه  -بند الحاقي
 پرداخت كنند. برداريبهرهحق انتفاع ناشي از استخراج معادن،  افزوده
به  متناسب با حجم ذخيره معدن، نوع ماده معدني و ارزش ذاتي آن اين حق انتفاعميزان 

ريزي كشور به معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ،پيشنهاد وزارت صنعت
  رسد.مي وزيران هيئت تصويب

اي كنندهبرداري افراد استخراجوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از بهره
ممانعت به عمل آورد و وزارت امور  ،كنندرا پرداخت نميحق انتفاع مذكور كه 

قانون محاسبات عمومي ( 48)نيز ماده  (سازمان امور مالياتي) يياقتصادي و دارا
 .كشور را اعمال كند

 گيرد.برداري از معدن تعلق ميحق انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از  -3جزء الحاقي 

برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولي دريافت بهره وصول حق انتفاع پروانه

                                                                                                                                              
 

 .اال بايد به صادركننده مسترد گرددي آن با مأخذ زمان ورود كينامه اجرااين قانون و آيين

برابر قوانين  چنانچهگردد كاالهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي -5 تبصره
 .گرددو مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي

گردد ولي مه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميها( كه الزها )كاتاليستكنندهحقوق ورودي تسريع -2 تبصره
كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كاالي صادراتي مورد استفاده و مصرف ابزارآالت و مواد روان

 .گيرد شامل مقررات استرداد نيستقرار مي

 .كور نيز درخواست شودتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كاالهاي مذاسترداد مي -9 تبصره

مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كاالهاي صادرشده سه سال از  -8 تبصره
تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كاالي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي 

 .شودنمياسترداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب 

منظور تسهيل شناسايي و انطباق كاال و مواد وارداتي به كار رفته در كاالي صادراتي، صادركننده بايد  به -03 ماده
همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري 

كاالي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر  اعالم كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي
 .اظهارنامه صادراتي قيد نمايد

ي اين قانون ينامه اجرااسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين -تبصره
 .گرددمشخص مي

مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي  استرداد بر -00 ماده
هايي غير از گمرك وصول شود، نصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كاال توسط سازما شود. درمي

كننده بايد هاي وصولنمايد. گمرك و ساير سازمانهاي مذكور اعالم ميگـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان
 «.م براي استرداد را در بودجه ساالنه منظور نمايندساله بودجه الزهمه
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 311433رديف  مانده را بهو باقي 311418 رديف تناسب به حقوق دولتي معادن، به
  پرداخت كند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش  -2جزء الحاقي 
تصويب اين قانون راهبردهاي استراتژي توسعه معادن و سامانه الكترونيكي  ماه از تاريخ

 .گذارد ءاجراه دولتي از معادن را تعيين كند و ب ارزيابي و محاسبه و دريافت حقوق

 دیدگاه مغایرت  
داري هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل ) الف(

موجب قانون  هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب بهشود و همه پرداختكل متمركز مي
ت بايد به صورت هاي دولاين اصل به معناي آن است كه اوالً تمامي دريافتگيرد. انجام 

ها و ي هزينهداري كل كشور واريز شود و ثانياً كليهمشخص در بودجه ذكر شود و به خزانه
هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به هاي دولت، محل مصارف و رديفپرداخت

زء جدر  آنچه ي سنواتي ذكر شود.صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه
بيني صادراتي پيش مواد و كاالها ورودي حقوق ( در خصوص استرداد51)بند )الف( تبصره  (0)

( قانون امور گمركي مصوب 00ماده ) شده و به تصويب مجلس رسيده است، در اصل، در
گمرك و ساير  »...( اين قانون مقرر شده است كه 00آمده است. در ماده ) 22/0/5931

ساالنه منظور  يالزم براي استرداد را در بودجه يساله بودجهه بايد همهكنندهاي وصولسازمان
 حقوق شده است كه داده اجازه گمرك بند )الف(، به (0)جزء در همين راستا در  «.نمايند

 مسترد نمايد. بر اين خود جاري درآمدهاي محل از را شدهصادر كاالهاي از اخذشدهورودي 
و بدون  مستقيم صورت به را خود درآمدهاي جاري از بخشي هك بود خواهد مجاز گمرك اساس

حقوق  به مربوط مبالغ استرداد داري كل كشور واريز كند، جهتاينكه آنها را به حساب خزانه
دهد. بر اين اساس، اين مصوبه از جهت تجويز عدم  اختصاص صادراتي مواد و كاالها ورودي

كرد آن براي استرداد حقوق ري كل كشور و هزينهداواريز بخشي از درآمدهاي گمرك به خزانه
 ( قانون اساسي است. 19مغاير با اصل ) صادراتي، مواد و كاالها ورودي
توان قرارداد و يا شروط آن را به صورت يكجانبه لغو نمي« اوفوا بالعقود»بر اساس قاعده  ب(

را  معادن كنندگاناستخراج يكليه ،(51))الف( تبصره  به قسمتو يا تعديل كرد. بند الحاقي 
كرده است. اين در حالي است كه  بابت استخراج انفال برداريبهرهپرداخت حق انتفاع به  موظف

كنندگان انجام گرفته و چنين ها در گذشته و به موجب قرارداد ميان دولت و استخراجاين واگذاري
كنندگان توان استخراجن شرعي، نميبر اساس موازي شرطي در قرارداد وجود نداشته است. بنابراين،

از آنجا كه موجب  (،51حكم قسمت )الف( تبصره ) را ملزم به رعايت ضوابط مزبور كرد. لذا،
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و در نتيجه « اوفوا بالعقود»مغاير با قاعده  شود،تغيير شرايط قرارداد از سوي يك طرف عقد مي
 مغاير با موازين شرع است.

ي كل كشور توسط دولت تهيه و تنظيم ي ساالنهبودجه ن اساسي،( قانو12مطابق با اصل ) ج(
ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،و براي تصويب به مجلس تسليم مي

ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه
 در ،(51))الف( تبصره  به قسمتبند الحاقي ني صورت گرفته در بيپيششود. بر اين اساس، 

، از آنجا برداريبهرهبه پرداخت حق انتفاع معادن  كنندگاناستخراج يكليهنمودن  خصوص موظف
( قانون 12اي است، مغاير با مفاد اصل )فاقد ماهيت بودجه كه يك حكم كلّي و دائمي و در نتيجه

بايست طي گونه مصوبات به علت اينكه نياز به قانون دائمي دارند مييناواقع اساسي است. در 
ي سنواتي باعث بودجه ضمن قانون يك قانون مجزا مورد حكم قرار گيرند و تصويب آنان در

 شود. است، مي« ساالنه بودن»ي بودجه كه هاي مصوبهايجاد خدشه در يكي از مهمترين ويژگي
متون و اسناد رسمي بايد به زبان رسمي باشد. بر اين  ساسي،( قانون ا51مطابق با اصل ) د(

)الف( تبصره  به قسمت (2)جزء الحاقي در  «استراتژي»غير فارسي  يواژه يريكارگبهاساس، 
 استعمال شود.« راهبرد»( قانون اساسي است و بايد معادل فارسي آن، مانند 51، مغاير اصل )(51)

 دیدگاه عدم مغایرت
 يكليه نمودن موظفخصوص در ، (51))الف( تبصره  به قسمتبند الحاقي  درحكمي كه 

بيني شده پيش بابت استخراج انفال برداريبهرهپرداخت حق انتفاع به معادن  كنندگاناستخراج
ندارد؛ زيرا منظور از حق انتفاع در اينجا به نوعي وضع يك نوع  يموازين شرعاست، تغايري با 

ي يد است كه اصوالً وضع و اخذ آن در اختيار حكومت است كه در همهماليات يا عوارض جد
يرش طرفين قرارداد نيز هست. لذا مفاد پذشود و مورد قراردادها به عنوان شرط ثابت گنجانده مي

 اين بند الحاقي، مغايرتي با موازين شرع ندارد.

 نظر شورای نگهبان
در  همچنينقانون اساسي شناخته شد.  (19)، مغاير اصل (51)بند )الف( تبصره  (0)جزء  -

قانون اساسي  (51)مغاير اصل  االحذف گردد و « استراتژي»به اين بند، واژه  (2) جزء الحاقي
 .است
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان -
شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه  گردد كه همواره از طرف ايناي است، منظور ميبودجه

(، مقداري از 2با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )
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اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
د تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نماين

 مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -33تبصره 
گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و منظور تشويق و جلب سرمايه به -الف

هاي زراعي و شهرك هاي سهاميو شركت برانآبهاي تشكل هاي توليدي وتعاوني
هاي تكميل و تجهيز طرح ها، تسريع در احداث،بنداناورزي در امر احداث آبكش

 هايخاك كشاورزي و روش و هاي فرعي آبياري و زهكشي، اجراي عمليات آبشبكه
ي و استاني از ي ملّيهاي اجراسازي مصرف آب و انرژي، دستگاهنوين آبياري و بهينه
و  41312هاي اي مربوط ذيل برنامهرمايههاي ستملك دارايي هايمحل اعتبارات طرح

پنج  و موصوف را تا هشتاد هاينياز احداث و تكميل طرح اعتبارات مورد ،41213
 عنوان سهم مانده بهصورت بالعوض و باقي عنوان سهم دولت به به (%81)درصد 

ز در اجراي نيا صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كاالي مورد برداران بهبهره
 طرح پرداخت نمايند.
هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت برداراني كه در احداث شبكهمناطق محروم و بهره

هاي فرعي آبياري و پرداخت سهم نقدي مشاركت در احداث شبكه نموده باشند از
 زهكشي معافند.

 مغایرت دیدگاه
ر توسط دولت تهيه و تنظيم و براي كشو يي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

 يمشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
بودجه لحاظ  يدولت است بايد در اليحه يدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه كل يساالنه
ه اختصاص برخي منابع در خصوص الزام دائمي دولت ب (55))الف( تبصره در بند  آنچهشود. 
برخي  تكميل و احداث يازن مورد يهزينه (%01درصد )پنج  و هشتاد پرداخت تا برايخود 
به اين دليل كه حكمي دائمي در  است، شده و به تصويب رسيدهبيني عمراني پيش هايطرح

بيان كه نبايد در ضمن قانون بودجه  دارد يابودجه يرغخصوص مورد صادر كرده است، ماهيت 
 از بخشي قانون تنظيم به مواد برخي الحاق ( طرح55. كما اينكه عين همين مقرره در ماده )شود

 حذف اصالح مقام شوراي نگهبان و در ايراد به جهت كه بود شده نيز ذكر دولت مالي مقررات
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 يرغاز آن جهت كه ماهيت  ي ساالنه،ي بودجهدر مصوبه بند مزبور تصويب بنابراين، .گرديد
 ( قانون اساسي است. 12دارد، مغاير با اصل ) يابودجه

 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه اي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )با تصويب قانون الحاق 

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني 

 ر گيرند.مورد بررسي و تصويب قرا

 ــــــــــــــــــــــــ

  -33تبصره 
 ... -الف

 حذف شد. -د
گذاري و براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي سرمايه -فراز الحاقي به بند )د(

هاي تملك گذاري در طرحمنظور جلب انگيزه سرمايه مشاركت بخش غيردولتي و به
مكلفند قراردادهاي خريد تضميني كاالها و  هاي عاملاي كشور، بانكهاي سرمايهدارايي

ي در يهاي اجرادستگاه خدمات توليدشده بخش غيردولتي و بيع متقابل منعقدشده با
قبول براي اعطاي تسهيالت بانكي تلقي  قابل هايتضمينعنوان  ها را بهگونه طرحاين

 نمايند.

 مغایرت دیدگاه
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي ساالنهي بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

مشمول تعريف بودجه ساالنه  آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ شود. ي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه كل

هاي عامل بانك مكلف نمودن در خصوصصوبه اين م( 55)تبصره  فراز الحاقي به بند )د(آنچه در 
 شده بخش غيردولتي و بيع متقابلقراردادهاي خريد تضميني كاالها و خدمات توليد به پذيرش

آمده و به تصويب مجلس رسيده  قبول براي اعطاي تسهيالت بانكي قابل هايتضمينعنوان به
اي ندارد تا ذكر آن در ضمن هاست، حكمي دائمي و ناظر به امور بانكي است كه ماهيت بودج

 ( قانون اساسي است.12پذير باشد. از اين رو، اين مصوبه، مغاير با اصل )قانون بودجه، توجيه
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 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه  گردد كه همواره از طرفاي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
مايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ ن

 .مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.

 ــــــــــــــــــــــــ
  -33تبصره 

 ... -الف
اند و ديده جمله خشكسالي خسارت كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از -هـ

جريمه براي  اند، از پرداختپرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده قادر به
ي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و ينامه اجراباشند. آيينمي مدت معذوريت معاف

كشاورزي حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين  ريزي كشور و وزارت جهادبرنامه
 رسد.وزيران مي قانون به تصويب هيئت

 مغایرت دیدگاه
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

ي ي ساالنهمشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ شود. با اين درآمد يكساله دولت است، بايد در اليحه -كشور و مشتمل بر هزينه كل

از پرداخت جريمه براي كشاورزاني ( در خصوص معافيت 55)تبصره وصف، حكم مقرّر در بند )هـ( 
، از آنجا كه يك حكم كلّي و دائمي اندديده جمله خشكسالي خسارت كه در اثر حوادث غيرمترقبه از

ي است ابودجه يرغندارد، واجد ماهيت  5938ها و درآمدهاي دولت در سال است و ارتباطي با هزينه
 ( قانون اساسي است.12مغاير با اصل ) دجه،ي بوو تصويب آن در ضمن مصوبه

 عدم مغایرت دیدگاه
( قانون اساسي ندارد؛ زيرا 12(، تغايري با اصل )55)تبصره بيني شده در بند )هـ( معافيت پيش

شود. پس ذكر بوده و دائمي محسوب نمي 5938يعني سال  سال حكم مزبور صرفاً مربوط به يك
( قانون 12توان آن را مغاير با اصل )، قابل توجيه است و نمي5938ي سال ي بودجهآن در مصوبه

 اساسي دانست.
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 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه اي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني 

 .ورد بررسي و تصويب قرار گيرندم

 ــــــــــــــــــــــــ

  -33تبصره 
 ... -الف

 هايصندوقمالي و  مؤسسات وهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي كليه بانك -و
اند، موظفند بازپرداخت نموده كشاورزي تسهيالتي پرداخت حمايتي كه به بخش

دچار خسارت خشكسالي يا  هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كهوام
 سوزيگير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتشهاي همهسرمازدگي يا آفات و بيماري

غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد كشاورزي 
شهرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري  شهرستان، بانك مربوط در

قانون تشكيل ( 32ماده )اعتبارات  مالي اضافي از محل أمين بارشهرستان، مشروط به ت
نشده قانون  بينيپيشو اعتبارات (3)13/2/3182مصوب  سازمان مديريت بحران كشور

 بودجه به مدت سه سال امهال كنند.

 مغایرت دیدگاه
براي  ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم وي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه

 بههاي كشور بانك يكليهمورد الزام  در (55)تبصره ( وبند ) بيني صورت گرفته درشود. پيش

                                                           
شود به دولت اجازه داده مي -52 ماده: »95/2/5903مصوب  قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور( 52ماده ) .1

( از بودجه عمومي هر %2/5معادل يك و دو دهم درصد ) ،بيني نشدهدر صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش
گردان خزانه تأمين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي ز محل افزايش تنخواهسال را ا

 «عالي و تأييد رئيس جمهور هزينه گردد.
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دچار خسارت  هاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كهبازپرداخت وامساله امهال سه
 سوزيگير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتشهاي همهخشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و بيماري

 ي دارد. بنابراين،ابودجه يرغ، ناظر بر حكمي كلّي و دائمي است و ماهيت غيرعمدي شده باشند
 ( قانون اساسي است.12ي ساالنه، مغاير با اصل )چنين حكمي در قانون بودجهگنجاندن 

 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه اي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) با

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني 

 .د بررسي و تصويب قرار گيرندمور

 ــــــــــــــــــــــــ

  -33تبصره 
 ... -الف

هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور شود كل هزينهبه وزارت نيرو اجازه داده مي -ح
بخشي، تعادل»هاي طرح هاي كشاورزي را از محل اعتبارات رديفچاه حجمي هوشمند

صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو هپرداخت و ب «تغذيه مصنوعي و كنترل سيل
واريز كند. صد درصد  حساب خزانهها دريافت و بهنمايد از صاحبان چاهتعيين مي

 بخشي منابع آب زيرزميني درهاي تعادلوجوه واريزي صرفاً براي اجراي طرح (311%)
 گيرد.اختيار وزارت نيرو قرار مي

 دیدگاه مغایرت
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافتسي، كليه( قانون اسا19مطابق اصل )

موجب قانون انجام  هاي دولت بايد در حدود اعتبارات مصوب بهشود و همه پرداختمتمركز مي
هاي دولت بايد به صورت مشخص در اين اصل به معناي آن است كه اوالً تمامي دريافتگيرد. 

هاي اعتباري هاي دولت، محل مصارف و رديفها و پرداختي هزينهبودجه ذكر شود و ثانياً كليه
ي مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه

وزارت نيرو به  اعطاي مجوز مبني بر (55)بند )ح( تبصره در ذيل حكم مقرّر  سنواتي ذكر شود.
هاي چاه به تهيه و نصب كنتور حجمي هوشمند هاي مربوطاقساطي هزينهجهت دريافت 
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 (%511)صد درصد  و به تَبَع آن اختصاص حساب خزانهبهو واريز آن ها از صاحبان چاه كشاورزي
و سقف به دليل اينكه رديف واريزي  ،بخشي منابع آبهاي تعادلراي اجراي طرحبوجوه واريزي 

محسوب قانون اساسي  (19)ر اصل مغايمشخص براي برداشت از اعتبارات مصوب ندارد، 
در صدر اين « تغذيه مصنوعي و كنترل سيل بخشي،تعادل»هاي طرح اينكه، رديف ضمن شود.مي

هاي دريافتي هاي وصول و واريز وجوهاي و پرداختي است و رديفهاي هزينهبند، ناظر بر رديف
 شود.داري كل كشور محسوب نميها به خزانهچاه از صاحبان

 یدگاه عدم مغایرتد
وزارت نيرو به  بر اعطاي مجوز مبني (55)بند )ح( تبصره گرفته در ذيل بيني صورت پيش

و به  حساب خزانه بهو واريز آن مربوط به تهيه و نصب كنتور  هاياقساطي هزينهجهت دريافت 
 ،منابع آببخشي هاي تعادلراي اجراي طرحبوجوه واريزي  (%511)صد درصد  تَبَع آن اختصاص

بخشي، تعادل»هاي طرح رديفهاي مربوطه، به دليل اينكه در صدر اين بند، محل تأمين هزينه
مشخصي از اعتبارات و سقف رديف  تعيين شده است، واجد «تغذيه مصنوعي و كنترل سيل

 ندارد.قانون اساسي  (19)اصل  ي باغايرو لذا ت شودمصوب محسوب مي

 نظر شورای نگهبان
خصوص ذيل آن، رديف و سقف تعيين نشده است،  آنجا كه در ، از(55)ح( تبصره بند )در 

 .قانون اساسي شناخته شد (19)مغاير اصل 

 ــــــــــــــــــــــــ        

 -31تبصره 
 ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران:قانون برنامه پنج (33)در اجراي ماده  -الف

 حذف شد. -3
شود، به منظور پوشش كامل تحصيلي و پرورش اجازه داده مي به وزارت آموزش -2

نسبت به خريد خدمات آموزشي از طريق پرداخت سرانه  التعليم،آموزان الزمدانش
ي اقدام كند. واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي تا پايان قانون برنامه آموزدانش

 شد.باپنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ممنوع مي سالهپنج
( قانون 1هاي اجرايي موضوع ماده )هاي متعلق به دستگاهساختمان 3134در سال  -1

مديريت خدمات كشوري كه به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در 
 ماند.اختيار وزارت آموزش و پرورش باقي مي

واند خدمات تپرورش مكلف است در مناطقي كه نمي و وزارت آموزش -جزء الحاقي



 242 كل كشور 3134قانون بودجه سال 

ترين محل آموزشي براي سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديك آموزشي ارائه كند،
 كليه دانش آموزان فراهم نمايد.

 مغایرت دیدگاه
داري هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل ) الف(

موجب قانون  اعتبارات مصوب بههاي دولت در حدود ي پرداختشود و همهكل متمركز مي
در اين اصل به معناي تعيين « حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون»گيرد. عبارت انجام مي

هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان محل مصارف و تعيين رديف ها،هزينه
وزارت آموزش و (، 59) به بند )الف( تبصره جزء الحاقي و مبلغ آنها در قانون بودجه است.

 يبراي كليه، تواند خدمات آموزشي ارائه كنددر مناطقي كه نميمكلف كرده است كه پرورش را 
فراهم كند. اين در حالي است كه در اين مصوبه، اياب و ذهاب رايگان سرويس  آموزاندانش

ي قابل هاي انجام اين تكليف و نيز سقف هزينهرديف اعتباري مشخص جهت تأمين هزينه
بر اين اساس، اين مصوبه از اين جهت كه حدود  برداشت براي اين منظور تعيين نشده است.

ي بودجه مشخص نشده است، مغاير با اصل اعتبارات و رديف اعتباري مربوط به آن در مصوبه
 ( قانون اساسي است.19)

ولت تهيه و تنظيم و ي كشور توسط دي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل ) ب(
ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،براي تصويب به مجلس تسليم مي

ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه
 و آموزش وزارت تكليف در خصوص( 59به بند )الف( تبصره ) جزء الحاقي در آنچهشود. 

موضوع اين  آموزاندانش يسرويس اياب و ذهاب رايگان براي كليه ندوفراهم نمبه  پرورش
بيني شده است، يك حكم كلّي و دائمي در خصوص مورد است كه فاقد ماهيت مصوبه پيش

ي كل كشور، مغاير ي ساالنهي بودجهاي است. بنابراين، تصويب اين حكم دائمي در مصوبهبودجه
 ( قانون اساسي است.12صل )با ا

 عدم مغایرت دیدگاه
وزارت  تكليف در خصوص( 59به بند )الف( تبصره ) جزء الحاقيبيني صورت گرفته در پيش
 آموزاندانش يسرويس اياب و ذهاب رايگان براي كليه ندوفراهم نمبه  پرورش و آموزش

يرا اين حكم، محدود به يك سال ( قانون اساسي ندارد؛ ز12موضوع اين مصوبه، تغايري با اصل )
است و صرفاً در اين سال، قابليت اجرايي دارد. از اين رو، اين مسئله  5938مشخص، يعني سال 

 ( قانون اساسي است. 12ي سنواتي كشور و اصل )مطابق با ويژگي ساالنه بودن بودجه
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 نظر شورای نگهبان
ير اصل خص نبودن رديف و سقف، مغا، از حيث مش(59)تبصره ... جزء الحاقي به بند )الف( 

 د.قانون اساسي شناخته ش (19)

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -31تبصره 
 ... -الف

شود پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده مي و هاي آموزشبه وزارتخانه -ج
استثناي درآمدهاي موضوع  كنند بهبر اساس قوانين مصوب دريافت مي درآمدهايي را كه

 داري كلحساب درآمد اختصاصي كه توسط خزانه به ،اين قانون (1)تبصره  ()م بند
نمايند. مازاد درآمد اختصاصي  شود، واريز كنند و معادل آن را وصولكشور افتتاح مي

شهرستان  پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و و ادارات كل آموزش
 يابد.كننده اختصاص ميوصول

 مغایرت دیدگاه
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

موجب قانون انجام  هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداختشود و همهمتمركز مي
هاي دولت بايد به صورت مشخص در اين اصل به معناي آن است كه اوالً تمامي دريافتگيرد. مي

هاي اعتباري هاي دولت، محل مصارف و رديفها و پرداختي هزينهه ذكر شود و ثانياً كليهبودج
ي مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه

برخي از  به( در خصوص اعطاي مجوز 59)( تبصره جبند )حكم مقرر در  سنواتي ذكر شود.
حساب درآمد  كنند بهبر اساس قوانين مصوب دريافت مي درآمدهايي كهجهت واريز ها وزارتخانه

براي خود و همچنين  معادل آنو وصول  شودكشور افتتاح مي داري كلاختصاصي كه توسط خزانه
اختصاص مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل هر استان به همان بر گرفته مبني تصريح صورت

ها ، به دليل اينكه رديف اعتباري و سقف مشخص براي اين دريافتكنندهوصولشهرستان  استان و
 ( قانون اساسي است.19مشخص و معلوم نيست، مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان
ر اصل ، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاي(59)تبصره ، )ز( و )ح( )ج( هايبند

 ند.قانون اساسي شناخته شد (19)

 ــــــــــــــــــــــــ
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  -31تبصره 
 ... -الف

و بهداشت،  (سازمان امور دانشجويان) فناوريهاي علوم، تحقيقات و وزارتخانه -ز
پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم  درمان و آموزش

حساب  هاي آن را اخذ و بهشخصي و جريمه با هزينه يرارزبگانجام تعهدات بورس و 
اين درآمد  (%311) صد درصد داري كل كشور واريز كنند.مد اختصاصي نزد خزانهدرآ
 منظور تحقق شود و بههاي يادشده تلقي ميعنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه به

هاي مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به برنامه
 يابد.اختصاص مي نهاآ

 مغایرت دیدگاه
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19طابق اصل )م

موجب قانون انجام  هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداختشود و همهمتمركز مي
هاي دولت بايد به صورت مشخص در اين اصل به معناي آن است كه اوالً تمامي دريافتگيرد. مي

هاي اعتباري هاي دولت، محل مصارف و رديفها و پرداختي هزينهو ثانياً كليه بودجه ذكر شود
ي مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه

(، در خصوص تلقي نمودن 59تبصره ) (زبيني صورت گرفته در ذيل بند )پيش سنواتي ذكر شود.
و هاي يادشده عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه بهموضوع اين بند درآمد  (%511) صد درصد

، به مؤسسات آموزش عالي در مناطق شهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت اختصاص آن به
هاي مزبور در اين زمينه، مشخص اين دليل كه رديف درآمدي و همچنين سقف دريافتي وزارتخانه

  شود.( قانون اساسي محسوب مي19ل )و معلوم نيست، مغاير با اص

 نظر شورای نگهبان
ر اصل ، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاي(59)تبصره ، )ز( و )ح( )ج( هايبند

 .ندقانون اساسي شناخته شد (19)

 ــــــــــــــــــــــــ
 -31تبصره 

 ... -الف
به صندوق  3133ال تا س 3181شده پرداختي از سال وجوه اداره (%311) صد درصد -ح

و بهداشت، درمان و آموزش  فناوريهاي علوم، تحقيقات و دانشجويان، وزارتخانه رفاه
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هاي رفاه عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق اسالمي به پزشكي و دانشگاه آزاد
هاي مذكور در قالب درآمد بازپرداخت وام شود و وجوه حاصل ازدانشجويان تلقي مي

 رسد.مي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف اختصاصي براي

 مغایرت دیدگاه
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

موجب قانون انجام  هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداختشود و همهمتمركز مي
هاي دولت بايد به صورت مشخص در تمامي دريافت اين اصل به معناي آن است كه اوالًگيرد. مي

هاي اعتباري هاي دولت، محل مصارف و رديفها و پرداختي هزينهبودجه ذكر شود و ثانياً كليه
ي مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه

از شده پرداختي وجوه اداره (%511) صد درصد(، 59)ح( تبصره بند )بر اساس  سنواتي ذكر شود.
به صندوق رفاه دانشجويان، به عنوان درآمد اختصاصي صندوق رفاه  5935تا سال  5901سال 

جهت ارائه تسهيالت مجدد به دانشجويان اختصاص يافته است. اين در حالي است كه رديف اين 
هت اختصاص به صندوق رفاه در اين درآمدهاي اختصاصي و همچنين سقف اعتبارات مربوطه ج

 ( قانون اساسي است.19مصوبه مشخص نشده است. از اين رو بند مزبور، مغاير با اصل )

 نظر شورای نگهبان
ر اصل ، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاي(59)تبصره ، )ز( و )ح( )ج( هايبند

 .ندقانون اساسي شناخته شد (19)

 ــــــــــــــــــــــــ

 -31صره تب
 ... -الف
ي در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور يهاي اجرامازاد درآمد اختصاصي دستگاه -ك

ي كه درآمد را يشده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرا بينيپيش در اين قانون
مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و  يابد تاكسب كرده است، اختصاص مي

  كشور هزينه شود.ريزي برنامه

 دیدگاه مغایرت  
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

موجب قانون انجام  هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداختشود و همهمتمركز مي
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محل  ها،عيين هزينهدر اين اصل به معناي ت« حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون»گيرد. مي
هاي اعتباري مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در مصارف و تعيين رديف

بر اختصاص مبني  (59( تبصره )كدر بند )بر اين اساس، حكم مقرّر  ي سنواتي است.قانون بودجه
مد را كسب كرده است، ي كه درآيهمان دستگاه اجرابه ي يهاي اجرامازاد درآمد اختصاصي دستگاه

 شود.( قانون اساسي محسوب مي19به اين دليل كه سقف مشخصي ندارد، مغاير اصل )

 دیدگاه عدم مغایرت
هاي مازاد درآمد اختصاصي دستگاهخصوص اختصاص  در( 59( تبصره )كدر بند )حكم مقرّر 

( قانون اساسي 19صل )، تغايري با اي كه درآمد را كسب كرده استيهمان دستگاه اجرابه ي ياجرا
گيرد با عبارت ها تعلق ميندارد؛ زيرا در خود اين مصوبه، حداكثر مبلغي كه از اين طريق به دستگاه

، تعيين شده است. اين بدان «شده بينيپيش در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در اين قانون»
تواند شده، ميقانون برايش تعيين اي كه در اينمعنا است كه هر دستگاه حداكثر تا سقف بودجه

دريافتي مجدد داشته باشد. بنابراين اين بند، واجد سقف مشخصي از اعتبارات است و از اين حيث 
مفاد اين مصوبه، هرساله در قوانين بودجه ( قانون اساسي ندارد، ضمن اينكه 19مغايرتي با اصل )

 است.شده ( شناخته نمي19و مغاير اصل ) شدهبيني ميپيش

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (59)تبصره  بند )ك(

 ــــــــــــــــــــــــ        

 -34تبصره 
 ... -الف

كُرد مسلمان را تحت پوشش  پيشمرگاندولت موظف است رزمندگان غير شاغل و  -د
 است. رديف بيمه ايرانيان قابل پرداختدهد. اعتبارات اين بند از محل  بيمه درماني قرار

 مغایرت دیدگاه
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ ي دولت است، بايد در اليحهالهدرآمد يكس -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه

تحت پوشش ، مبني بر الزام دولت جهت (58د( تبصره )در بند )شود. با اين وصف، حكم مقرر 
، چون يك حكم كلّي و دائمي است، كُرد مسلمان پيشمرگانرزمندگان غير شاغل و دادن  بيمه قرار
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صحيح نيست و از اين جهت، مغاير با  ت است،ي بودجه كه قانوني ساالنه و موقذكر آن در مصوبه
 ( قانون اساسي است.12اصل )

 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه اي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2ويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )با تص

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني 

 ررسي و تصويب قرار گيرند.مورد ب

 ــــــــــــــــــــــــ

 -34تبصره 
 ... -الف

 -نظامي)كاركنان نيروهاي مسلح ن هزينه مسكدولت مكلف است كمك -3 بند الحاقي
حساب خاص  هاي سازماني را پس از كسر از دريافتي آنان بهساكن در خانه( انتظامي

وجوه واريزي سال قبل، در اعتبارات  كند. معادل داري كل كشور واريزنزد خزانه
  شود.بيني ميسازماني پيش هاينيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه

 مغایرت دیدگاه
داري كل متمركز هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

اين گيرد. ميموجب قانون انجام  ارات مصوب بههاي دولت در حدود اعتبي پرداختشود و همهمي
هاي دولت بايد به صورت مشخص در بودجه ذكر شود اصل به معناي آن است كه اوالً تمامي دريافت

هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت هاي دولت، محل مصارف و رديفپرداخت ها وي هزينهو ثانياً كليه
بند الحاقي  .ي سنواتي ذكر شودميزان و مبلغ آنها در قانون بودجهنيز بايد به صورت مشخص و با تعيين 

كاركنان نيروهاي ن مسك يهزينه كمكجهت كسر دولت در خصوص تكليف ، (58)به تبصره  (5)
حساب خاص نزد  بهو واريز آن هاي سازماني از دريافتي آنان ساكن در خانه( انتظامي -نظامي)مسلح 
 به منظورمعادل وجوه واريزي سال قبل در اعتبارات نيروهاي مسلح صاص و اختداري كل كشور خزانه

اي و سقف به اين دليل كه فاقد رديف هزينه ،سازماني هايتأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه
 گردد.( قانون اساسي محسوب مي19مشخصي از اعتبارات مصوب است، مغاير اصل )
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 نظر شورای نگهبان
قانون  (19)، از جهت عدم تعيين رديف و سقف، مغاير اصل (58)صره به تب يكبند الحاقي 

  .اساسي شناخته شد

 ــــــــــــــــــــــــ

  -34تبصره 
 ... -الف

وليت مدني ئمدت اجراي آزمايشي قانون اصالح قانون بيمه اجباري مس -2بند الحاقي 
و  32/4/3182 مصوبشخص ثالث  مقابل درنقليه موتوري زميني  دارندگان وسايل

 .شودمي تمديد 3134اصالحات بعدي آن تا پايان سال 

 دیدگاه مغایرت  
ي ساالنه كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي بودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

ي مشمول تعريف بودجه ساالنه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ي بودجه لحاظ شود. اين ي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -بر هزينه كشور و مشتمل كل

مدت اجراي آزمايشي قانون اصالح صرفاً (، 58( به تبصره )2در حالي است كه در بند الحاقي )
شخص ثالث  مقابل درنقليه موتوري زميني  وليت مدني دارندگان وسايلئاجباري مس يقانون بيمه

 -گونه ارتباطي با درآمدهيچ وشن است كه تمديد مدت يك قانون آزمايشي،تمديد شده است. ر
ي ابودجه ريغ تصويب بند مزبور كه ماهيتي هاي دولت و ماهيت قانون بودجه ندارد. بنابراين،هزينه

  ( قانون اساسي است.12مغاير با اصل ) ي بودجه،دارد، در ضمن مصوبه

 دیدگاه عدم مغایرت
وليت مدني ئاجباري مس يمدت اجراي آزمايشي قانون اصالح قانون بيمهديد تماز آنجا كه 
 5938صرفاً براي سال  ،(58)به تبصره  (2)بند الحاقي در نقليه موتوري زميني  دارندگان وسايل

ت آن با مطابقي ذكر اين موضوع در قانون بودجه و كنندهتواند توجيهگيرد، اين امر ميصورت مي
 بودن بودجه باشد. ويژگي ساالنه 

 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه اي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2مقررات مالي دولت )با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 
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اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني 

         .مورد بررسي و تصويب قرار گيرند

 ــــــــــــــــــــــــ

  -31تبصره 
و مشموالن  تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري -الف
در  (3)ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنج( 21) ماده (ك)بند 

هاي مربوط مؤسسات پژوهشي رايگان است. شهريه ها و مراكز آموزش عالي ودانشگاه
هاي شبانه و همچنين مراكز دوره كاربردي و -هاي علمييام نور، دانشگاهبه دانشگاه پ

امور  ربط اعم از بنياد شهيد وهاي ذيآموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه
و سازمان اوقاف و  ()ره خمينيايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام 

پيوست  11322ي از محل اعتبارات برنامه نيمسال تحصيل امور خيريه در ابتداي هر
تحصيلي اعم از شهريه ثابت و  هزينهشود. كمكاين قانون پرداخت مي (4)شماره 

خانواده  متغير پرداختي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به ايثارگران و افراد مشمول
غيردولتي  هاي دولتي و ياالملل داخل يا خارج دانشگاهآنها كه در واحدهاي بين

ها و مقاطع شدگان رشتهحداكثر شهريه پرداختي به پذيرفته شوند، معادلپذيرفته مي
دانشگاهي داخلي تعيين و  مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي و واحدهاي

شود و باقيمانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين پرداخت مي
 .گرددمي پرداخت و
ي اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد ينامه اجراينآي

ريزي كشور به تصويب با تأييد سازمان مديريت و برنامه ربطذي ييهاي اجرادستگاه
 .رسدوزيران مي هيئت

                                                           
 : 51/51/5903مصوب  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه پنج (21)ماده ( كبند ) .1

  -21 ماده»

  ... -الف

 و آزادگان شاهد، فرزندان آنان، فرزندان و باالتر و (%21) درصد پنج و بيست جانباز وياندانشج شهريه -ك
 رديف اعتبارات محل از بهزيستي سازمان و)ره( خميني امام امداد كميته پوشش تحت دانشجويان و آنان فرزندان
 . شود تأمين معاونت مستقل

 ...« -5 تبصره
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 مغایرت دیدگاه
ري كل داهاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

موجب قانون انجام  هاي دولت در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداختشود و همهمتمركز مي
كه در ذيل اين اصل در خصوص « حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون»گيرد. عبارت مي

هاي اعتباري محل مصارف و رديفكار رفته است، به معناي آن است كه به« هاي دولتپرداخت»
بايد به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آن در قانون  دولتهر پرداخت مربوط به 

تحصيل ايثارگران، ي پرداخت هزينه (51)تبصره  (الف) در بند مشخص شود.ي سنواتي بودجه
قانون برنامه ( 21) ماده (ك)و مشموالن بند  حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري

 ربط اعم از بنياد شهيد وهاي ذياز طريق دستگاه ،ري اسالمي ايرانساله پنجم توسعه جمهوپنج
و سازمان اوقاف و امور  ()ره خمينيامور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام 

بيني شده است. هر چند كه در اين بند، محل اعتبارات اجراي اين حكم مشخص شده ، پيشخيريه
بند  ها تعيين نشده است كه از اين جهت،پرداختي براي اين هزينه سقف اعتبارات است، ليكن

 قانون اساسي است.  (19مغاير با اصل ) مزبور،

 دیدگاه عدم مغایرت
ايثارگران، تحصيل  يدر خصوص پرداخت هزينه (51)تبصره  در بند )الف(حكم مقرّر 

قانون برنامه ( 21) ماده (ك)و مشموالن بند  حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري
رديف  به دليل اينكه، ربطهاي ذياز طريق دستگاه ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانپنج

 91500از محل اعتبارات برنامه ها اعتباري آن در اين بند مشخص شده و بيان شده كه اين هزينه
ندارد؛ قانون اساسي  (19)اصل  شود، تغايري باميپرداخت  5938بودجه قانون  (8)پيوست شماره 

 .شودبيني شده و ميي سنواتي پيشهرساله در قوانين بودجهضمن اينكه اين حكم، 

 نظر شورای نگهان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.51بند )الف( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ
  -31تبصره 

 ... -الف
جمهوري اسالمي  ساله پنجم توسعه( قانون برنامه پنج44)در اجراي بند )ل( ماده  -ج
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راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور  وزارت (3)،ايران
ها به اي و ساير هزينهزمين مسكوني به قيمت منطقه ايثارگران نسبت به تأمين مسكن و يا

دان شرايط كه قبالً از زمين و يا واج شده براي حداقل هفتاد هزار نفر ازقيمت تمام
 اند، اقدام كند.مسكن واگذاري از سوي دولت استفاده نكرده

 دیدگاه مغایرت  
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

ن موجب قانو هاي دولت نيز در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداختشود و همهمتمركز مي
در اين اصل به معناي آن است كه « حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون»گيرد. ميانجام 

هاي اعتباري مربوط به هر هزينه، بايد دقيقاً رديف هاي دولت،ها و پرداختدر تعيين هزينه
بر اين اساس، حكم مقرّر در بند  محل مصرف و ميزان و مبلغ اين هزينه دقيقاً مشخص باشد.

زمين  تأمين مسكن و يا بهراه و شهرسازي  وزارت(، در خصوص الزام 51)بصره ت )ج(
 شده براي حداقل هفتاد هزار نفر ازها به قيمت تماماي و ساير هزينهمسكوني به قيمت منطقه

ها از آن محل انجام شود و ، به دليل عدم ذكر رديف اعتباري كه بايد اين هزينهواجدان شرايط
( قانون 19مغاير با اصل ) هاي قابل انجام براي اجراي اين تكليف،ات و هزينهنيز سقف اعتبار

 شود. اساسي محسوب مي

 نظر شورای نگهبان
 .قانون اساسي است (19)مغاير اصل  االرديف و سقف ذكر گردد و  ،(51))ج( تبصره  بنددر 

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -32تبصره 

                                                           
 -88 ماده» :51/51/5903مصوب  ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايرانپنجقانون برنامه  (88)ماده ( لبند ) .1

 عرضه اولويت با ايثارگران كرامت حفظ جهت در شهادت، و ايثار فرهنگ ترويج و توسعه استمرار، منظور به دولت
 همچنين و شهدا فرزندان و همسر مادر، پدر، ايثارگران، به امتيازات و تسهيالت و امكانات ها،فرصت مالي، منابع

 : دهدمي انجام را زير اقدامات آنان، تكفل تحت افراد و آزادگان جانبازان،

 ...-الف

 جانبازان باالتر، و( %11) درصد پنجاه جانبازان مسكن برنامه، پايان تا است موظف شهرسازي و راه وزارت -ل
 همچنين و اندداشته جبهه در حضور سابقه لسا دو حداقل كه را( %11) درصد پنجاه تا( %21) درصد پنج و بيست

 يا زمين از قبالً كه صورتي در را مسكن فاقد باالتر و( %31) درصد هفتاد جانبازان و شهدا فرزندان و آزادگان
 «.نمايد تأمين اندنكرده استفاده دولتي مسكن
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ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي قانون برنامه پنج (332)ماده  (ز) در اجراي بند -الف
 هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را بهسازمان (3)،ايران

داري كل كشور مكلف است كل كشور واريز كنند. خزانه داريحساب خاصي نزد خزانه
 يادشده به كميته امداد امام خميني اد بندمنابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مف

 و سازمان بهزيستي كشور در همان مناطق پرداخت كند. (ره)

 مغایرت دیدگاه
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

قانون انجام  موجب هاي دولت نيز در حدود اعتبارات مصوب بهي پرداختشود و همهمتمركز مي
هاي دولت بايد به صورت مشخص در اين اصل به معناي آن است كه اوالً تمامي دريافتگيرد. مي

هاي ها و پرداختي هزينهو ثانياً كليهداري كل كشور واريز شود و به خزانهبودجه ذكر شود 
مشخص و با هاي اعتباري مربوط به هر پرداخت نيز بايد به صورت دولت، محل مصارف و رديف

مكلف نمودن هر چند  . بر اين اساس،ي سنواتي ذكر شودتعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه
 (ز) بندمنابع موضوع  ، به واريز(50)هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در بند )الف( تبصره سازمان

 كل كشور داريانهحساب خاصي نزد خز بهپنجم توسعه  يسالهپنج يقانون برنامه (552)ماده 
منابع به پرداخت داري كل كشور خزانه( قانون اساسي است، ليكن الزام 19مطابق با صدر اصل )

، به دليل اينكه و سازمان بهزيستي كشور (ره) واريزي به نسبت مساوي به كميته امداد امام خميني
شود. براي ميمحسوب  قانون اساسي (19)مغاير اصل فاقد سقف مشخصي از اعتبارات است، 

هاي اجراي حكم مصرّح در اين بند، بايد از رديف اعتباري خاصي برطرف شدن اين ايراد، هزينه
اي كه از محل منابع واريزي تأمين و در اين مصوبه بدان تصريح شود يا اينكه حداكثر هزينه

قرّر در اين داري كل كشور براي انجام حكم مهاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي به خزانهسازمان
 بند، قابل برداشت است ذكر شود.

                                                           
 -552 ماده»: 51/51/5903مصوب  يرانساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي اقانون برنامه پنج (552)ماده ( زبند ) .1

 سالهستيب اندازچشم سند اهداف تحقق در آنها مؤثر نقش ايفاء و اقتصادي ويژه و آزاد مناطق ساماندهي منظوربه
 ملي اقتصاد اثرگذار تعامل و پيونديهم مناطق، اين در مناسب اقتصادي رشد ايجاد و يكپارچه مديريت اعمال نظام،

 : مختلفهاي بخش در ملي توسعه الگوي ارائه و جهاني اقتصاد با

 ...-الف

 از( %5) درصد كي حداقل موظفند آزاد مناطق هايسازمان تجاري، آزاد مناطق چهره از فقر زدودن منظور به -ز
 و محرومين به حمايتي نهادهاي طريق از را مناطق اين خدمات و كاالها صدور و ورود عوارض وصول محل

  «.دهند اختصاص مناطق اين يبوم نيازمندان
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 نظر شورای نگهبان
قانون اساسي  (19)مغاير اصل  اال، رديف يا سقف مشخص شود و (50)در بند )الف( تبصره 

 باشد.مي

 ــــــــــــــــــــــــ
  -32تبصره 

 ... -الف
شود، زندانياني مي ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه دادهبه سازمان زندان -هـ

هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و شوند يا در زندانمرخصي اعزام مي كه به
همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت  خدماتي اشتغال دارند و

امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و  الكترونيكي قرار دهد. برخورداري زندانيان از
آيين دادرسي كيفري  هاي مندرج در قانونعالوه بر سپردن تأمين مراقبت الكترونيكي

به  باشد. خسارات احتمالي واردشدهمنوط به توديع وديعه بابت تجهيزات مربوطه مي
شود. هاي اخذشده تأمين ميكنندگان از محل وديعهتجهيزات مذكور از ناحيه استفاده

شود كه ريال تعيين مي (3114111)ار تجهيزات مذكور روزانه يكصد هز تعرفه استفاده از
 كننده اخذ و بهتأميني و تربيتي كشور از استفاده ها و اقداماتتوسط سازمان زندان

جدول  341324رديف درآمدي  موضوع داري كل كشورحساب درآمد عمومي نزد خزانه
وجوه ( %311)شود. دولت مكلف است صد درصد اين قانون واريز مي( 1)شماره 
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور هاي جاري به سازمان زندانرا بابت هزينه حاصله

پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص قاضي ناظر زندان يا اجراي  اختصاص داده و
حكم يا رئيس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام يا بخشي از وجوه مزبور 

ي اين بند به پيشنهاد ينامه اجراآيين .باشنداف مينباشند از پرداخت آن بخش از هزينه مع
 رسد.وزيران مي وزير دادگستري به تصويب هيئت

 مغایرت دیدگاه
تعقيب و مجازات مجرمين از وظايف قوه قضائيه  ( قانون اساسي،510( اصل )8مطابق با بند )

ايي و اداري قوه ي امور قضايي، اجر( قانون اساسي، مسئوليت كليه513است. همچنين اصل )
ها و (، به سازمان زندان50) بند )هـ( تبصرهي رئيس قوه قضائيه دانسته است. قضائيه را بر عهده

اقدامات تأميني و تربيتي اجازه داده است كه طرح نظارت الكترونيكي و نظارت بر محكومان در 
 اجرااي را به ين شيوهخارج از زندان و همچنين تعيين شرايط مالي محكومان جهت استفاده از چن

مطابق با اصول مذكور،  شود، لذاي قضائيه محسوب ميها نيز از توابع قوهگذارد. سازمان زندان
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ي رئيس قوه قضائيه است. اين در ها، بر عهدههاي مرتبط با وظايف سازمان زنداننامهتصويب آيين
ي ي اجرايي اين قانون را بر عهدهنامه(، تصويب آيين50ذيل بند )هـ( تبصره ) حالي است كه

( و اصل 510( اصل )8اين مصوبه مغاير با بند ) هيئت وزيران قرار داده است و لذا از اين جهت،
 مواد برخي الحاق طرح»خصوص  در نظر خود اظهار در نگهبان شوراي. ( قانون اساسي است513)
را  حكم آمده بود، همين ايراد ايننيز كه مشابه « دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به

اصل  مغاير قضايي، امور به نسبت دولت هيئت توسط نامهاطالق تصويب آيين»... متذكر شده بود: 
 (5)«اساسي است. قانون (513)

 نظر شورای نگهبان
ي به ينامه نسبت به امور قضايني، واگذاري تصويب آ([50]= تبصره ) در بند )هـ( اين تبصره -

 .قانون اساسي است (513)و نيز اصل  (510)اصل  (8)يران اشكال دارد و مغاير بند هيئت وز
 .اصالح گردد« توديع وثيقه»به  «توديع وديعه»، عبارت (50)در بند )هـ( تبصره تذكر:  -

 ــــــــــــــــــــــــ

  -32تبصره 
 ... -الف

ه عمومي را كه بيش از شود تا كليه مشموالن خدمت وظيفبه دولت اجازه داده مي -ط
 غيبت، معاف كند. زمانمدت غيبت دارند با پرداخت جريمه  هشت سال

حساب درآمد عمومي  هاي مشموالن مذكور بهتمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت
هفت  و داري كل كشور واريز و تا سقف بيستنزد خزانه 311328موضوع رديف  كشور

صورت  به 111111 -311رديف  قالب درريال ( 224111411141114111) هزار ميليارد
ربط تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله هاي ذيمساوي به رديف

 شود.ريزي كشور هزينه ميبا سازمان مديريت و برنامه
دارندگان كارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، 

)سياسي و  مديريتي هايتمَسِاسالمي شهر و روستا و انتصاب در  راهايعضويت شو
 باشند.محروم مي (2)مديريت خدمات كشوري قانون (1) مادههاي موضوع دستگاه( اداري

                                                           
طرح الحاق برخي مواد به »شوراي نگهبان در خصوص  25/51/5939مورخ  9208/511/39( نظر شماره 55بند ) .1

 مجلس شوراي اسالمي. 53/3/5939مصوب  «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

، مؤسسات اهي: كليه وزارتخانهيستگاه اجراد -1 ماده: »0/3/5900 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب (1) ماده .2
هايي كه شمول قانون بر آنها و كليه دستگاه يهاي دولتدولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت
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وظيفه به شرح جدول زير  معافيت نظام كارت صدورميزان جريمه مشموالن غايب براي 
 :باشدمي

 مولين غايبپايه ريالي جريمه مش مدرك تحصيلي

 ريال 31141114111 زير ديپلم

 ريال 31141114111 ديپلم

 ريال 21141114111 فوق ديپلم

 ريال 21141114111 ليسانس

 ريال 11141114111 فوق ليسانس

 ريال 11141114111 دكتراي غيرپزشكي

 ريال 41141114111 دكتراي پزشكي

 ريال 11141114111 پزشكان متخصص و باالتر

به مبالغ جريمه پايه  (%31)ده درصد  ،سال غيبت مازاد بر هشت سال ازاي هر به -3
 .شودغيبت بيش از شش ماه، يك سال محسوب مي اضافه و مدت

و براي مشموالن داراي فرزند نيز به ازاي هر ( %1) مشموالن متأهل پنج درصد براي -2
 شود.از مجموع مبلغ جريمه كسر مي( %1) درصد فرزند پنج

 گاه مغایرت  دید
( قانون اساسي، دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است كه 9( اصل )3مطابق با بند )

افتد تبعيضات ناروا را رفع و امكانات عادالنه را براي همه ايجاد كند. تبعيض ناروا زماني اتفاق مي
ن داده به برخي از اشخاص اجازه نقض قانو كه در شرايط مساوي افراد در اطاعت از قانون،

 يمشموالن خدمت وظيفه ي، به دولت اجازه داده است كه كليه(50)( تبصره طبند )شود. مي
، معاف كند. اين موضوع باعث جريمهدر برابر اخذ  را غيبت دارند عمومي كه بيش از هشت سال

يفه عمومي و نيز ترجيح بال مرجحِ مشموالن غايب وظايجاد تبعيض ميان مشموالن خدمت نظام 

                                                                                                                                              
 

مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك 
  «شوند.ي ناميده مييهاي دولتي، دستگاه اجراها و بيمهمركزي، بانك
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با دادن معافيت به افراد متخلف و زيرا دهندگان خدمت نظام وظيفه خواهد شد؛ بت به انجامنس
جاي تنبيه و مجازات اين غايبان، به آنها امتياز  بهفراري از خدمت سربازي(، غايبان مشمولِ مجرم )

 داشتهشود. اين در حالي است كه افرادي كه غيبت نخريد و معافيت از خدمت سربازي نيز داده مي
 شوند. ضمن اينكه،اند، مشمول گذراندن خدمت سربازي ميو مطابق با مقررات عمل نموده

ي غيبت و در نتيجه اخذ معافيت متمكّنين زمينه معافيت مشمولين غايب در ازاي پرداخت وجه،
مالي را به وجود خواهد آورد. لذا بند مزبور، از اين جهت كه ميان مشمولين خدمت سربازي 

 ( قانون اساسي است. 9( اصل )3مغاير با بند ) عيض ناروا قائل شده است،تب

 دیدگاه عدم مغایرت
برخي حقوق از ، (50)( تبصره طبند ) دارندگان كارت معافيت موضوعبا توجه به اينكه 

اسالمي شهر و  نامزدي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي، عضويت شوراهاياجتماعي از جمله 
 قانون (1) مادههاي موضوع دستگاه( )سياسي و اداري مديريتي هايتمَسِدر روستا و انتصاب 

نظر  اند، از اين جهت تبعيض ناروايي در اين مصوبه بهشدهمديريت خدمات كشوري محروم 
برخالف ساير اقشار مردم، فراريان از خدمت سربازي كه با پرداخت جريمه، كارت رسد؛ زيرا نمي

در توانند از برخي حقوق اجتماعي برخوردار شوند. يعني كنند، نميمي معافيت از خدمت دريافت
گونه افراد براي انجام ندادن خدمت نظام وظيفه، عالوه بر پرداخت جريمه يقت مجازات اينحق

آميز بودن آن را برطرف ي تبعيضنقدي شامل محروميت اجتماعي نيز هست كه اين دو امر، شبهه
 سازد.مي

 اننظر شورای نگهب
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.50بند )ط( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ        

  -38تبصره 
علمي، كاركنان كشوري و  بگير از قبيل هيئتهاي مختلف حقوقافزايش حقوق گروه -الف

( 23)وضوع مواد كه تفاوت تطبيق م نحوي طور جداگانه توسط دولت بهقضات به لشكري و
 پذيرد.در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي (3)كشوري قانون مديريت خدمات (28و )

                                                           
مديريت سياسي  ،هاي ذيلتمَسِ -35ماده » :0/3/5900 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب (30و ) (35) ادوم .1

شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي
 گردد: مي
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هزينه فوت براي بازماندگان متوفي و ي، امتياز كمكيهاي اجرادر تمامي دستگاه -ب
تعيين و  311( سهم دولت)انداز كاركنان دولت امتياز حساب پسو  2111ازدواج 

 .شودپرداخت مي

 دیدگاه مغایرت  
ي كشور توسط دولت تهيه و تنظيم و براي ي ساالنهبودجه ( قانون اساسي،12مطابق با اصل )

ي مشمول تعريف بودجه آنچهصرفاً  شود. بر اساس اين اصل،تصويب به مجلس تسليم مي
ودجه لحاظ ي بي دولت است بايد در اليحهدرآمد يكساله -كشور و مشتمل بر هزينه ي كلساالنه

افزايش حقوق ي ( در خصوص نحوه50)تبصره  ( و )ب(الفهاي )شود. احكام مقرّر در بند
                                                                                                                                              

 
 ( امتياز 50111ساي سه قوه )رؤ -الف
 ( امتياز 53111شوراي نگهبان ) ءمعاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و اعضا -ب
  ازيامت( 50111نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رئيس جمهور ) ،وزرا -ج
  ازيامت( 51111استانداران و سفرا ) -د
 ياز ( امت58111معاونين وزرا ) -ـه

گردند و تعيين ساير راز ميتوزيران دوران انقالب اسالمي با مقامات بند )ب( اين ماده همنخست -5تبصره 
هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس ازي پستترهيئت وزيران بوده و تعيين هم هراز به عهدتهاي همپست

 مجلس خواهد بود. 
(( كه حقوق ثابت تلقي 00هاي شاغل )مذكور در ماده )و امتياز ويژگي عالوه بر حقوق موضوع ماده فوق -2تبصره 

 ( اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. 00هاي ماده )العادهگردد فوقمي
هاي سياسي انجام وظيفه نموده يا مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريت -9تبصره 

العاده تري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقت پايينمَتصدي مقام در صورتي كه به سِ بنمايند پس از
العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر ( حقوق ثابت و فوق%01مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد )

هاي بعدي ءتفاوت تطبيق با ارتقا ( را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين%01التفاوت تا )باشد به ميزان مابه
التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه گردد و اين مابهها( مستهلك ميالعاده)عوامل شغل و شاغل و فوق

 نيز مالك عمل خواهد بود. 
  ... -8تبصره 

فصل به استثناي هاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين در دستگاه -30ماده 
 گردد و همچنين برنامهشدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت ميهاي قانوني كه در زمان بازنشستهپرداخت

كودك  سرويس، مهد وآمد، سلفهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاي خدماتي نظير سرويس رفتكمك
 گردد. قانون لغو مي گردد، با اجراي اينو يا ساير موارد پرداخت مي

هاي مشمول كسور بازنشستگي هر يك از العادهدر صورتي كه با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق -تبصره
نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي

گردد. اين هاي بعدي مستهلك ميءضمن درج در حكم حقوقي با ارتقادريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق 
 «گردد.تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي



 221 كل كشور 3134قانون بودجه سال 

براي  فوت يهزينهامتياز كمكو همچنين تعيين ميزان توسط دولت  بگيرهاي مختلف حقوقگروه
ي ( براسهم دولت)انداز كاركنان دولت امتياز حساب پس همچنين و جبازماندگان متوفي و ازدوا

، احكامي كلّي و مرتبط با مقررات استخدامي هستند كه ارتباطي با موضوع ييهاي اجرادستگاه
ي هاي مزبور در ضمن مصوبهي دولت ندارند. بنابراين، تصويب بنددرآمد ساالنه -بودجه و هزينه

ساسي ( قانون ا12ي دارند، مغاير با اصل )ابودجه ريغي سنواتي، از اين جهت كه ماهيت بودجه
 است.

 دیدگاه عدم مغایرت
افزايش  يدر خصوص نحوه (50هاي )الف( و )ب( تبصره )در بند گرفتهبيني صورتپيش

فوت  يهزينهامتياز كمكو همچنين تعيين ميزان توسط دولت  بگيرهاي مختلف حقوقحقوق گروه
صرفاً اينكه  يلدلبه ، (سهم دولت)انداز كاركنان دولت امتياز حساب پسج و همچنين و ازدوا

ي غايرت هاي دولت در طي اين سال است،ي برخي هزينهبوده و در برگيرنده 5938مربوط به سال 
واقع با اين مصوبات به نوعي در خصوص پرداخت برخي  ندارد. درقانون اساسي  (12)اصل  با

مطابق با تعريف  گيري شده و اين دقيقاًهاي دولت كه مرتبط با امور استخدامي است، تصميمهزينه
 ي سنواتي كشور است. و ماهيت بودجه

 نظر شورای نگهبان
طور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت همان

گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است. اگرچه اي است، منظور ميبودجه
(، مقداري از 2برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )با تصويب قانون الحاق 

اين اشكاالت رفع گرديده، اما به لحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم، كل اشكال مربوطه مرتفع نشده 
است. شايسته است دولت و مجلس ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت اليحه قانوني 

           .ر گيرندمورد بررسي و تصويب قرا

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -33تبصره 
اي آن هاي سرمايهنشده اعتبارات تملك داراييمانده وجوه مصرف -(ج)فراز الحاقي به بند 

ي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا يهاي عمراني كه عمليات اجراها و پروژهطرح دسته از
هاي شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد. دستگاهمي پروژه به سال مالي بعد منتقل

برسانند.  اتمام بهبندي اوليه هاي مذكور را مطابق برنامه زمانها و پروژهطرح ي مكلفندياجرا
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قانون  (328)ها در اجراي ماده نگهداري حساب منظور دستورالعمل حسابداري مربوط به
 شود.تعيين مي ( قانون اساسي11) و با رعايت اصل (3)محاسبات عمومي كشور

 مغایرت دیدگاه
( طرح الحاق برخي 21حكم مقرّر در فراز الحاقي به بند )ج(، شبيه حكم مقّرر در ذيل ماده )

( اين 21است. در ماده ) (2)53/3/5939مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 
 به كشور ي ديوان محاسباتعهده به ماده اين موضوع حسابداري دستورالعمل يمصوبه، تهيه

ديوان  صالحيت عدم جهت از اين امر كه بود شده نهاده دارايي و اقتصادي امور وزارت همراه
نيز در  مجلس و (9)شد شناخته قانون اساسي (11اصل ) مغاير شوراي نگهبان سوي از محاسبات

( حذف كرد. استدالل 21به ماده )ي نهايي مربوط را در مصوبه اين حكم جهت رفع مغايرت،
( قانون اساسي اين بود كه چون اوالً مطابق 11( با اصل )21شوراي نگهبان در اعالم مغايرت ماده )

 ها،هاي وزاتخانهي حسابي ديوان محاسبات، رسيدگي و يا حسابرسي به كليه(، وظيفه11با اصل )
ي كل كشور ه به نحوي از انحاء از بودجههايي است كهاي دولتي و ساير دستگاهمؤسسات، شركت

اي وظيفه ي مقرّر براي ديوان محاسبات در قانون اساسي،كنند و ثانياً اين وظيفهاستفاده مي
ي جديدي توان به موجب قانون عادي وظيفهمشخص، منحصر و احصاشده است كه ديگر نمي

                                                           
ها نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه -520ماده : »5/0/5900( قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 520. ماده )1

ديوان  ديين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تأشود و همچنيمورد قبول واقع مي
 .«هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شدشود و دستورالعملمحاسبات كشور تعيين مي

 -21ماده » :53/3/5939( طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 21ماده ) .2
جويي در ( از محل صرفه%51اي تا معادل ده درصد )هاي سرمايههاي تملك داراييافزايش اعتبار هر يك از طرح

ه ها و دارندگان رديف منوط باي هر دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاهاعتبارات هزينه
ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در سقف كل اعتبارات برنامهييد معاونت أربط و تهاي ذيپيشنهاد دستگاه

 .طرح است
هاي عمراني كه عمليات ها و پروژهاي آن دسته از طرحهاي سرمايهنشده اعتبارات تملك داراييمانده وجوه مصرف

صرف همان طرح و پروژه شود تا به ماجرايي آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال مالي بعد منتقل مي
ي اوليه به اتمام برسانند. بندزمانهاي مذكور را مطابق با برنامه ها و پروژهي اجرايي مكلفند طرحهادستگاهبرسد. 

( قانون محاسبات عمومي كشور 520در اجراي ماده ) هاحسابنگهداري  منظور بهحسابداري مربوط،  دستورالعمل
  «گردد.ايي و ديوان محاسبات كشور تهيه ميتوسط وزارت امور اقتصادي و دار

طرح الحاق برخي مواد به »شوراي نگهبان در خصوص  25/51/5939مورخ  9208/511/39( نظر شماره 58. بند )3
... از آنجا كه واژه  -58»مجلس شوراي اسالمي:  53/3/5939مصوب  «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ستورالعمل توسط مرجع مذكور دارد، دخالت ديوان محاسبات كشور در تصويب ، ظهور در تصويب د«تهيه»
 «( قانون اساسي شناخته شد.11دستورالعمل، مغاير اصل )
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حاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ( طرح ال21براي آن در نظر گرفت، لذا حكم مقرّر در ماده )
در تصويب دستورالعمل مؤثر مبني بر دخالت  53/3/5939از مقررات مالي دولت مصوب 

فراز  در حسابداري موضوع اين ماده، مغاير با قانون اساسي است. با وجود اين سابقه، مجلس
ي بند را بر عهده اين ضوعحسابداري مو (، باز هم تعيين دستورالعمل53( تبصره )ج)الحاقي به بند 

 ( نيز از جهتج)فراز الحاقي به بند  ذيل حكم بر اين اساس، گذارده است. محاسبات ديوان
( بوده و 21واجد همان اشكال ماده ) دستورالعمل مزبور يتهيه در محاسبات ديوان دخالت دادن

 شود.( قانون اساسي محسوب مي11مغاير با اصل )

 عدم مغایرت دیدگاه
 نمودن تعيين دستورالعمل محول»مبني بر  (53( تبصره )ج)فراز الحاقي به بند مقرر در  حكم

ي در برگيرنده «كشور عمومي محاسبات ( قانون520ماده ) بر اساسبند  اين موضوع حسابداري
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ( 21موضوع جديدي است كه متفاوت از حكم ماده )

( قانون محاسبات عمومي 520است. در ماده ) 53/3/5939مصوب الي دولت بخشي از مقررات م
هاي اجرايي از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ دستورالعمل ،5900كشور مصوب 

ها نقشي ندارد. اين در شود و ديوان محاسبات كشور در تهيه و تصويب اين دستورالعملمي
طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات  (21ماده )صورتي است كه مطابق حكم 

ديوان  توسط ماده نآ موضوع حسابداري دستورالعمل يتهيه، 53/3/5939 مصوب مالي دولت
ديوان گرفت كه در آن صورت مي دارايي و اقتصادي امور وزارت همراه به كشور محاسبات
العمل مربوطه واجد نقش بود. ي و تصويب دستوربه صورت مؤثر در تهيه كشور محاسبات

خارج از صالحيت ديوان محسوب  ، تكليفي كه(ج)فراز الحاقي به بند بنابراين، از آنجا كه در 
  ( قانون اساسي ندارد.11ه نشده است، اين مصوبه تغايري با اصل )گردد براي آن در نظر گرفت

 نظر شورای نگهبان
 قانون اساسي شناخته نشد. (، مغاير با موازين شرع و53بند )ج( تبصره )

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -33تبصره 
 ... -م

پيامك دهنده خدمات مخابراتي موظفند عالوه بر قيمت هر اپراتورهاي ارائه -بند الحاقي
(SMS)  حساب درآمد  كنندگان خدمات مزبور دريافت و بهريال از استفاده (31)مبلغ ده
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داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله متناسب با هخزان نزد 321314عمومي رديف 
ربط هاي ذيزير به دستگاه شرح به 111111 -341وصول از محل اعتبار رديف 

  يابد:اختصاص مي
بيست )احمر جمهوري اسالمي ايران  به جمعيت هالل( %11) پنج درصد و سي -3

تأمين، توليد و  جهت ارانهزينه داروهاي بيمتأمين، توليد و كمك جهت( %21)درصد 
درصد  پانزده والعالج و سرطاني با اولويت بيماران صعب هزينه داروهاي بيمارانكمك

 (افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد تجهيزات جهت (31%)
جهت توانمندسازي نيازمندان ( ره) به كميته امداد امام خميني (%21)بيست درصد  -2

 تحت پوشش
هاي به سازمان بهزيستي كشور جهت كمك به تأمين هزينه (%21)ست درصد بي -1

 بخشي افراد تحت پوششتوان درماني و تجهيزات
حق بيمه تأمين  (%11)درصد  پنجاه دادن قرارجهت تحت پوشش  (%1)پنج درصد  -4

 معسر اجتماعي بسيجيان
تعهدات خدمات  ششبه سازمان بيمه سالمت ايران جهت ارتقاي پو( %1)پنج درصد  -1

 مراقبتي كودكان و نوجوانان زير چهارده سالخود ودندانپزشكي 
 ايهاي سرمايهبه دانشگاه پيام نور جهت تملك دارايي (%1)درصد  پنج -2
 به سازمان پزشكي قانوني (%1)درصد  پنج -2
به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات  (%1)پنج درصد  -8

 كي و آزمايشگاهي.پزش

 دیدگاه مغایرت  
 زبان و هب بايداسناد و مكاتبات و متون رسمي نگارش  ،قانون اساسي (51)اصل مطابق الف( 

، (53تبصره )به بند الحاقي در « اپراتور» غيرفارسي يواژهاستفاده از  بنابراين ؛باشد فارسي خط
  رسي آن ذكر شود.و الزم است معادل فا گردداصل مزبور تلقي مياين مغاير 

 «خط» بهبايد اسناد و مكاتبات و متون رسمي نگارش  ( قانون اساسي،51مطابق با اصل ) ب(
عالوه بر استفاده از زبان كرد كه استنباط  گونهنياتوان مزبور مياصل بر مبناي  فارسي باشد؛ زيرا

بر  .الزامي است مياسناد و مكاتبات و متون رسدر نگارش نيز فارسي، استفاده از خط فارسي 
 (51)مغاير اصل  اين تبصره،در بند الحاقي يرفارسي با خط غ (SMS) همين اساس، درج عبارت

 است كه الزم است اين عبارت با خط فارسي نوشته شود.
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 نظر شورای نگهبان
 (51)مغاير اصل  االذكر گردد و « اپراتور»معادل فارسي واژه  ،(53)در بند الحاقي به تبصره 

، خط رسمي نيز بايد فارسي باشد، (51)باشد. همچنين از آنجا كه طبق اصل ن اساسي ميقانو
باشد؛ لذا بايد در خصوص اير اين اصل ميمغ (SMS) نظيركارگيري واژگان التين در متن قانون به

  .اين مورد و ساير موارد اصالح صورت گيرد

 ــــــــــــــــــــــــ        

 
به دولت اجازه  31/31/3188ها مصوب اي قانون هدفمندكردن يارانهدر اجر -23تبصره 
منابع مالي حاصل از اصالح قيمت كاالها و خدمات موضوع  3134شود در سال داده مي

هاي پرداخت اي اين قانون را با استفاده از انواع روشهاي يارانهقانون مذكور و رديف
د، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمن

 حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
 ... -الف

و  3131هاي منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال( %311) صد درصد -د
قانون  (8)داري كل كشور واريز و بر اساس مفاد ماده خاصي نزد خزانه حساب به 3134

 .يابدآب اختصاص مي به صنعت برق و (3)هارانههدفمندكردن يا

                                                           
 خالص( %91) درصد سي دولت مكلف است -0ماده : »51/51/5900مصوب ها يارانهقانون هدفمندكردن  (0)ماده  .1

 شدهاداره وجوه يا و تسهيالت سود يارانه يا بالعوض، هايكمك اختپرد براي را قانون اين ياجرا از حاصل وجوه
 :كند هزينه زير موارد ياجرا براي

 رعايت و جوييصرفه به تشويق و مسكوني و خدماتي توليدي، واحدهاي در انرژي مصرف سازيبهينه -الف
 .شودمي معرفي ربطذي يياجرا دستگاه توسط كه مصرف الگوي

 منابع از برق توليد توسعه و آب انرژي، وريناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهرهاصالح ساختار ف -ب
 .ريپذديتجد

 و نفتي هايفرآورده و طبيعي گاز برق، فاضالب، و آب خدمات دهندههاي ارائهجبران بخشي از زيان شركت -ج
 .قانون اين اجرا از ناشي هادهياري و هاشهرداري

عمومي و مديريت مصرف سوخت  نقل و حملعمومي در چهارچوب قانون توسعه  ونقللحمگسترش و بهبود  -د
 ( قانون مذكور.3و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده )

 حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعتي -ـه
 حمايت از توليد نان صنعتي -و
 حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي -ز
 «.ي تعاملي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضرورتوسعه خدمات الكترونيك -ح
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 ... -و
 دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. -ز

 دیدگاه مغایرت  
داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابي دريافت( قانون اساسي، كليه19مطابق اصل )

موجب قانون انجام  به هاي دولت در حدود اعتبارات مصوبي پرداختشود و همهمتمركز مي
در اين اصل كه در خصوص « حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون»گيرد. عبارت مي

هاي اعتباري محل مصارف و تعيين رديف ها،هاي دولت است، به معناي تعيين هزينهپرداخت
 در بند حكم مقرّر مربوطه به صورت مشخص و با تعيين ميزان و مبلغ آنها در قانون بودجه است.

منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب ( %511) صد درصدخصوص واريز  در، (25)تبصره  (د)
به آن اختصاص جهت داري كل كشور خاصي نزد خزانه حساب به 5938و  5939هاي در سال

كرد آن در ، به اين دليل كه فاقد سقف مشخصي از اعتبارات مصوب جهت هزينهآب صنعت برق و
 قانون اساسي در تغاير است.  (19)با اصل  ،و برق است صنعت آب

 دیدگاه عدم مغایرت
 موضوع اين بندمنابع ( %511) صد درصدارتباط با واريز  در (25)تبصره  (د) در بند آنچه الف(

( قانون اساسي ندارد؛ زيرا در 19آمده، تغايري با اصل )داري كل كشور خاصي نزد خزانه حساب به
قانون  (0)بر اساس مفاد ماده ( درآمد حاصله، %511رر شده است كه صد درصد )اين بند مق

؛ يعني هم ميزان و سقف آن تعيين شده و يابدآب اختصاص  ها به صنعت برق وهدفمندكردن يارانه
شده و ي مصرف آن مورد توجه قرار گرفته است، كما اينكه هرساله بر همين منوال عمل ميهم نحوه

 ( قانون اساسي ندارد.19گرديد. لذا بند مزبور، از اين جهت مغايرتي با اصل )نمي اشكالي مطرح
منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال  (%511)بيني واريز صد در صد پيش ب(

( قانون اساسي ندارد؛ زيرا 12ابهامي از جهت مغايرت با اصل ) 5938ي بودجه ، در مصوبه5939
كه تاكنون تحصيل نشده  5939يني آن است كه برخي منابع مربوط به سال بمنظور از اين پيش

ي بودجه است، بر اساس اين مصوبه تحصيل و عمل شود. به عبارت ديگر، به موجب مصوبه
 تعيين تكليف شده است. 5939ي منابع سال مانده، براي باقي5938

 دیدگاه ابهام   
منابع حاصل از افزايش قيمت ( %511) صد درصد مقرر شده كه (25)تبصره  (د) در بند الف(

 شود.واريز مي داري كل كشورخاصي نزد خزانه حساب به 5938و  5939هاي برق و آب در سال
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ي مورد بحث صرفاً مربوط به هزينه و درآمدهاي ي بودجهبر اين اساس، با توجه به اينكه مصوبه
واجد ابهام  5939يش برق و آب در سال است، ذكر منابع حاصل از افزا 5938دولت در سال 

 باشد، شده حاصل درآمدي 5939 سال در آب و برق قيمت افزايش محل از اگر زيرااست؛ 
مغاير با اصل  5938بيني آن در بودجه پيشت و لذا اس شده مصرف سال ناهم در االصولعلي

 ( قانون اساسي است.12)
 .است شده پردرآمد خانوارهايي يارانهقطع  به موظف دولت، (25)تبصره )ز(  بند مطابق ب(
ن اي و شودمي ها از دريافت يارانهو خانواده افراد برخيحذف  به منجر امر اين اينكه به با توجه
براي  مشخصي چارچوب و ضوابط الزم است است، ارتباط در افراد و معيشت حقوق با موضوع

مبناي آن مجريان بتوانند خانوارهايي كه در ذيل  تا بر تعيين خانوارهاي مشمول اين بند تعيين شود
شوند كه نيازي به دريافت اين محسوب مي« پردرآمد»عنوان  گنجند و بهاين ضوابط و معيارها مي

تواند منجر ي مشخص ميها ندارند، از دريافت آن محروم شوند؛ چه آنكه عدم تعيين ضابطهيارانه
ر نتيجه مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون به تبعيض و يا تضييع حقوق اشخاص و د

 تواندنمي خود خودي بهدر اين بند،  «ردرآمدپ» اصطالحاساسي شود. بر همين اساس، از آنجا كه 
، دهد ارائه براي شناسايي افراد مستحق و غيرمستحق براي دريافت يارانه را مشخصي چارچوب

« خانوارهاي پردرآمد»ن ضوابط مشخص، منظور از واجد ابهام است و بايد با تعيي اين مصوبه
  مشخص شود تا بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون اساسي و شرع اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
اظهار  ،روشن نيست؛ پس از رفع ابهام« خانوارهاي پردرآمد»، منظور از (25)تبصره در بند )ز( 
 .نظر خواهد شد

 ــــــــــــــــــــــــ        

هاي و بانك( استثناي شركت ملي نفتبه) سوددههاي دولتي شركت -2الحاقي تبصره 
هاي خود را كه در از هزينه (%2)درصد  و دو (%3)درصد  موظفند به ترتيب يك دولتي

جويي هاي اداري و عمومي صرفهقانون آمده با تأكيد بر هزينه اين (1)پيوست شماره 
سود ويژه و يك دوازدهم ماليات ماهانه ( %11)درصد  درآمد حاصله از پنجاه .دكنن

ريال  (324111411141114111) هاي مزبور به مبلغ هفده هزار ميلياردها و بانكشركت
 اختيار در 111111 -343هاي پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف

فرهنگيان  د تا در امور مربوط به پرداخت مطالباتگيرپرورش قرار مي و وزارت آموزش
 .هزينه شود
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 دیدگاه ابهام  
 ياساسنامه يببه واسطه عدم تصو ي مزبور،تبصرهدر  «نفتشركت ملي »استفاده از عنوان 

 ،با دولتشركت  ينا ي و همچنين روابط ماليو قانون يحقوق يتو نامشخص بودن وضع مربوط
 در صورتي كه ماهيت شركتيرا در خصوص آن، ممكن نيست؛ ز است و اظهار نظرواجد ابهام 

اصول قانون ي بودجه مغاير با آن در مصوبه مالي و ضوابط مذكور، غيردولتي باشد، تعيين رابطه
 .( است12اساسي، از جمله اصل )

  

 نظر شورای نگهبان
ه در نظرات ، همان ابهام معمول«شركت ملي نفت»، در خصوص عنوان (3)در تبصره الحاقي  

 .اظهار نظر خواهد شد ،پس از رفع ابهام ؛قبلي اين شورا را دارد

 ــــــــــــــــــــــــ        

دالر يا معادل  (3421141114111)مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون  -31الحاقي تبصره 
ار جهت تقويت بنيه دفاعي در اختيار نيروهاي مسلح قرصندوق توسعه ملي  ريالي آن از

 گيرد.مي

 دیدگاه مغایرت  
مورخ در ابالغي مقام معظم رهبري ي برنامه پنجم توسعه، هاي كلّ( سياست22-2مطابق بند )

هاي خصوصي، تعاوني و عمومي ملي صرفاً به بخش يمنابع صندوق توسعه، 25/51/5903
ميليارد و دويست مبلغ يك  (،51) تبصره الحاقي. اين در حالي است كه در گيردغيردولتي تعلق مي

نيروهاي ي دفاعي را به تقويت بنيهي ملي صندوق توسعهمنابع  ميليون دالر يا معادل ريالي آن از
هاي مزبور به اين دليل كه برخالف تصريح سياست يتبصرهبنابراين  اختصاص داده است. مسلح

دهد با قرار مي حنيروهاي مسلرا در اختيار ي ملي توسعهبخشي از منابع صندوق  نظام،ي كلّ
( اصل 5) مطابق بند ، مغاير است.قانون اساسي (551)اصل  (5)بند  تَبَع آن،بههاي مزبور و سياست

 هايصالحيتجزء ي نظام جمهوري اسالمي ايران هاي كلّتعيين سياست ( قانون اساسي،551)
 شود. رهبري محسوب مي

 دیدگاه عدم مغایرت
به ي ملي صندوق توسعه از مبالغيمبني بر اختصاص  (51اقي )حكم مقّرر در تبصره الحهر چند 

( قانون 551( اصل )5به تبع آن بند ) وهاي كلّي برنامه پنجم توسعه در ظاهر با سياست نيروهاي مسلح
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 معظم مقام سوي از خاص مجوزاساسي در تغاير است، اما با توجه به اينكه تصويب اين حكم، داراي 
اشكال  (5)اند،لس شوراي اسالمي از مقام رهبري در اين خصوص اذن گرفتهرهبري است و رياست مج

 ( قانون اساسي ندارد.551( اصل )5)مغايرتي با بند اين مصوبه، مزبور منتفي بوده و 

 نظر شورای نگهبان
  مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(51)الحاقي تبصره 

 ــــــــــــــــــــــــ        

دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به  -32تبصره الحاقي 
عسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي آزادگان غير حالت اشتغال مُ جانبازان و

باشند تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، نمي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه
 .كند ل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداختمعاد معيشتكمكماهانه 

 دیدگاه مغایرت  
 به و در حدود اعتبارات مصوببايد  ي دولتهاپرداخت يهمه( قانون اساسي 19) اصل طبق

هاي پرداختي دولت ي هزينه. بر همين مبنا كليهگيردانجام  بودجه سنواتي(قانون = ) موجب قانون
ي سنواتي ري مشخص و سقف پرداخت در قانون بودجهدر طول سال، بايد داراي رديف اعتبا

به دولت  در خصوص تكليف( 52)الحاقي تبصره  حالي است كه موضوعكشور باشد؛ اين در 
 ورديف فاقد  ،آزادگان غير حالت اشتغال معسر به جانبازان و معيشتكمك يماهانهپرداخت 

 (19) مغاير اصلبور از اين جهت ي مز. بنابراين مصوبهاست ي از اعتبارات مصوبمشخص سقف
 است.قانون اساسي 

 دیدگاه عدم مغایرت
به دولت ي هاي ماهانهمقرر شده است كه پرداخت ،(52تبصره الحاقي ) با توجه به اينكه در

 اعتباراتبايست از محل ، ميآزادگان غير حالت اشتغال معسر جانبازان و معيشتبه كمك  منظور
ي بنياد مزبور در قالب رديف انجام پذيرد، از آنجا كه اعتبارات ساالنه ارگرانبنياد شهيد و امور ايث

شود، ديگر نيازي به ي سنواتي تعيين ميي مشخص در بودجهاعتباري مشخص و سقف هزينه
( قانون 19درج مجدد سقف و رديف در اينجا وجود ندارد. بنابراين اين تبصره، تغايري با اصل )

 اساسي ندارد.

                                                           
  . در اين خصوص، در اسناد و مداركِ در دسترس، مستندي يافت نشد.1
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 ورای نگهباننظر ش
  مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(52الحاقي ) تبصره 

 ــــــــــــــــــــــــ        

 
قانون مديريت خدمات  (1) مادهي مشمول يهاي اجرابه دستگاه -31الحاقي تبصره 

(، 3)استثناي فصول  از اعتبارات خود به (%3) شود يك درصدكشوري اجازه داده مي
سالمي ايران اختصاص دهند تا اين ا سيماي جمهوري و به سازمان صدا را (2( و )4)

سازي و فرهنگ هاي مذكور جهتنامه منعقده با دستگاه و سازمانسازمان بر اساس تفاهم
هاي و پوشش اخبار فعاليت هابرنامهنسبت به توليد و پخش  رسانياطالعو  بخشيآگاهي

 كند. آنها اقدام

 اه مغایرت  دیدگ
 همه در هاي عموميباال بردن سطح آگاهي»( قانون اساسي، 9( اصل )2بند ) بر اساس

جمله وظايف دولت جمهوري  از« گروهي هايرسانه و مطبوعات از صحيح استفاده با هازمينه
 تأمين اساسي، قانون (531اصل ) صدر بر اساس باشد. همچنيناسالمي )به معناي عام آن( مي

 شده شمرده ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا ي وظايفزمره در افكار نشر و بيان آزادي
برخي از به ( مبني بر اعطاي مجوز 51از اين جهت، اطالق حكم تبصره الحاقي )است. 
سيماي  و از اعتبارات خود به سازمان صدا (%5) يك درصدجهت اختصاص ي يهاي اجرادستگاه

توليد و پخش  با رسانياطالعو  بخشيآگاهيسازي و فرهنگظور من بهسالمي ايران ا جمهوري
شود ي وظايف ذاتي صدا و سيما نيز مي، در برگيرندههاي آنهاو پوشش اخبار فعاليت هابرنامه

ي خود انجام دهد. بنابراين ي ذاتي را بر اساس رديف بودجهكه صدا و سيما بايد اين وظيفه
جهت كه وظايف ذاتي صدا و سيما را نيز مشمول انعقاد  اطالق اين تبصره الحاقي از آن

هاي اجرايي )حاكميت( اخذ وجه از دستگاهكند و هاي ديگر ميها و دستگاهنامه با سازمانتفاهم
( 2، مغاير بند )كندي ذاتي، مجاز ميتوسط سازمان صدا و سيما را در مقابل ايفاي اين وظيفه

 است.  ( قانون اساسي531و اصل )( 9اصل )

 نظر شورای نگهبان
  مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (51تبصره الحاقي )

 ــــــــــــــــــــــــ    
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هاي در صورت درخواست بانك 3134دولت مجاز است در سال  -23تبصره الحاقي 
 كهاي تمل( ريال طرح3114111411141114111دولتي تا سقف يكصد هزار ميليارد )

ها با شرايط گذاري طرحتمام را با حفظ كاربري پس از قيمتاي نيمههاي سرمايهدارايي
 عنوان افزايش سرمايه به آنها واگذار كند: زير، به

و آن  تأمينبراي تكميل پروژه را از منابع خود  نياز مورداعتبار  گرددميمتعهد  بانك -3
 به اتمام برساند. شودميكه در قرارداد ذكر  بنديزمان طبق را

برداري بانك موظف است پروژه موردنظر را حداكثر طي مدت سه سال از زمان بهره -2
 بخش خصوصي يا تعاوني واگذار كند.به 

 .شودمياز پيوست قانون بودجه حذف  ،منظور از واگذاري، طرحِ پس -1

ايران، وزارت  اجرايي اين تبصره به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسالمي نامهآيين -4
كشور ظرف مدت يك ماه به  ريزيبرنامهامور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و 

 وزيران خواهد رسيد. هيئتتصويب 

 دیدگاه مغایرت  
ابالغي مورخ  (5)،قانون اساسي (88) ي اصلهاي كلّسياست( قسمت )الف( 5بند ) اساسبر 

هاي قبلي ونه فعاليت )شامل تداوم فعاليتموظف است هرگدولت  مقام معظم رهبري، 5/9/5908
هاي تعاوني و به بخش، نباشد (88)برداري از آن( را كه مشمول عناوين صدر اصل و بهره

 (،25)تبصره الحاقي موجب  بهحالي است كه  اين در خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
 هايدارايي تملك هايحطر دولتي هايبانك درخواست صورت در است كه شده مجاز دولت

 به شوند(حقيقت شركت دولتي محسوب مي)كه در  هابانك اين به را خود تمامنيمه ايسرمايه
 دولتي هايبانك به هاواگذاري اين . بنابراين از آنجا كهنمايد واگذار سرمايه افزايش نوانع

هاي خارج از صدر اصل يتبد و با توجه به اين واقعيت كه اطالق آن شامل فعاليامي اختصاص
قانون  (88) اصلي هاي كلّسياستبا  مغايرمزبور، تبصره الحاقي شود، ( قانون اساسي نيز مي88)

                                                           
 -الف»مقام معظم رهبري:  5/9/5908ابالغي  ( قانون اساسي،88هاي كلّي اصل )سياست ( قسمت )الف(5بند ) .1

 :دولتي بخش شدن بزرگ از جلوگيري و غيردولتي هايبخش توسعه يكلّ هايسياست
 تيرا ندارد و موظف است هرگونه فعال (88)خارج از موارد صدر اصل  ديجد ياقتصاد تيدولت حق فعال -5

 انينباشد، حداكثر تا پا (88)صدر اصل  نياز آن( را كه مشمول عناو يبردارو بهره يقبل يهاتي)شامل تداوم فعال
واگذار  يردولتيغ يو عموم يو خصوص يتعاون يها( به بخشتيكاهش فعال %21 هانيساله چهارم )سالبرنامه پنج

صدر اصل  نيخارج از عناو يضرور تيسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالنظام در حُ مسئوليتتوجه به  با كند.
 .«استمجاز  نيمدت مع يبرا ياسالم يمجلس شورا بيو تصو رانيوز تيئه شنهاديتوسط دولت، بنا به پ (88)
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مطابق  است.قانون اساسي  (551)اصل  (5)در نتيجه مغاير بند و اساسي ابالغي مقام معظم رهبري 
مهوري اسالمي ايران پس از ي نظام جهاي كلّتعيين سياست ( قانون اساسي،551( اصل )5بند )

 شود.رهبري محسوب مي هاي، از صالحيتمشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

 دیدگاه عدم مغایرت
خصوص اعطاي مجوز به دولت جهت واگذاري در  (25)تبصره الحاقي حكم مقرر در 

هاي سياستبا ي دولتي، تغايري هابانك به خود تمامنيمه ايسرمايه هايدارايي تملك هايطرح
هاي مزبور، واگذاري زيرا ندارد؛قانون اساسي  (551)اصل  (5)و بند قانون اساسي  (88) اصلي كلّ

قانون  (88) ي اصلهاي كلّسياست( قسمت )الف( 5بند )هاي مصرح در مشمول محدوديت
مبناي تمامي كه دولت بر هاي نيمهشود، بلكه اقدامي است جهت تسريع در اتمام پروژهنمي اساسي

 نيازهاي كشور شروع كرده، ولي به دليل نبود منابع مالي قادر به اتمام آن نيست.

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.، (25تبصره الحاقي )

******* 

 )مرحله دوم( 24/32/3131تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي: 
 (3)---تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 ... -واحده ماده
باشد و وصول ربط قابل اجرا مياين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذي -3تبصره 

)و(، )ز(،  از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهايمنابع و تعهد و پرداخت 
ساله پنجم توسعه جمهوري ( قانون برنامه پنج323( و ماده )224)ك(، )ت( و )خ( ماده )

 باشد.الرعايه ميالزم 31/31/3183مي ايران مصوب اسال
هاي اجرايي كه تكاليفي براي آنها در اين قانون منظور شده است موظفند كليه دستگاه

ريزي كشور گزارش عملكرد خود را در موعد قانوني مقرر به سازمان مديريت و برنامه
و  ءها و اجزابصرهارائه كنند. سازمان مذكور موظف است گزارش كامل هر يك از ت

كند، حداكثر ظرف مدت ها دريافت ميهاي اين قانون را كه از دستگاهجداول و پيوست

                                                           
مراتب  ه است. لذادشبرگزار ن ي رسميجلسهدر شوراي نگهبان  ،اصالحي يمصوبهاين براي بررسي . گفتني است 1

 بندي نظرات شخصيِ اعضاي شوراي نگهبان،پس از جمع ،در اين مصوبه اصالحات مجلس شوراي اسالمي تأييد
  . شده استاسالمي اعالم به مجلس شوراي  21/52/5939مورخ  9310/512/39ي شماره طي نامه



 221 كل كشور 3134قانون بودجه سال 

يك ماه پس از پايان هر شش ماه، براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير 
 صورت كتبي و رسمي ارسال كند. ربط مجلس شوراي اسالمي بههاي ذيكميسيون

 ــــــــــــــــــــــــ

  -2تبصره 
 ... -الف
( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 3در راستاي اجراي مفاد بند )الف( ماده ) -ك

موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و  ،(2بخشي از مقررات مالي دولت )
 ،3134ربط در سال هاي دولتي تابعه ذيطريق شركت ريزي كشور، وزارت نفت ازبرنامه

اي مربوط را با سازمان مديريت و هاي سرمايههاي طرحموظف است موافقتنامه
 .ريزي كشور مبادله كندبرنامه

 ... -ل
افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد  -ن
اين قانون، ( 1جدول شماره ) 231313و  231313هاي شماره در رديف شدهينيبشيپ

ريال ( 3114111411141114111ابع ارزي تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد )مازاد من
ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و دو پس از كسر سهم شركت دولتي تابعه ذي

خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره خيز و گازتوسعه مناطق نفت( %2درصد )
مازاد بر آن پس از كسر سهم صندوق اين قانون واريز و ( 1جدول شماره ) 231331

 ربط وزارتشركت دولتي تابعه ذيگردد. توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي
هاي نفتي نسبت به پرداخت سهم صندوق وردهآنفت مكلف است در صورت صادرات فر

 .توسعه ملي اقدام كند

و اجازه داده ربط و وزارت نيرشركت دولتي تابعه ذي قيبه وزارت نفت از طر -س
پيوست  231431به شماره رديف شود نسبت به تأسيس شركت گاز استان البرز مي

به شماره رديف  و شركت آب و فاضالب روستايي اين استان اين قانون( 1شماره )
 .اقدام كنداين قانون ( 1پيوست شماره ) 231411

از قاچاق يا شده تحويلي اعم هاي نفتي كشفوردهآوزارت نفت مكلف است فر -ع
فروش رسانده و  دليل عدم امكان نگهداري( به عرضه خارج از شبكه را پس از ضبط )به

حاصله را به حساب اماني دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت  وجوه
( 314111411141114111هزار ميليارد ) وجوه مذكور تا سقف ده ،قطعي متهم يا متهمان

( هزينه باالسري، تا %31درصد ) كل كشور واريز و پس از كسر ده داريريال به خزانه
اساس طرح توزيع ستاد كل  ( ريال آن بر24111411141114111هزار ميليارد ) سقف هفت
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ريزي نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه
  .يابدصاص ميكشور، جهت تقويت بنيه دفاعي و امنيتي اخت

حاصله را به يگان كاشف ( از وجوه%31درصد ) تواند تا دهستاد كل نيروهاي مسلح مي
و كاشفين اعم از دفاعي و امنيتي اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد 

( ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار 24111411141114111)
هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشي و پرورشي و ن هزينهگيرد تا جهت تأميمي

 .هزينه گردد« دانشگاه فرهنگيان»هاي استاني مراكز تربيت معلم پرديس

در صورت صدور حكم قطعي مبني بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذكور به آنها مسترد 
 .گرددمي

ريزي كشور با همكاري دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه
هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، ستاد كل نيروهاي مسلح و ستاد مركزي وزارتخانه

 .رسدوزيران ميت ئتصويب هي شود و بهمبارزه با قاچاق كاال و ارز تهيه مي
 حذف شد.  -2بند الحاقي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ... -1تبصره 
هاي خصوصي و تعاوني را با شود بدهي خود به بخشبه دولت اجازه داده مي -ج

( 2قانون اساسي و ماده )( 44ي اصل چهل و چهارم )هاي كلّرعايت بند )د( سياست
قانون اساسي از طريق جدول ( 44ي اصل چهل و چهارم )هاي كلّقانون اجراي سياست

 .پرداخت يا تسويه و سپس تهاتر نمايد( 38)
قانون اساسي جمهوري اسالمي  (11) سوم وايت اصل پنجاه بايد با رعواگذاري تهاتري 

انجام شود و قيمت سهام تهاترشده نبايد از قيمت پايه بورس و يا  (خزانه گردش)ايران 
 پايه مزايده كمتر باشد.

 ... -د
قانون الحاق برخي مواد به ( 1شده موضوع ماده )درآمد اماكن ورزشي اجاره داده -ل

جدول  311113پس از واريز به رديف ، (2مقررات مالي دولت ) قانون تنظيم بخشي از
شود و انتقال و هزينه صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي ،اين قانون( 1شماره )

 .آن به شهرستان ديگر ممنوع است

 ... -م
هاي بيش از هزار مجموعه هاي خصوصي و تعاوني مكلفند دركارفرمايان بخش -ف

كنند، بر نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي 3134ه در سال واحد مسكوني ك
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م را تأمين هاي احداث مسجد و خانه عالِاساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه
 .و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند

مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي  -ص
قانون برنامه سوم توسعه ( 33و صنايع معدني ايران موضوع بند )الف( ماده ) معادن

و بند )ج(  32/3/3123اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ( 8ماده )

ي هاي كلّل از ابالغ قانون اجراي سياستهاي قببابت واگذاري 33/2/3181 ايران مصوب
قانون اساسي به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد ( 44اصل چهل و چهارم )

ها يا الشركه، اموال بنگاهريال از محل فروش اموال، سهام، سهم( 14111411141114111)
يافته و توسعه گذاري در مناطق كمترمنابع حاصل از فروش آنها تأمين كند و براي سرمايه

ربط تمام به حساب سازمان ذيهاي نيمهوري پيشرفته و تكميل طرحاهاي نوين با فنحوزه
 .شودواريز مي

شود با استفاده از به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي -فراز الحاقي
منابع داخلي خود، تسهيالت ريالي و ارزي در قالب تسهيالت تأمين مالي خارجي 

هاي تأمين پروداكت( و ساير روشبك(، خريد محصول )بايفاينانس(، بيع متقابل )باي)
گذاري تبديل گاز طبيعي به فرآورده تا نسبت به سرمايه با رعايت قوانين و مقررات ،مالي

يافته كشور اقدام كند تا ضمن ايجاد ارزش جمع سه ميليون تن در مناطق كمتر توسعه
 .دستي توسط بخش خصوصي فراهم شودهاي پايينذاريگافزوده زمينه سرمايه

 ... -ق

ها و وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي، شهرداري -2بند الحاقي 
ها و شهرهاي در شهرك مستضعفينبر درخواست سازمان بسيج  ها موظفند بنابخشداري

ادي مصوب با رعايت هاي تفصيلي و هجديد، اراضي مناسب را با در نظر گرفتن طرح
جهت  22/33/3181قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ( 23ماده )

و سازي هاي ورزشي صالحين پس از آمادههاي مقاومت بسيج و سالناحداث حوزه
در اختيار سازمان بسيج  اين قانون( 38پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول شماره )

 .قرار دهند
 ... -1بند الحاقي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 -2تبصره 
 ... -الف
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دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي  -ك
هاي دولتي تا سقف ده هزار ميليارد و تعاوني از دولت و شركت

منتشر نمايد. اوراق مزبور از  «اوراق صكوك اجاره»ريال ( 314111411141114111)
ه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق پرداخت هرگون

بهادار جمهوري اسالمي ايران محسوب و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر 
نامه اجرايي نحوه انتشار شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيينمي

و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و اوراق صكوك اجاره، بازپرداخت، سود 
شدن اين قانون، به  ءاالجراربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزمهاي دولتي ذيشركت

ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه
ره، اوراق صكوك اجارسد. وزيران مي ئتيمركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب ه

دهنده مالكيت مشاعي دارنده در منافع اوراق بهادار قابل نقل و انتقالي است كه نشان
 .باشدمورد اجاره قانوني مي

 ــــــــــــــــــــــــ

  -2تبصره 
 ... -الف

هاي توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو(، گسترش و به سازمان -ه
ربط وزارت نفت )پتروشيمي هاي دولتي تابعه ذيو(، شركت)ايدر نوسازي صنايع ايران

منظور تقويت  شود بهاي اجازه داده ميو نفت( و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
هاي بخش خصوصي و تعاوني براي تأمين و توليد گذاري و توسعه فعاليتسرمايه
وري افنسازي وميآالت و تجهيزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمي و بماشين

آالت مبلغ چهار هزار ميليارد و بازسازي و نوسازي ماشين )تكنولوژي(
شده يا ( ريال از محل منابع داخلي خود در قالب وجوه اداره44111411141114111)

هاي عامل اساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانك يارانه سود و كارمزد تسهيالت بر
هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و دستورالعمل وزارتخانهارچوب هقرار دهد تا در چ

شهرسازي و نفت )حسب مورد( و مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد 
 .هاي غيردولتي قرار گيردشرايط بخش

 ــــــــــــــــــــــــ

 -31تبصره 
 -الف
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آن مكلفند عوايد هاي تابعه و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان -3
داري نزد خزانه 311421حاصل از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف 

 .كل كشور واريز كنند
2- ... 

گمرك جمهوري اسالمي ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي كاالهاي  -2
امور گمركي  قانون( 28تا )( 22وارداتي از همان مواد و قطعات وارداتي موضوع مواد )

تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان ظرف مدت پانزده روز از محل  22/8/3131مصوب 
 .اقدام كند نمايد،سال تسويه مي

 ... -بند الحاقي
ظرف مدت شش وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداكثر  -2جزء الحاقي 

سامانه الكترونيكي ارزيابي و معادن و  راهبردهاي توسعه ،ماه از تاريخ تصويب اين قانون
 .گذارد ءمحاسبه و دريافت حقوق دولتي از معادن را تعيين كند و به اجرا

 ــــــــــــــــــــــــ

 -33تبصره 
 ... -الف

هاي مربوط به تهيه و نصب كنتور شود كل هزينهبه وزارت نيرو اجازه داده مي -ح
هاي طرح رات رديفهاي كشاورزي را از محل اعتباحجمي هوشمند چاه

پيوست شماره  341111موضوع رديف بخشي، تغذيه مصنوعي و كنترل سيل تعادل»
نمايد پرداخت و به صورت اقساطي با روشي كه وزارت نيرو تعيين مي اين قانون( 2)

كشور واريز كند. صد درصد  داري كلها دريافت و به حساب خزانهاز صاحبان چاه
بخشي منابع آب زيرزميني  هاي تعادلاً براي اجراي طرحوجوه واريزي صرف( 311%)

 .گيرددر اختيار وزارت نيرو قرار مي

 ــــــــــــــــــــــــ

 -31تبصره 
 ...-الف

تواند خدمات در مناطقي كه نمي مجاز است وزارت آموزش و پرورش -جزء الحاقي
رايگان به  سرويس اياب و ذهاب 322111-8محل رديف از  ،آموزشي ارائه كند

 .آموزان فراهم نمايدترين محل آموزشي براي كليه دانشنزديك

 ...  -ب
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شود هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده ميبه وزارتخانه -ج
كنند به استثناي درآمدهاي موضوع اساس قوانين مصوب دريافت مي درآمدهايي را كه بر

 داري كلدرآمد اختصاصي كه توسط خزانه اين قانون به حساب( 1( تبصره )م) بند
و  322111هاي رديفاز محل اعتبارات شود، واريز كنند و معادل آن را كشور افتتاح مي

وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصي ادارات كل  اين قانون( 2جدول شماره ) 328111
كننده صولآموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان و

 .يابداختصاص مي

 ... -د
وري )سازمان امور دانشجويان( و بهداشت، اهاي علوم، تحقيقات و فنوزارتخانه -ز

درمان و آموزش پزشكي مجازند طبق قوانين و مقررات، درآمد حاصل از خريد عدم 
هاي آن را اخذ و به حساب با هزينه شخصي و جريمه ريانجام تعهدات بورس و ارزبگ

 323111و  331224هاي موضوع رديفداري كل كشور د اختصاصي نزد خزانهدرآم
هاي اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي وزارتخانه( %311) درصد واريز كنند. صد
مناطق  هاي مؤسسات آموزش عالي درشود و به منظور تحقق برنامهيادشده تلقي مي

 .يابدتصاص ميشهري كمتر از دويست هزار نفر جمعيت به آنها اخ

به صندوق  3133تا سال  3181شده پرداختي از سال وجوه اداره( %311صد درصد ) -ح
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش رفاه دانشجويان وزارتخانه

هاي رفاه پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي به عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوق
 تا سقف يازدههاي مذكور شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامدانشجويان تلقي مي

در قالب درآمد اختصاصي براي  ريال( 334111411141114111هزار و سيصد ميليارد )
 .رسدپرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف مي

 ... -ط

 ــــــــــــــــــــــــ

 -34تبصره 
 ... -الف

زينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح )نظامي و هدولت موظف است كمك -3بند الحاقي 
هزار ميليارد  هاي سازماني را تا سقف سهانتظامي( ساكن در خانه

( ريال پس از كسر از دريافتي آنان به حساب خاص نزد 14111411141114111)
، 333311هاي داري كل كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي سال قبل، در رديفخزانه

نيروهاي مسلح براي تأمين هزينه تعمير و نگهداري  312111و  111333، 333211
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 .شودبيني ميهاي سازماني پيشخانه
 ... -2بند الحاقي 

 ــــــــــــــــــــــــ

 -31تبصره 
 ... -الف

ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، ( قانون برنامه پنج44در اجراي بند )ل( ماده ) -ج
زي موظف است با هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت وزارت راه و شهرسا

شده براي ها به قيمت تماماي و ساير هزينهبه تأمين مسكن و يا زمين مسكوني به قيمت منطقه
حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط كه قبالً از زمين و يا مسكن واگذاري از سوي دولت 

 .( اين قانون اقدام كند38طريق منابع جدول شماره )اند، از استفاده نكرده
 ... -د

 ــــــــــــــــــــــــ

 -32تبصره 
ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ( قانون برنامه پنج332در اجراي بند )ز( ماده ) -الف

هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي مكلفند منابع موضوع اين بند را به ايران، سازمان
داري كل كشور مكلف است داري كل كشور واريز كنند. خزانهنزد خزانهحساب خاصي 

به نسبت مساوي براي  ( ريال11411141114111ميليارد )تا مبلغ سي منابع واريزي را 
اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور در 

 .همان مناطق پرداخت كند
 ... -ب

شود، زندانياني كه به ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده ميازمان زندانبه س -ه
هاي باز، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي اشتغال شوند يا در زندانمرخصي اعزام مي

دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار دهد. 
از امتياز مذكور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكي عالوه برخورداري زندانيان 

بابت  توديع وثيقههاي مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري منوط به بر سپردن تأمين
باشد. خسارات احتمالي واردشده به تجهيزات مذكور از ناحيه تجهيزات مربوطه مي

شود. تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور ين ميهاي اخذشده تأمكنندگان از محل وثيقهاستفاده
ها و اقدامات شود كه توسط سازمان زندانريال تعيين مي (3114111هزار ) روزانه يكصد

داري كل كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهتأميني و تربيتي كشور از استفاده
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شود. دولت ن واريز مياين قانو( 1جدول شماره ) 341324كشور موضوع رديف درآمدي 
ها و هاي جاري به سازمان زندانوجوه حاصله را بابت هزينه( %311مكلف است صد درصد )

اقدامات تأميني و تربيتي كشور اختصاص داده و پرداخت كند. زندانياني كه به تشخيص 
يا و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام  قاضي ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان

نامه اجرايي باشند. آيينمعاف مي بخشي از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينه
 .رسدمي يهئرئيس قوه قضااين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب 

 ... -و

 ــــــــــــــــــــــــ

 -33تبصره 
 ... -الف

مخابراتي موظفند عالوه بر قيمت دهنده خدمات ارائه كاروران )اپراتورهاي( -بند الحاقي
كنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب ريال از استفاده( 31مبلغ ده ) پيامكهر 

داري كل كشور واريز كنند. درآمد حاصله نزد خزانه 321314درآمد عمومي رديف 
هاي به شرح زير به دستگاه 111111-341متناسب با وصول از محل اعتبار رديف 

 :يابدصاص ميربط اختذي
3- ... 

 ــــــــــــــــــــــــ

به دولت اجازه  31/31/3188ها مصوب در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه -23تبصره 
منابع مالي حاصل از اصالح قيمت كاالها و خدمات موضوع  3134شود در سال داده مي

هاي پرداخت انواع روشاي اين قانون را با استفاده از هاي يارانهقانون مذكور و رديف
نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات 

 حمايتي و كمك به بخش توليد به شرح زير اقدام نمايد:
 ... -الف

خانوارهاي پردرآمد به دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند.  -ز
عد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد اقليمي، بُ اساس شرايط تشخيص دولت و بر

 .شودتعيين مي
 ... -ح

 ــــــــــــــــــــــــ
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 هاي الحاقيتبصره
 ... -3تبصره الحاقي 

شركت دولتي تابعه وزارت استثناي  هاي دولتي سودده )بهشركت -2تبصره الحاقي 
از ( %2و دو درصد )( %3درصد ) هاي دولتي موظفند به ترتيب يك( و بانكنفت

هاي اداري اين قانون آمده با تأكيد بر هزينه( 1هاي خود را كه در پيوست شماره )هزينه
سود ويژه و ( %11درصد ) جويي كنند. درآمد حاصله از پنجاهو عمومي صرفه

هزار ميليارد  هاي مزبور به مبلغ هفدهها و بانكدوازدهم ماليات ماهانه شركتيك
ريال پس از واريز به خزانه متناسب با وصولي از محل رديف ( 324111411141114111)

گيرد تا در امور مربوط به در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي 343-111111
 .پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود

 ... -8تبصره الحاقي 

 نظر نهایي شورای نگهبان
با توجه به اصالحات به عمل  كل كشور، 3134مصوبه مجلس در خصوص اليحه بودجه سال 

 (3)آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 )ره( ينيامام خم ياساسنامه شركت شهر فرودگاه

 62/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
تبصره بند به استناد و قانون اساسي  (01)حاصل از ذيل اصل  راستاي اختيار در هيئت وزيران

، 5903 مصوب ي جمهوري اسالمي ايرانپنجم توسعه سالهپنجي ( قانون برنامه500)الف( ماده )
و راه و شهرسازي پيشنهاد وزارت را به « شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( اساسنامه»

مورخ  يجهت بررسي در دستور جلسه رئيس جمهور يريزي و نظارت راهبردبرنامهمعاونت 
جهت طي تشريفات  مصوبهبه تصويب رساند. پس از آن، اين مفاد آن را قرار داد و  21/3/5932

، طي با موازين شرع و قانون اساسي آنجهت بررسي عدم مغايرت مفاد  (01)قانوني مقرر در اصل 
 شوراي نگهبان ارسال شد. به  0/55/5932مورخ  503039/80390ي شماره نامه

ي ، بررسي آن را در دستور كار جلسههيئت وزيراني شوراي نگهبان، پس از دريافت مصوبه
ي بررسي اعضاي شورا نسبت به اين مصوبه، اعالم خود قرار داد. نتيجه 25/52/5932مورخ 

هاي بيگانه و واژهقانون اساسي از جهت استفاده از  (51)اصل  مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با
ي ا طي نامهبود. شوراي نگهبان نظر خود در اين زمينه ر« تذكر»نيز بيان چند اشكال در قالب 

 اعالم كرد.  هيئت وزيرانبه  23/52/5932مورخ  19121/91/32 شماره
خود اصالحات الزم  28/5/5939ي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه هيئت وزيران

مورخ  0153/80390ي شماره ي اصالحي را به موجب نامهمربوطه اعمال و مصوبه را در مواد
براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. پس از وصول مصوبه به شوراي  91/5/5939

پس از بررسي مصوبه اصالحي، ايرادهاي پيشين  51/2/5939ي مورخ نگهبان، اين شورا در جلسه
و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و را برطرف شده دانست 
 اعالم كرد. وزيران هيئتبه  51/2/5939مورخ  905/512/39ي شماره قانون اساسي را طي نامه

******* 

 )مرحله نخست( 21/3/3132ت وزيران: ئمصوبه هيتاريخ 
 23/32/3132تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 عاريف و كلياتت -فصل اول
 روند:اصطالحات زير در اين اساسنامه در معاني مشروح مربوط به كار مي -3ماده 
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 ... -الف
عوامل پروازي: باند پرواز، مسيرهاي خزش )تاكسي وي(، پاركينگ هواپيما،  -و

  تجهيزات روشنايي و كمك ناوبري.
 ... . -ز

 وظايف و اختيارات شركت عبارتست از: -3ماده 
3- ... 
هاي از سامانهبرداري مله نصب، نگهداري و بهرهارائه خدمات هوانوردي از ج -1

ارتباطي، كمك ناوبري، راداري و ساير تجهيزات در امور هوانوردي، خدمات و كنترل 
نشست و برخاست وسايل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمين تجهيزات مرتبط، خدمات 

ا رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ارائه خدمات نشاني فرودگاهي بامداد و نجات و آتش
هاي بار و مسافر و تجهيزات مرتبط، برداري از پايانهفرودگاهي از جمله نگهداري و بهره

خدمات پشتيباني مربوط به هواپيما، پاركينگ مراجعين فرودگاه، خدمات زميني 
متي و پذيرايي، فرودگاهي )هندلينگ(، آشيانه، خدمات پذيرايي)كترينگ(، مراكز اقا

و هواپيماها، مراكز تجاري و  رساني به هواپيما و امور حفاظت از فرودگاهسوخت
 ها و تمامي مستحدثات.پاركينگ

 رتیمغا دگاهید
از جمله قوانين و  -( قانون اساسي، اسناد، مكاتبات و متون رسمي كشور 51طبق اصل )

در اين « پاركينگ»ي غيرفارسي ، استعمال واژهبايد به زبان فارسي نگارش يابد. بنابراين -مقررات
ي مغاير اصل مذكور است. لذا بايد از معادل فارسي واژه (،5اساسنامه از جمله در بند )و( ماده )

كارگيري اسامي، عناوين و قانون ممنوعيت به» نه،يزم نيبر اين، در ا عالوه. استفاده شود« پاركينگ»
هاي كشور دستگاه ينيز وجود دارد كه مطابق آن، همه 58/13/5931مصوب  «اصطالحات بيگانه

ها و مؤسسات دولتي موظفند از به كار ها، شركتگذاري، اجرايي و قضايي و سازماناعم از قانون
  (5).خودداري كنند، خودها و مكاتبات رسمي هاي بيگانه در گزارشبردن كلمات و واژه

                                                           
به منظور حفظ  -ماده واحده»: 58/3/5931كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه مصوب ممنوعيت به. قانون 1

و معارف و فرهنگ ي ايران و زبان دوم عالم اسالم ن يكي از اركان هويت ملّقوت و اصالت زبان فارسي به عنوا
ها و مؤسسات دولتي و كليه ، شركتهاسازمانگذاري، اجرايي و قضايي كشور و هاي قانوناسالمي، دستگاه

ا و ه، سازمانهامستلزم ذكر نام است و تمامي شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها شركت
در  هاي بيگانهكار بردن كلمات و واژهفند از بهموظ ،( قانون برنامه دوم توسعه22( تبصره )دنهادهاي مذكور در بند )

ي ها بر روند و همچنين استفاده از اين واژههاي رسمي خودداري كن، مصاحبهها، سخنرانيها و مكاتباتگزارش
 «شود ممنوع است.دولتي كه در داخل كشور عرضه مي يرهاي دولتي و غكليه توليدات داخلي اعم از بخش
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 رتیمغا عدم دگاهید
اي كه به يك كلمه مصطلح و گونهرفته است، بهكار ميز قديم در ايران بها« پاركينگ»ي واژه

 ي فارسياينك پاركينگ يك كلمهمشهور در زبان فارسي تبديل شده است. به عبارت ديگر، هم
 ( قانون اساسي ندارد. 51است. بنابراين، استفاده از اين واژه، مغايرتي با اصل )

 نظر شورای نگهبان
(، .... از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل 5در بند )و( ماده )« اركينگپ»هاي واژه

 ( قانون اساسي شناخته شد.51)

 ــــــــــــــــــــــــ

العاده با حضور اكثريت اعضاء مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق -34ماده 
ريت آرا و در رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكث

 العاده با دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.مجمع عمومي فوق

 ابهام دگاهید
 سهام نمايندگان كه يمجمع عموم ياعضا تعداد (5)اساسنامه،اين ( 55) ماده ظاهر مطابق الف(

 يا عادي)يعموم مجمع جلسات ( اساسنامه،58اساس ماده ) بر. نفرند سه هستند، شركت
 با عمومي جمعيابد و تصميمات مرسميت مي ر،نف دو يعني ،اكثريت اعضا حضور با( العادهفوق

براي مجمع عمومي  حاضر، اعضاي موافق آراي سوم دوبراي مجمع عمومي عادي و  آراء، اكثريت
در  هستند،نفر  سه از آنجا كه اعضاي مجمع عمومي، ،خواهد شد. بنابراين ذالعاده، اتخافوق
اتخاذ تصميم از ي نحوه گيري دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر باشد،دي كه مالك تصميمموار

سوم  دونيست كه  مشخص زيرا است؛ابهام  واجد حيث تعيين دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر،
 مالكتا بتوان نصاب آن را  بود خواهدنفر  چند ،سوم دو نفر دويعني  ،حاضر ياكثريت اعضا
 .داد قرار اتخاذ تصميم

را سه نفر « نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت»( اين اساسنامه 55هر چند كه ماده ) ب(
ليكن مشخص نيست كه آيا افراد ديگري غير از اين سه نفر هم در مجامع  مشخص كرده است،

                                                           
 شركت يعموم مجامع در سهام ندگانينما -55 ماده»)ره(:  ينيخم امام يفرودگاه شهر شركت اساسنامه( 55) ماده. 1

 :از عبارتند
 را بر عهده دارد.  يمجمع عموم استيكه ر يو ارياالختتام ندهينما اي يشهرساز و راه ريوز

 كشور ييمايهواپ انسازم سيرئ

 .« كشور يهافرودگاه يمادرتخصص شركت عامل ريمد
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عمومي عضو هستند يا خير؟ به عبارت ديگر، روشن نيست اعضاي مجامع عمومي، غير از 
ان سهام، چه كساني هستند؟ با توجه به اينكه در مواد ديگر اساسنامه در اين خصوص نمايندگ

مطلبي بيان نشده است، تعداد اعضاي مجامع عمومي براي احتساب نصاب اكثريت و نيز دو سوم 
 گيري در مجامع، داراي ابهام است.آراي موافق، براي اعتبار تصميم

 رتیمغا عدم دگاهید
آن است كه « آراي موافق»(، فاقد ابهام است. منظور از 58) در ماده« وافقآراي م»عبارت  الف(

گيرد. لذا از سه نفر در جلسات مجامع عمومي، رأي ممتنع و مخالف مورد محاسبه قرار نمي
اعضاي حاضر، دو نفر بايد با تصميم اخذشده موافق باشند و در صورتي كه يك نفر موافق، يك 

آراي »عبارت  يابد. بنابراين،خالف باشد، تصميم اتخاذشده رسميت نمينفر ممتنع و يك نفر هم م
 ، از اين جهت فاقد ابهام است.«موافق

كه موجب  -كه اكثريت آنها  (5)هاي دولتي پنج نفرندتعداد اعضاي مجامع عمومي شركت ب(
ق، سه نفر است. اتخاذ تصميم با دو سوم اكثريت آراي مواف -شوندرسميت جلسات مجمع مي

مجمع  شود كه از اين جهت، ابهامي در مفهوم اكثريت آراييعني دو نفر از سه نفر انجام مي
( اين 55با فرض اينكه تعداد اعضاي مجمع عمومي به استناد ماده ) عمومي وجود نخواهد داشت.

 اساسنامه، سه نفر باشند و نه پنج نفر، همچنان در تعداد اكثريت و دو سوم اعضاي مجمع عمومي
 ابهامي وجود نخواهد داشت؛ زيرا هم اكثريت سه نفر و هم دو سوم آرا، همان دو نفر خواهد بود.

                                                           
 :كرد اشاره ريز نيقوان به توانيم يدولت يهاشركت يعموم مجامع ياعضا تعداد خصوص در. 1

با  13/55/5912كل كشور مصوب  5919و بودجه سال  5912( قانون بودجه اصالحي سال 32تبصره ) -5
از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام  -(21/1/5910)اصالحي  (32)تبصره » اصالحات و الحاقات بعدي:

رئيس سازمان مديريت و  ،ييعهده وزير مسئول و وزير دارا ههاي دولتي بدولت در مجامع عمومي شركت
خواهد  يا نمايندگان آنان ،شوندت وزيران معين ميئريزي كشور و يك يا چند وزير ديگر كه با تصويب هيبرنامه

موجب قوانين خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها  هي كه بيهابود. اين حكم شامل شركت
موكول به ذكر نام آنها است در صورتي كه در مجامع عمومي آنها كمتر از سه وزير شركت داشته باشند نيز خواهد 

مجازند از نظر تسريع و تسهيل انجام امور شركت  هاي دولتينمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركت بود.
بر اساس ضوابطي كه از طرف هيئت وزيران معين خواهد شد قسمتي از اختيارات خود را كه الزم بدانند جز در 

اي كه شركت مربوط وزير وزارتخانه هي، افزايش يا كاهش سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه بكلّ يمش خطمورد 
   «عنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهد كرد واگذار نمايند. هباشد و بيآن م هوابسته ب

كل كشور مصوب  5919و بودجه سال  5912( دائمي قانون بودجه اصالحي سال 32قانون اصالح تبصره ) -2
كل  5919و بودجه سال  5912( دائمي قانون بودجه اصالحي سال 32در تبصره ) -ماده واحده»: 91/55/5933

رئيس سازمان مديريت و »عبارت « وزير امور اقتصادي و دارايي»پس از عبارت  ،3/55/5912وب كشور مص
 «گردد.اضافه مي« كشور يزيربرنامه
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 نظر شورای نگهبان
العاده و حضور اكثريت (، با توجه به رسميت جلسات مجامع عمومي و فوق58در ماده ) تذكر:

ه نفر(، حكم به اعضاء و همچنين با توجه به تعداد نمايندگان سهام در مجامع عمومي شركت )س
العاده با گيري در مجمع عمومي فوقگيري در مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميمتصميم

 نيازمند اصالح عبارتي است. ،موافق اعضاي حاضر دو سوم آراء

 ــــــــــــــــــــــــ

 وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است: -31ماده 
3- ... 

و  هانامهآييناي اداري، مالي، معامالتي، رفاهي، استخدامي و ساير هنامهتصويب آيين -8
مقررات مورد نياز و ساختار تشكيالتي شركت و رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به 

 .شركت و تصويب ساختار كالن شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطفعاليت 
3- ... 

ره مربوط به انعقاد هرگونه در خصوص پيشنهادهاي هيئت مدي تصميماتخاذ  -33
هاي ديگر كه مرتبط با فعاليت قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام شركت

 شركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و فاينانس در چارچوب قوانين مربوط.
باطي جهت برقراري امنيت ضاتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و ان -32

بوط و حسب مورد در صورت نياز با توجه به قوانين و مقررات مر فرودگاهيدر شهر 
 .ربطمراجع قانوني ذيه پيشنهاد به ئارا
31- ... 

 

 رتیمغا دگاهید
شهر فرودگاهي امام خميني « تصويب ساختار كالن شركت»اختيار مجمع عمومي در  الف(

كه مستلزم تقنين و )ره(، موضوعي گسترده و مبنايي است و ناظر به اموري از شركت است 
ي مجلس به عهده( قانون اساسي، 35مطابق اصل )گذاري نيز ي قانون. وظيفهگذاري استقانون

گذاري تواند اختيار قانوندارد كه مجلس نميمي( نيز اشعار 01شوراي اسالمي است. اصل )
و مؤسسات ها ها، شركتي سازمان، مگر در خصوص اساسنامهواگذار كندبه ديگري خويش را 

هاي داخلي خود يا ي تصويب آنها را به كميسيونتواند اجازهدولتي يا وابسته به دولت كه مي
اختيار  در اينجا اقدام هيئت وزيران در واگذاري. بنابراين، دولت )= هيئت وزيران( واگذار كند

ني و جزء از امور تقنياين موضوع تصويب ساختار كالن شركت به مجمع عمومي، از آن جهت كه 
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شده از سوي مجلس، در )مجلس شوراي اسالمي، يا دولت در موارد تفويض گذارقانونوظايف 
( قانون اساسي است. 01است، مغاير با اصل )هاي دولتي( ها و سازماني شركتخصوص اساسنامه

مقررات  ( اين ماده، اين امر را منوط به رعايت قوانين و0در انتهاي بند )هيئت وزيران هر چند كه 
رسد كه اين عبارت نيز رافع اشكال نباشد و نيازمند صراحت بيشتري در نموده است، اما به نظر مي
 گذاري به مجمع عمومي باشد.عدم تفويض اختيار قانون

از جمله قوانين و  اسناد، مكاتبات و متون رسمي كشور،( قانون اساسي، 51طبق اصل ) ب(
در بند « فاينانس»ي غيرفارسي يابد. بنابراين، استعمال واژه مقررات بايد به زبان فارسي نگارش

« فاينانس» يبايد از معادل فارسي واژه و است ( قانون اساسي51)مغاير اصل  ي مزبور،( ماده55)
 استفاده شود.« تأمين مالي»يعني 

ل گذاري مربوط به مجلس و غير قابصالحيت قانون ( قانون اساسي،01مطابق با اصل ) ج(
اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات  ي مزبور،( ماده52واگذاري به مرجعي ديگر است. بند )

ي مجمع عمومي عادي را نيز بر عهده فرودگاهيباطي جهت برقراري امنيت در شهر ضامنيتي و ان
الش ت شده،گذاري ميقرار داده است. از آنجا كه اطالق چنين اختياري شامل موارد تقنيني و قانون

، اطالق اختيارات مجمع عمومي «با توجه به قوانين و مقررات مربوط»شده است كه با ذكر عبارت 
اي كه بند گونهرا مقيد كنند به باطيضاتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتي و ان در

با  ( نداشته باشد. اما01مذكور، مغايرتي با موازين شرع و اصول قانون اساسي، از جمله اصل )
با توجه به قوانين و »رسد كه ذكر عبارت كار رفته در اين ماده، به نظر ميتوجه به ادبيات به

براي تقييد مصوبات مجمع عمومي و الزام مجمع به پايبندي به رعايت قوانين و « مقررات مربوط
دن از به معناي غافل نمان« با توجه»مقررات كافي به مقصود نباشد. توضيح اينكه، ذكر عبارت 

قوانين و مقررات در اين حوزه است، و مفيد در معناي الزام مجمع به رعايت قطعي قوانين و 
قوانين و »، در ابتداي عبارت «با رعايت»مقررات نيست. اين در حالي است كه استعمال عبارت 

ر خصوص اتخاذ تصميم د، ظهور در معناي الزام و تبعيت دارد. بنابراين، با توجه به اينكه «مقررات
تأكيد بر لزوم و  در فرودگاه، از مسائل بسيار با اهميت است، تنظيم مقررات امنيتي و انضباطي

با توجه به »تبعيت از قوانين و مقررات براي اختيارات مجمع عمومي، ضروري است. لذا عبارت 
تصميمات خالف تواند اين الزام را تأمين كند و از اين جهت، احتمال اتخاذ نمي« قوانين و مقررات

( قانون 01و در نتيجه انجام اقدامات مغاير اصل ) قانون و مقررات عمومي توسط مجمع عمومي
 اساسي و شرع وجود خواهد داشت.

 رتیمغا عدم دگاهید
گذاري است و ي مجلس شوراي اسالمي قانونوظيفه ( قانون اساسي،01طبق اصل ) الف(
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گذار )= هيئت وزيران با ويض كند. هر چند كه قانونتواند آن را به مرجع ديگر تفمجلس نمي
اي را به مجمع عمومي اختيار حاصل از مجلس شوراي اسالمي( در اين ماده، اختيارات گسترده

گذار گذاري به مجمع عمومي را دارد، ليكن قانوني واگذاري تقنين و قانونداده تا آنجا كه شائبه
اختيارات مجمع عمومي در تصويب ساختار كالن  سنامه،( اسا51( ماده )0در قسمت اخير بند )

كرده است. بنابراين، الزام مجمع عمومي به  «رعايت قوانين و مقررات مربوط»شركت را منوط به 
( قانون 01مستلزم رعايت مفاد مقررات مختلف از جمله مفاد اصل ) رعايت قوانين و مقررات،

مغايرتي با نقض  ويب ساختار كالن شركت،اساسي است. لذا صالحيت مجمع عمومي در تص
 ( نخواهد داشت.01مقررات اساسي از جمله اصل )

با توجه به قوانين و »از جهت احراز معناي الزام و تبعيت از قوانين، تفاوتي ميان عبارت  ب(
؛ وجود ندارد ( اين اساسنامه51( ماده )52در بند )« با رعايت قوانين و مقررات»و عبارت « مقررات
شود كه هر دو مفيد در معناي الزام و تبعيت برداشت مي« رعايت»همان معناي « توجه» لفظزيرا از 

تصميم در ناظر بر آن است كه « بوطبا توجه به قوانين و مقررات مر»است. بر اين اساس، عبارت 
انين از سوي مجمع عمومي، الزاماً بايد در چارچوب قو باطيضخصوص تنظيم مقررات امنيتي و ان

( مغايرتي با اصل 52بند ) ( قانون اساسي باشد. بنابراين،01از جمله با رعايت اصل ) و مقررات،
    ( قانون اساسي و يا موازين شرع ندارد.01)

 ( اين اساسنامه، دو بخش دارد؛ قسمت اول يعني51( ماده )52بند )از لحاظ نگارش ادبي،  ج(
كه از وظايف ذاتي خودِ مجمع عمومي  باطيضنيتي و اناتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات ام

 بيتركربط مرتبط است. با توجه به است و قسمت دوم، يعني مواردي كه به مراجع قانوني ذي
(، يعني 52، ناظر به بخش اول بند )«با توجه به قوانين و مقررات مربوط»ادبي اين بند، عبارت 

تواند با توجه و رعايت قوانين و مقررات ميوظايف ذاتي مجمع است؛ بدين معنا كه مجمع 
تصميمات و اقدامات در خصوص مقررات امنيتي و انتظامي را اتخاذ كند و مواردي را كه خارج از 

دهد، تنها صالحيت ايشان است و يا اينكه مقررات و قوانين مربوطه، اين اختيار را به مجمع نمي
عبارت ديگر، اگر در بخش دوم بند مزبور، اقدام مجمع به  ربط پيشنهاد دهد.تواند به مراجع ذيمي

ربط اعم از مجلس يا تقنين است، مجمع عمومي بايد پيشنهاد آن را به مرجع ذيعمومي نيازمند 
( قائل به تفكيك در موارد 52با توجه به اينكه خودِ بند ) هيئت وزيران حسب مورد بدهد. بنابراين،

كنندگان اساسنامه بر لزوم رعايت قوانين مربوط اينكه تدوين اتخاذ تصميم است و با عنايت به
اند، ايراد احتمال اتخاذ تصميمات خالف قانون، توسط مجمع عمومي عادي و در اشراف داشته

( قانون اساسي كه بر انحصار صالحيت مجلس شوراي اسالمي 01نتيجه اشكال مغايرت با اصل )
 وارد نيست.  كند،گذاري و تقنين تأكيد ميدر قانون
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 نظر شورای نگهبان
( و ...، از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير 51( ماده )55در بند )« فاينانس»هاي ... واژه
 ( قانون اساسي شناخته شد.51اصل )

 ــــــــــــــــــــــــ

متشكل از پنج عضو است كه حداقل سه نفر از آنان موظف  رهيمد ئتيه -32ماده 
نظر در افراد صاحب نيمجمع از ب بيمجمع و تصو سيرئ شنهاديبه پ و باشنديم

دو  ديشده، بااديپنج عضو  ني. از بشونديمرتبط به مدت سه سال انتخاب م يهاحوزه
در  گريو سه عضو د يفرودگاه مورا ايو  يمرتبط با هوانورد يهاعضو در حوزه

تخصص و  يدارا يحقوق اي يزيربرنامه اي يمال اي يمرتبط با امور بازرگان يهاحوزه
مدت  يپس از انقضا رهيمد ئتيه يباشند. اعضا ديمف تي( سال سابقه فعال1حداقل )

خواهند  يت خود باقمَاست، در سِ امدهيانتخاب به عمل ن ديكه تجد يشده، تا زمانادي
 بعد بالمانع است. يهادوره يو انتخاب مجدد آنها برا بود

 

 رتیمغا دگاهید
گيرند بايد داراي شرايط وازين شرع، افرادي كه تصدي امور مسلمانان را بر عهده ميمطابق با م

( اين اساسنامه، براي شرايط اعضاي هيئت مديره 53در ماده )تعهد، وثاقت و... باشند.  داري،امانت
هاي مرتبط را الزم دانسته و ساير شرايط عمومي افراد براي تصدي اين امر تنها برخي از تخصص

ت ئهي يداري براي اعضاط تعهد، وثاقت و امانتيعدم ذكر شراا شرط ندانسته است. بنابراين ر
بر امور شركت خواهد شد كه اين  طيواجد شرا ساز تسلط افراد غيرزمينه در اين ماده، مديره

  موضوع مغاير با موازين شرع است.

 رتیمغا عدم دگاهید
به  يكشور را هنگام يتيو حاكم ياز امور عموم يتيالكه هر كار و فعّ كنديحكم م ياصل كلّ

. بنابراين، در نظام دنباش ينشيعام گز يهاتيواجد صالحآن افراد، كه  كننديافراد واگذار م
تعهد و  اسالمي، براي افرادي كه مشغول فعاليت هستند، اصل بر اين است كه شرايط وثاقت،

رايط عمومي اعضاي هيئت مديره، تابع قوانين و ش داري ايشان ثابت شده است. ضمن اينكه،امانت
داري و غيره در آنها تصريح ي شرايط از جمله وثاقت و امانتمقررات عام گزينش است كه همه

شده است. بنابراين، هرچند در اين ماده شرايط مزبور ذكر نشده است، اما به جهت وجود اين قيود 
اي انتخاب اعضا الزم است. از اين رو، هر كسي كه در قوانين عام گزينش، رعايت اين معيارها بر

قصد داشته باشد در هر نهاد و شركتي انتخاب و گزينش شود، بايد معيارهاي عام مذكور در قوانين 
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گزينش را دارا باشد. بنابراين اطالق متن اساسنامه در عدم ذكر شروط مزبور، مغايرتي با موازين 
 شرع نخواهد داشت. 

 ابهام دگاهید
كارمندان شركت شهر فرودگاهي هستند و يا اينكه از افرادي  ي شركت يا جزءضاي هيئت مديرهاع

شوند. در فرض اول، كارمندان، قبالً مطابق قوانين و مقررات، گزينش عمومي انتخاب مي غير كارمند
افراد غير  اند و شرط وثاقت و تعهد ايشان نيز احراز گرديده است. اما تشخيص شرايط مذكور برايشده

كارمند  قبالًكه  كارمند، همچنان محل اشكال و ابهام است. بنابراين، در خصوص اعضاي هيئت مديره،
اند، اثبات شرايط تعهد و وثاقت همچنان محل ترديد است و در صورتي كه منظور از اين مصوبه، نبوده

ر با موازين شرع خواهد بود. عدم الزام در احراز شرايط مزبور براي اعضاي غير كارمند باشد، مغاي
بنابراين، بايد وجود و اثبات شرايط عمومي وثاقت و تعهد نسبت به اعضاي غير كارمند مشخص شود تا 

 بتوان نسبت به مغايرت يا عدم مغايرت اين ماده با موازين شرع اظهار نظر كرد. 

 نظر شورای نگهبان
داري براي اعضاي هيئت وثاقت و امانت بايد شرايط تعهد، (91( و )90) (،53) واددر متذكر: 

 ذكر گردد. ، مديرعامل و بازرسمديره

 ــــــــــــــــــــــــ

نه اقدام گوهر ياست و برا يمصوبات مجمع عموم ياجرا يمجر رهيمد ئتيه -22ماده 
شركت  تيكه مربوط به موضوع فعال يو معامالت اتيگونه عملبه نام شركت و انجام هر

 يدارا ،قرار نگرفته باشد يمجمع عموم تينها در صالحآدرباره  ميتصمو اتخاذ  باشد
 كامل است. اراتياخت

 

 رتیمغا دگاهید
طور كه همان مجري مصوبات مجمع عمومي است. ،شركت يهيئت مديره ي مزبور،مادهطبق 

ا ( اين اساسنامه، در ارتباط با موضوع شرايط اعضاي هيئت مديره بحث شد، ب53در ذيل ماده )
اعضاي هيئت داري براي ط تعهد، وثاقت، امانتيذكر شرا گونه گفت كه عدمهمان استدالل بايد اين

شود و از مي بر شركت شهر فرودگاهي طيواجد شرا ساز تسلط افراد غيرزمينه ،شركتي مديره
طرفي احتمال اتخاذ تصميمات خالف شرع، توسط اين افراد و اجراي آن تصميمات توسط هيئت 

( از اين جهت كه موجبات تسلط افراد فاقد شرايط تعهد، 22ماده ) ره وجود دارد. بنابراين،مدي
 است.شرع  كند، مغاير با موازينداري بر امور شركت را فراهم ميوثاقت و امانت
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 رتیمغا عدم دگاهید
 ي مزبور در مقام تشريح وظايف اعضاي هيئت مديره است و ارتباطي با گزينش و انتخابماده

داري براي تعهد و امانت يعني عدم ذكر شرايط وثاقت، -اعضاي هيئت مديره ندارد. ايراد مذكور 
ابتكار انتخاب  ( اين اساسنامه است كه موضوع آن،53تنها ناظر به ماده ) -اعضاي هيئت مديره 

ن شرع، اعضاي هيئت مديره و شرايط الزم براي تصدي اين افراد است. لذا ايراد مغايرت با موازي
وارد است و نيازي به  (53داري، تنها نسبت به ماده )وثاقت و امانت از جهت عدم ذكر شرط تعهد،

 نخواهد بود. ( 22ذكر آن در ماده )

 نظر شورای نگهبان
 ( اساسنامه، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.22) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

 :شوديم نييتع ريبه شرح ز رهيمد ئتيه اراتياخت و فيوظا -21 ماده
 يمجمع عموم ماتيتصم ياجرا -3
 يالمللنيواقع در فرودگاه ب ساتيها و تأسكن و محلااز ام يبردارحق بهره يواگذار -2

 ريو سا ياقتصاد ژهيو و ياعم از منطقه آزاد تجار ي)ره( و شهر فرودگاه ينيامام خم
 يااز آنها لطمه يبردارحق بهره يكه واگذار ساتين و تأسساختما ،يمناطق شامل اراض

 يو ادار يفنّ يهاتيدر انجام امور و فعال يپرواز وارد نسازد و مانع يخطريبه امر ب
  يحقوق اي يقيكار به اشخاص حق عتيمتناسب با موضوع و طب د،يننما جاديفرودگاه ا

 مناسب. يبها افتيسال در قبال در يحداكثر تا س
1- ... 

مجمع عمومي نيست و مطابق اليحه ساير اختياراتي كه به موجب اين اساسنامه بر عهده  -22
  .است مديره هيئت عهده بر -3142 مصوب –قسمتي از قانون تجارت قانوني اصالح 

21-  ... 

 رتیمغا دگاهید
مغاير با موازين شرع است؛  ،( اساسنامه53)ماده  وارد بركال مبنياً بر اشاين ماده از اساسنامه  الف(

شود كه شرايط تعهد زيرا مطابق اطالقِ اين ماده، وظايف و اختيارات هيئت مديره به افرادي سپرده مي
ساز تسلط افراد غير صالح بر امور و اتخاذ داري را ندارند و اين موضوع زمينهبه نظام، وثاقت و امانت

ي مزبور، از جهت عدم تصريح به شرايط ماده شود. لذااجراي امور خالف شرع مي تصميمات و
 مغاير با موازين شرع است. داري براي اعضاي هيئت مديره،عمومي تعهد، وثاقت و امانت
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كه مقررات و مصوبات دولت نبايد با اصول و  كندميتأكيد  ( قانون اساسي01) اصل ب(
قانون اساسي و همچنين قوانين و مقررات عمومي مغايرت اصول ا احكام مذهب رسمي كشور و ي

 امامدر فرودگاه  قعوا ساتيها و تأسمحل اماكن، از يبرداربهره حق يواگذاراطالق  داشته باشند.
اين  ،تصريح شده است (29) ماده( 2) بند دركه  رهيمد ئتيه به)ره( و شهر فرودگاهي  ينيخم

اعضاي هيئت مديره بدون رعايت قوانين و مقررات و طبق تمايالت و كند كه امكان را فراهم مي
عدم ي موجب فراهم شدن زمينه. اين موضوع كنند اقدام امورساليق شخصي خود به واگذاري اين 

ي مزبور، مغاير با اطالق ماده لذا .شودميرعايت عدالت در جامعه و انجام اقدامات خالف شرع 
 ( قانون اساسي است.01)موازين شرع و همچنين اصل 

برداري در ي اقدامات دولتي، از جمله واگذاري حق بهرهرعايت قوانين در همه ج( هرچند كه
شود، در جايي ذكر نمي« رعايت قوانين»اين ماده، واضح، بديهي و مفروض است، ليكن وقتي قيد 

ست كه رعايت قوانين و كند كه عدم ذكر اين شرط به معني آن ااين برداشت را به ذهن متبادر مي
( 2در بند )« با رعايت قوانين»مقررات در اين بند لزومي ندارد. به همين جهت، تصريحِ عبارت 

(، الزم، ضروري و شرعاً واجب است. در غير اين صورت، به موجب اين بند، امكان 29ماده )
اي هيئت مديره ( قانون اساسي توسط اعض01انجام اقدامات مغاير با موازين شرع و يا اصل )

( قانون اساسي تأكيد دارد كه مقررات و مصوبات دولت نبايد با 01وجود خواهد داشت. اصل )
اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي و همچنين قوانين و مقررات عمومي 

 مغايرت داشته باشد.
قسمتي از قانوني اصالح  ياليحهبرخي از اختيارات هيئت مديره در  مزبور،ي ماده (22بند ) د(

ي شركت شهر فرودگاهي امام را به عنوان وظايف هيئت مديره 5983 مصوبقانون تجارت 
ي است. اين در حالي است كه قوانين قبل از انقالب از جمله اليحه نظر گرفتهخميني )ره( در 

اكنون در شوراي از جهت مغايرت و يا عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرعي، ت قانوني مذكور،
نگهبان مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين، ارجاع برخي از وظايف و اختيارات اعضاي هيئت 

ي قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت، از اين جهت كه ممكن مديره به اختيارات مصوب اليحه
اد دارد. براي است متضمن اختيارات و وظايفي باشد كه خالف موازين و اصول شرعي باشد، اير

ي شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( رفع اين ايراد، بايد آن دسته از اختيارات هيئت مديره
است، مشخص شود تا  5983 مصوبقسمتي از قانون تجارت قانوني اصالح  ياليحهكه مستند به 

  كند. شوراي نگهبان آنها را از جهت مغايرت يا عدم مغايرت آنها با موازين شرع بررسي

 رتیمغا عدم دگاهید
ي مزبور، در مقام تشريح وظايف اعضاي هيئت مديره است و ارتباطي با گزينش و ماده الف(
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تعهد و  يعني عدم ذكر شرايط وثاقت، -انتخاب اعضاي هيئت مديره ندارد. ايراد مذكور 
ابتكار  ه موضوع آن،( اين اساسنامه بود ك53تنها ناظر به ماده ) -داري اعضاي هيئت مديرهامانت

مديره و شرايط الزم براي تصدي اين افراد است. لذا ايراد خالف شرع، در  ئتيهانتخاب اعضاي 
وارد است و نياز به ذكر آن  (53داري، تنها نسبت به ماده )وثاقت و امانت مورد عدم شرط تعهد،

، اشكالي به ساير مواد مرتبط (53( نيست؛ چه آنكه در صورت رفع اين ايراد از ماده )29در ماده )
 با وظايف هيئت مديره وجود نخواهد داشت.

ي مدّ نظر ي شرعيهي عامهمشمول ادله مزبور،ي ( ماده2در بند ) يبرداربهره حق يواگذار (ب
 توانينم شرعيه، يعامه ادله با مطابق. شودميي قانوني عامه يادله همچنين وو فقها  ديمراجع تقل
 هر به را -يبرداربند حق بهره نيو در ا –اسالمي و انجام امور مسلمين، انجام هر كار در نظام 

)و در اينجا  رديگيرا بر عهده م يكه انجام كار يهر فرد ه،ادلاين طبق  بلكه ،كرد واگذار يكس
هر )ره( و ش ينيامام خم يالمللنيواقع در فرودگاه ب ساتيها و تأسكن و محلااز امبرداران بهره

الزم از جمله وثاقت، تعهد و  يهاتيو صالح طيشرعاً واجب است كه شرا ،(يفرودگاه
ي قانوني در جمهوري اسالمي ي عامهآن كار را داشته باشد. ضمن اينكه، ادله يداري براامانت

 كارگيريهبراي ب -از جمله تعهد و وثاقت -ايران در خصوص گزينش و احراز صالحيت اشخاص 
استخدامي  -اداري و گزينشمربوط به  يكه در قوانين و مقررات عموم نظام، هايمسئوليت در

ي مزبور ماده لذا. است حاكم نيز حقوقي و حقيقي اشخاص به امور واگذاريبر شرايط  آمده است،
 از اين جهت، مغايرتي با موازين شرع ندارد.

برداري از اماكن و تأسيسات ق بهرهاختيار واگذاري ح ي مزبور،ماده (2هر چند كه در بند ) (ج
رعايت مقررات و »فرودگاه امام خميني )ره( و شهر فرودگاهي به صورت مطلق و بدون قيد 

در اختيار هيئت مديره قرار داده شده است، ليكن عدم ذكر اين شرط، محملي براي « قوانين
اهد بود؛ زيرا شرط مصوبات و اقدامات خالف قوانين و مقررات توسط اعضاي هيئت مديره نخو

از شرايط عامه و مفروض براي اقدامات اشخاص در مناصب مختلف « رعايت قوانين و مقررات»
ي اقدامات و اختيارات مسئوالن و ي آمره و الزامي همهادله است و اين شرط جزء

با شود. بنابراين، اطالق بند مزبور، از اين جهت مغايرتي گيرندگان در كشور محسوب ميتصميم
 موازين شرع نخواهد داشت.

قسمتي از قانوني اصالح  ياليحهي مزبور، به استناد ( ماده22وظايف و اختياراتي كه بند ) (د
ي شركت شهر فرودگاهي در نظر گرفته است، براي هيئت مديره 5983 مصوبقانون تجارت 

د اين موارد، مغايرتي با رسها است كه به نظر ميي اداره و مديريت شركتعمدتاً مربوط به نحوه
هاي خود، تمام مواد ضمن اينكه تاكنون فقهاي شوراي نگهبان در بررسي موازين شرع ندارند.
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. بنابراين ارجاع يك مصوبه به مواد يا بخشي از قانون اندندانستهقانون تجارت را خالف شرع 
تواند به معناي وجود مين -كه هنوز بررسي عدم مغايرت آن با شرع انجام نگرفته است  -تجارت 

 قطعي مغايرت شرعي براي آن مصوبه باشد. 

 نظر شورای نگهبان
 ذكر گردد.« با رعايت قوانين و مقررات»(، بايد قيد 29( ماده )2در بند ) تذكر:

 ــــــــــــــــــــــــ

شود و مديرعامل شركت با حكم رئيس مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي -22 ماده
مجدد وي بالمانع است. در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل، اقدامات انتخاب 

وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به مدت سه ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرايي 
 خواهد داشت.

 مديرعامل شركت، رياست هيئت مديره شركت را نيز بر عهده دارد. -تبصره
 

 رتیمغا دگاهید
( نيز با همان استدالل ذكر شده در آنجا وارد 20ين اساسنامه بر ماده )( ا53اشكال وارد بر ماده )
، چون داري براي مديرعامل شركتامانت و ط تعهد، وثاقتيعدم ذكر شرااست. بدين توضيح كه 

و به تَبَع، اتخاذ و اجراي  فاقد صالحيت شرعي بر شركت شهر فرودگاهيساز تسلط افراد زمينه
  ، مغاير با موازين شرع است.شودتصميمات خالف شرع مي

 نظر شورای نگهبان
داري براي اعضاي هيئت بايد شرايط تعهد، وثاقت و امانت (91( و )90) (،53) واددر متذكر: 

 .ذكر گردد ، مديرعامل و بازرسمديره

 ــــــــــــــــــــــــ

كه مستلزم  ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد ماليچك -28ماده 
قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و 
يكي از اعضاي هيئت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره انتخاب خواهد شد، 

باشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري، مالي و پرسنلي و جاري معتبر مي
رعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت شركت با امضاي مدي

 شود.انجام مي
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هاي بانكي به امضاي يكي از افراد موضوع اين ماده و استفاده از حساب -تبصره
 حساب خواهد رسيد.ذي

 

 رتیمغا دگاهید
و  نقواني جمله از –كشور  ياسناد، مكاتبات و متون رسم ،يقانون اساس (51)طبق اصل 

در ماده « پرسنلي»غيرفارسي  ي. از اين رو، ذكر واژهابدينگارش  يبه زبان فارس ديبا -رراتمق
« كارگزيني»( قانون اساسي است و بايد معادل فارسي اين واژه، يعني 51مزبور، مغاير با اصل )

 جايگزين آن شود تا مغايرتي با اصل مزبور نداشته باشد.

 نظر شورای نگهبان
( 51(، از حيث عدم ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل )20در ماده )« پرسنلي»هاي ... و واژه

 قانون اساسي شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

شركت داراي بازرس قانوني )حسابرس( است كه با تصويب مجمع عمومي  -11 ماده
ت انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده اس سال كبراي مدت ي

 به وظايف خود ادامه خواهد داد.
اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت  -تبصره
 شود. 

 

 رتیمغا دگاهید
شده در ( اين اساسنامه را با همان استدالل مطرح53( نيز همان اشكال وارد بر ماده )91ماده )

در  شركت بازرسداري براي امانت و د، وثاقتط تعهيعدم ذكر شراآنجا دارد. بدين توضيح كه 
و به تَبَع،  فاقد صالحيت شرعي بر شركت شهر فرودگاهيساز تسلط افراد زمينهاين ماده، چون 

  مغاير با موازين شرع است. شود،اتخاذ و اجراي تصميمات خالف شرع مي

 نظر شورای نگهبان
داري براي اعضاي هيئت وثاقت و امانت بايد شرايط تعهد، (91( و )90) (،53) وادمدر  تذكر:

 .ذكر گردد ، مديرعامل و بازرسمديره

******* 
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 )مرحله دوم( 24/3/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
  31/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 اتيو كل فيتعار -اول فصل
 :رونديمشروح مربوط به كار م ياساسنامه در معان نيدر ا رياصطالحات ز -3 ماده
 ... -الف

 زاتيتجه ما،يهواپ توقفگاه(، يو يخزش )تاكس يرهاي: باند پرواز، مسيعوامل پرواز -و
 .يو كمك ناوبر ييروشنا

 ... -ز
 وظايف و اختيارات شركت عبارتست از: -3ماده 

3- ... 
هاي ارتباطي، برداري  از سامانهارائه خدمات هوانوردي از جمله نصب، نگهداري و بهره -2
مك ناوبري، راداري و ساير تجهيزات در امور هوانوردي، خدمات و كنترل نشست و ك

برخاست وسايل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمين تجهيزات مرتبط، خدمات امداد و نجات 
ي فرودگاهي با رعايت قوانين و مقررات مرتبط و ارائه خدمات فرودگاهي از نشانآتشو 

هاي بار و مسافر و تجهيزات مرتبط، خدمات پشتيباني از پايانهبرداري جمله نگهداري و بهره
مراجعين فرودگاه، خدمات زميني فرودگاهي )هندلينگ(، آشيانه،  توقفگاهمربوط به هواپيما، 

رساني به هواپيما و امور خدمات پذيرايي )كترينگ(، مراكز اقامتي و پذيرايي، سوخت
 و تمامي مستحدثات. هاتوقفگاهجاري و و هواپيماها، مراكز ت حفاظت از فرودگاه

 رتیمغا عدم دگاهید
« پاركينگ»ي را جايگزين واژه« توقفگاه»ي خود، واژه يمجلس شوراي اسالمي در اصالحيه

و در نتيجه، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت استعمال لفظ غير فارسي  ه استكرد
 ده است.ش رفبرط( قانون اساسي، 51با اصل )« پاركينگ»

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

اعضاء  تيحضور اكثر باالعاده مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق -34ماده 
 .است معتبر حاضر ياعضا آراي تيآنها با اكثر ماتياست و تصم يرسم
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 رتیمغا عدم دگاهید
العاده منوط به ( اساسنامه، تصميمات مجامع عمومي عادي و فوق58با توجه به اينكه در ماده )

اكثريت آراي اعضاي حاضر شده است، اشكال )= تذكر( سابق شورا مبني بر لزوم اصالح عبارتي 
 ، برطرف شده است.«دو سوم آراي موافق اعضاي حاضر»( و رفع ابهام از عبارت 58ماده )

 ر شورای نگهباننظ
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.58ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 عمومي عادي به شرح زير است: مجمعوظايف  -31ماده 
3- ... 

 هرگونهاتخاذ تصميم در خصوص پيشنهادهاي هيئت مديره مربوط به انعقاد  -33
هاي ديگر كه مرتبط با فعاليت شركت قراردادهاي مشاركت و خريد و فروش سهام

در چارچوب قوانين  تسهيالت مالي خارجيشركت باشد و امكان استفاده از اعتبارات و 
 مربوط

32- ... 
 

 رتیمغا عدم دگاهید
را جايگزين « يخارج يمال التيتسه»ي ي خود، واژهمجلس شوراي اسالمي در اصالحيه

جه، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت استعمال كرد و در نتي« فاينانس»ي ي بيگانهواژه
 ( قانون اساسي، برطرف شده است.51با اصل )« فاينانس»لفظ غير فارسي 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.51ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

كه حداقل سه نفر از آنان موظف متشكل از پنج عضو است  رهيمد ئتيه -32ماده 
متعهد، مورد وثوق و افراد  نيمجمع از ب بيمجمع و تصو سيرئ شنهاديبه پ كه باشنديم

پنج  ني. از بشونديبه مدت سه سال انتخاب م ،مرتبط يهانظر در حوزهصاحب دارامانت
و سه  يهفرودگا امور ايو  يمرتبط با هوانورد يهادو عضو در حوزه ديشده، بااديعضو 

 يدارا يحقوق اي يزيربرنامه اي يمال اي يمرتبط با امور بازرگان يهادر حوزه گريعضو د
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پس از  رهيمد ئتيه يباشند. اعضا ديمف تي( سال سابقه فعال1تخصص و حداقل )
ت خود مَاست، در سِ امدهيانتخاب به عمل ن ديكه تجد يشده، تا زماناديمدت  يانقضا

 بعد بالمانع است. يهادوره يخاب مجدد آنها براو انت بودخواهند  يباق

 رتیمغا عدم دگاهید
را به عنوان « دارمتعهد، مورد وثوق و امانت»ي مزبور، عبارت مجلس شوراي اسالمي، به ماده

شرايط عمومي اعضاي هيئت مديره اضافه كرده است. در نتيجه ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت 
« داري و وثاقتتعهد، امانت»راي اعضاي هيئت مديره و عدم ذكر قيود به اطالق شرايط ذكر شده ب

 براي اين افراد برطرف شده است. 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.53ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 :شوديم نييتع ريبه شرح ز رهيمد ئتيه اراتيو اخت فيوظا -21 ماده
 يمجمع عموم ماتيتصم ياجرا -3
 يالمللنيواقع در فرودگاه ب ساتيها و تأسكن و محلااز ام يبردارحق بهره يواگذار -2

 ريو سا ياقتصاد ژهيو و ياعم از منطقه آزاد تجار ي)ره( و شهر فرودگاه ينيامام خم
 ياطمهاز آنها ل يبردارحق بهره يكه واگذار ساتيساختمان و تأس ،يمناطق شامل اراض

 يو ادار يفن يهاتيدر انجام امور و فعال يپرواز وارد نسازد و مانع يخطريبه امر ب
 عتيمتناسب با موضوع و طب با رعايت قوانين و مقررات مربوط و د،يننما جاديفرودگاه ا

 مناسب. يبها افتيسال در قبال در يحداكثر تا س يحقوق اي يقيكار به اشخاص حق
1- ... 

 

 رتیمغا عدم دگاهید
و  نيقوان تيبا رعا» كردن عبارت ي مزبور و اضافهمجلس شوراي اسالمي با اصالح ماده

عدم تقييد اختيار هيئت مديره در واگذاري بر  ينگهبان مبن يشورا پيشين، اشكال «مقررات مربوط
)ره( و شهر  ينيامام خم يالمللنيدر فرودگاه بواقع  ساتيها و تأسن و محلكاز اما برداريحق بهره
ي واگذاري برطرف شده است؛ زيرا با ذكر اين قيد، زمينه« رعايت قوانين و مقررات»به  يفرودگاه
ها به ديگران از سوي هيئت مديره، بدون رعايت قوانين و برداري از اين اماكن و محلحق بهره

 مقررات مربوط از بين رفته است.
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 ی نگهباننظر شورا
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.29) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

با حكم رئيس  دارامانت و وثوق مورد متعهد، افراد نيب ازمديرعامل شركت  -22 ماده
شود و انتخاب مجدد وي بالمانع است. در صورت مجمع براي مدت سه سال انتخاب مي

ريت مديرعامل، اقدامات وي تا تعيين مديرعامل جديد حداكثر به انقضاي مدت مدي
 مدت سه ماه نافذ و معتبر است و قدرت اجرايي خواهد داشت.

 مديرعامل شركت رياست هيئت مديره شركت را نيز بر عهده دارد. -تبصره
 

 رتیمغا عدم دگاهید
عنوان شرايط عمومي انتخاب به « دارمتعهد، مورد وثوق و امانت»شدن قيود با توجه به اضافه 

( اصالحي، ايراد پيشين شوراي نگهبان نسبت به اطالق شرايط تصدّي 20ي )مديرعامل در ماده
هاي عمومي برطرف پست مديرعامل و عدم تقييد آن به شرايط شرعي الزم براي تصدي سِمَت

 شده است.

 نظر شورای نگهبان
 سي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و قانون اسا (،20ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

ها، اوراق و اسناد بهادار و همچنين قراردادها و اسناد مالي كه مستلزم چك -28ماده 
قبول تعهد و يا واگذاري حقي يا امتيازي از طرف شركت باشد با امضاي مديرعامل و 

ب خواهد شد، يكي از اعضاي هيئت مديره كه بر حسب مورد از طرف هيئت مديره انتخا
و جاري  كاركنانباشد و مكاتبات و ساير اوراق مربوط به امور اداري، مالي و معتبر مي

شركت با امضاي مديرعامل و يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند با مهر شركت 
 شود.انجام مي

هاي بانكي به امضاي يكي از افراد موضوع اين ماده و استفاده از حساب -تبصره
 اب خواهد رسيد.حسذي

 

 رتیمغا عدم دگاهید
ي ي بيگانهرا جايگزين واژه« كاركنان»ي ي خود، واژهمجلس شوراي اسالمي در اصالحيه
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كرده است كه در نتيجه، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر مغايرت استعمال اين لفظ « پرسنلي»
 ( قانون اساسي، برطرف شده است51غير فارسي با اصل )

 رای نگهباننظر شو
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.20ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

از  شركت داراي بازرس قانوني )حسابرس( است كه با تصويب مجمع عمومي -11ماده 
انتخاب خواهد شد و تا  سال كيبراي مدت  دارد، مورد وثوق و امانتهبين افراد متع

 وظايف خود ادامه خواهد داد. انجاموي انتخاب نشده است به  زماني كه جانشين
اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت  -تبصره
 شود. 

 

 رتیمغا عدم دگاهید
به عنوان شرايط عمومي انتخاب « دارمتعهد، مورد وثوق و امانت»شدن عبارت با توجه به اضافه

( اصالحي، ايراد پيشين شوراي 91كت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( در ماده )بازرس قانوني شر
نگهبان نسبت به امكان تصدّي افراد غير واجد شرايط بر امور شركت برطرف شده است. همچنين 

 و اساسي قانون با مغايرت جهت از ايرادي ،اصالحي (91در ماده ) «انجام» ياضافه شدن كلمه
 .كندنمي ايجاد شرعموازين 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.91ماده )

 ي شورای نگهبانینظر نها
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره(، با توجه 

 به اصالحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 تيساساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « تيسنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900مصوب  ( قانون زمين شهري55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه هرسازيوزارت راه و شپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29010/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه نگهبان ارسال شد. به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5913/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131ررسي در شوراي نگهبان: تاريخ ب

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  تيساساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 كلياتفصل اول: 

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  تيسشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارييي نسبت به آمادهاجرا نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  ني وهاي عمرابه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين

 ... -2ه ماد
 فصل سوم: اركان شركت

 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهه تصدي منصب شخص است، حال آنكه در اين مصوب
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد تيس، دولتي محسوب  ( اين مصوبه، شركت5ه اينكه طبق ماده )ليكن با توجه ب
آيد عمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
رو، از آنجا كه شرط نبوده است. از اين اين شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

عنه امري مفروض و مفروغٌ مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  است،

 نظر شورای نگهبان
 رع و قانون اساسي شناخته نشد.ي مزبور، مغاير با موازين شمصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  تيس،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 بهارستاناساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)تيار حاصل از ذيل اصل در راستاي اخ هيئت وزيران

بنا را « بهارستاننامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيبه پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)ريفات قانوني مقرر در اصل جهت طي تش مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29130/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي شرع و موازين ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5910/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  بهارستاناساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت  بهارستانشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شوده ميناميد

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهومي كشور طبق آيينبر اساس سياست عم
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت سبتتواند نو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 ميمجمع عمو -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،. از اينشرط وثاقت و احراز آن نشده است

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

، دولتي بهارستانعمران شهر جديد  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
شوند، گزينش مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد عمل ميبه
رو، از آنجا اين شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

شركت مذكور امري مفروض و  و مديرعامل رهيمد ئتيه براي تصدي منصب كه شرط وثاقت
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  بهارستان،خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  در هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 مجلسياساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « مجلسينامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900قانون زمين شهري مصوب ( 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29131/80190شماره  يا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامهب آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5951/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -ن زمين شهري( قانو33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  مجلسياساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  مجلسيشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
ي موظف است وزارت مسكن و شهرساز -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
 ها با رعايت ضوابطشهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت ارايد و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهشرعي، تصدي مناصبي همچون از نظر 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 مغایرتعدم  دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد مجلسي، دولتي  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
شوند، گزينش مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد آيد عمل ميبه
رو، از آنجا نبوده است. از اين آن شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

امري مفروض و  مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
  ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست. عدم  عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  مجلسي،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

  شد.شرع و قانون اساسي شناخته ن
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 فوالدشهراساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا را « فوالدشهرنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازياد به پيشنه

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29138/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5955/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 تصويب كرد: را به شرح زير  فوالدشهراساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت  فوالدشهرشركت عمران شهر جديد  -3ماده 

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55اده م: »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك ها ووزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهر -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودناميده مي
 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)

 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
 منوط به مورد وثوق بودن شخص و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به شرط وثاقت و  و مديرعامل رهيمد ئتيهاست، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
  اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين شرعي است. رو،احراز آن نشده است. از اين

 عدم مغایرت دگاهید
ح نشده است، تصري و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد فوالدشهر، دولتي  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
شوند، گزينش مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

دد آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجعمل ميبه
رو، از آنجا نبوده است. از اين آن شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

امري مفروض و  مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.وبهمص

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  فوالدشهر،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 علویاساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 6/3/1393مصوب 

 اسنامهي اسدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « علوينامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاز آن، اين  پس
مورخ  29135/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و مفاد آن را مغاير با ، 8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5952/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  علوياساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

ه اختصار شركت ناميده كه در اين اساسنامه ب علويشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900مين شهري مصوب ( قانون ز55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك ي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها ووزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجرا -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 است: اركان شركت به شرح زير -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،و احراز آن نشده است. از اينشرط وثاقت 
  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  عامل و مدير رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

، دولتي محسوب عمران شهر جديد علوي ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
آيد عمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
جا كه شرط رو، از آننبوده است. از اين آن شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

عنه امري مفروض و مفروغٌ مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
 اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.عدم ذكر شرط وثاقت در  است،

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  علوي،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  يئت وزيرانهمصوبه 

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 صدرااساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « صدرانامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ده )ما
پس  هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939در جلسه مورخ  وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاز آن، اين 
مورخ  29103/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آن عدم مغايرت مفاد

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5958/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -قانون زمين شهري (33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  صدرااساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  صدراشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و وزارت -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئهيتصويب  ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهظر شرعي، تصدي مناصبي همچون از ن

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 دم مغایرتع دگاهید
تصريح نشده است،  عامل و مدير رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد صدرا، دولتي محسوب  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
يد آعمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
رو، از آنجا كه شرط نبوده است. از اين آن شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

عنه امري مفروض و مفروغٌ مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
  دم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست. ع است،

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  صدرا،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 نشد. شرع و قانون اساسي شناخته
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 راميناساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « راميننامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900مصوب  ( قانون زمين شهري55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه رت راه و شهرسازيوزاپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29101/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهارسال شد.  نگهبان به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5959/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 د: را به شرح زير تصويب كر راميناساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  رامينشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5بصره ت
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي نهاد وزارت مذكور بهها به پيششركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي تفعالي مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهنكه در اين مصوبه تصدي منصب شخص است، حال آ
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
 تصريح نشده است، و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد رامين، دولتي محسوب  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
آيد عمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
رو، از آنجا كه شرط نبوده است. از اين اين شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

عنه امري مفروض و مفروغٌ مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  است،

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ي مزبور، مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  رامين،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 بينالوداساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  زيرانهيئت و

بنا به را « بينالودنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهن پس از آن، اي
مورخ  29109/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و مغاير با  ، مفاد آن را8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5951/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323شماره  به پيشنهاد 1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  بينالوداساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

تصار شركت ناميده كه در اين اساسنامه به اخ بينالودشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن ي مصوبهامطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت امه اين قبيلدولتي اقدام نمايد. اساسن
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 :اركان شركت به شرح زير است -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،راز آن نشده است. از اينشرط وثاقت و اح

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

دولتي محسوب ، بينالودعمران شهر جديد  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
آيد عمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
ا كه شرط رو، از آنجاين شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

عنه شركت مذكور امري مفروض و مفروغٌ و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  است،

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  بينالود،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 اندیشهاساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1)تبصره استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا را « انديشهنامه شركت عمران شهر جديد اساس»  ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيبه پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29102/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد عدم 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5233/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  انديشهاساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  انديشهشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 ديدج شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ير ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غ هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه، تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  عي است.شر

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد انديشه، دولتي  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
گزينش  شوند،مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد عمل ميبه
رو، از آنجا نبوده است. از اين اين شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

 امري مفروض و مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
 عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  انديشه،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 و قانون اساسي شناخته نشد.شرع 
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 پردیساساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا ا ر« پرديسنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900مصوب  ( قانون زمين شهري55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939در جلسه مورخ  وزارت راه و شهرسازيبه پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29105/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5911/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: ئت وزيرانهي تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 شرح زير تصويب كرد:  را به پرديساساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  پرديسشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذاريادهاجرايي نسبت به آم نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

رأساً و يا با مشاركت بخش غير  ساختماني هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط قرراتم و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
دن منوط به مورد وثوق بو و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  لو مديرعام رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد پرديس، دولتي  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
شوند، گزينش مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

مجدد  آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكرعمل ميبه
رو، از آنجا نبوده است. از اين اين شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

امري مفروض و  مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،مفروغٌ

 ننظر شورای نگهبا
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  پرديس،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 پرنداساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ساسنامهي ادرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « پرندنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهس از آن، اين پ
مورخ  29101/80190 شماره يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5915/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  پرنداساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

به اختصار شركت ناميده  كه در اين اساسنامه پرندشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهآيينبر اساس سياست عمومي كشور طبق 
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وشركت به تشكيل تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 ير است:اركان شركت به شرح ز -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،ت و احراز آن نشده است. از اينشرط وثاق

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

د، دولتي محسوب عمران شهر جديد پرن ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
آيد عمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
آنجا كه شرط رو، از اين شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

عنه شركت مذكور امري مفروض و مفروغٌ و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  است،

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  پرند،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانبه مصو

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 هشتگرداساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1)تبصره استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا را « هشتگردنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيبه پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  22130/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنغايرت مفاد عدم م

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5912/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33ماده ) (1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  هشتگرداساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  هشتگردشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 دجدي شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهاساس سياست عمومي كشور طبق آيين بر
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتوطه ميو مقررات مرب
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت اهدگید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  است.شرعي 

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

عمران شهر جديد هشتگرد، دولتي  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
ينش شوند، گزمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد عمل ميبه
رو، از آنجا نبوده است. از اين آن شركت و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

امري مفروض و  مذكورشركت  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،وغٌمفر

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  هشتگرد،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 انون اساسي شناخته نشد.موازين شرع و ق
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 مهاجران )اميركبير(اساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1استناد تبصره )( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

مهاجران د اساسنامه شركت عمران شهر جدي» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
هيئت وزيران به  9/2/5939ي مورخ در جلسهوزارت راه و شهرسازي را بنا به پيشنهاد « )اميركبير(

( قانون اساسي، 01جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل ) مصوبهپس از آن، اين  تصويب رساند.
 29100/80190 هشمار يجهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939مورخ 
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

  رد.اعالم ك به هيئت وزيران 3/8/5939مورخ  5919/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

را به شرح زير تصويب  مهاجران )اميركبير(عمران شهر جديد  اساسنامه شركت (3)-3122
 كرد: 

 فصل اول: كليات
كه در اين اساسنامه به اختصار  )اميركبير(مهاجران شركت عمران شهر جديد  -3ماده 

                                                           
مسكن و شهرسازي موظف است  وزارت -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
با رعايت ضوابط ها شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودشركت ناميده مي
 اين مفاد بر اساس و است مستقل قيحقو شخصيت داراي و( مادرتخصصي) جديد

 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين و اساسنامه
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن شخص  و مديرعامل رهيمد ئتيهصبي همچون از نظر شرعي، تصدي منا

شركت منوط به شرط وثاقت و  و مديرعامل رهيمد ئتيهاست؛ حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
  اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين شرعي است. رو،احراز آن نشده است. از اين

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه ر اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاياگرچه د

، دولتي مهاجرانعمران شهر جديد  ( اين مصوبه، شركت5لكن با توجه به اينكه طبق ماده )
شوند، گزينش مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

ط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد آيد و يكي از شرايعمل ميبه
رو، از آنجا آن شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

شركت مذكور امري مفروض و  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
  در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عدم ذكر شرط وثاقت عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
 مهاجران )اميركبير(،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 شد.مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته ن



 

53 

 عاليشهراساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا را « عاليشهرنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه زارت راه و شهرسازيوبه پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29109/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهان ارسال شد. نگهب به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5918/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 ب كرد: را به شرح زير تصوي عاليشهراساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  عاليشهرشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900 ( قانون زمين شهري مصوب55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك ده و ايجاد شهرها ووزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ما -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهحال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب  شخص است،
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
ده است، تصريح نش عامل و مدير رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

، دولتي عاليشهرعمران شهر جديد  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
شوند، گزينش مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد عمل ميبه
رو، از آنجا آن شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهن شرط در اين مصوبه براي اي

شركت مذكور امري مفروض و  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. يمصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  عاليشهر،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 سهنداساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « سهندنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبه، اين پس از آن
مورخ  29102/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ن را مغاير با ، مفاد آ8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5911/512/39 يي شمارهرا طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323شنهاد شماره به پي 1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  سهنداساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

صار شركت ناميده كه در اين اساسنامه به اخت سهندشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55ه )( ماد1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك زي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها ووزارت مسكن و شهرسا -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دهد رسيت دولت خوائتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،از آن نشده است. از اينشرط وثاقت و احر

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

ي محسوب ، دولتسهندعمران شهر جديد  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
آيد عمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
شرط  رو، از آنجا كهاين شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

عنه شركت مذكور امري مفروض و مفروغٌ و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  است،

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  سهند،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  وزيران هيئتمصوبه 

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 گلبهاراساسنامه شركت عمران شهر جدید 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به را « گلبهارنامه شركت عمران شهر جديد اساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ه )ماد
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29105/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنفاد عدم مغايرت م

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5910/512/39 ي شمارهرا طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 را به شرح زير تصويب كرد:  گلبهاراساسنامه شركت عمران شهر جديد  (3)-3122
 فصل اول: كليات

كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  گلبهارشركت عمران شهر جديد  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.قانوني اقدام كن هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي كور بهها به پيشنهاد وزارت مذشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( تخصصيمادر)
 نمايد.مي فعاليت مربوط مقررات و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 رتمغای دگاهید
منوط به مورد وثوق بودن  و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت اعضاياگرچه در اين مصوبه به لزوم 

، دولتي محسوب گلبهارعمران شهر جديد  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
آيد عمل ميشوند، گزينش بهمي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمي

و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در 
رو، از آنجا كه شرط آن شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهاين مصوبه براي 

 عنهشركت مذكور امري مفروض و مفروغٌ و مديرعامل رهيمد ئتيه وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  است،

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  گلبهار،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد  هيئت وزيرانمصوبه 

 اسي شناخته نشد.شرع و قانون اس
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 اساسنامه شركت عمران شهر جدید رامشار 

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1تبصره )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

ه بنا برا « نامه شركت عمران شهر جديد رامشاراساس» ،5900( قانون زمين شهري مصوب 55ماده )
 هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939مورخ  يدر جلسه وزارت راه و شهرسازيپيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين 
مورخ  29113/80190شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  شوراي به 8/9/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5913/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  1/2/3131: زيرانهيئت و تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 1/33/3132مورخ  12/311/22323به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
مصوب  -( قانون زمين شهري33( ماده )1وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره )

 ح زير تصويب كرد: اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار را به شر (3)-3122
 فصل اول: كليات

شركت عمران شهر جديد رامشار كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده  -3ماده 
 جديد شهرهاي عمران شركت زيرمجموعه و دولتي و سهامي شركتي ،شودمي

                                                           
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است  -55ماده : »22/0/5900( قانون زمين شهري مصوب 55( ماده )1تبصره ). 1

هاي خود زمين سازي يا عمران و واگذارياجرايي نسبت به آماده نامهبر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين
 د.اقدام كن قانوني هاي مصوبمطابق طرح

 ... -5تبصره 
ها با رعايت ضوابط شهرك وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و -1تبصره 

ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير  هاي عمراني وبه تشكيل شركت تواند نسبتو مقررات مربوطه مي
 «.دت دولت خواهد رسيئتصويب هي ها به پيشنهاد وزارت مذكور بهشركت دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل
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 و اساسنامه اين مفاد بر اساس و است مستقل حقوقي شخصيت داراي و( مادرتخصصي)
 نمايد.مي فعاليت مربوط راتمقر و قوانين
 ... -2ماده 

 فصل سوم: اركان شركت
 اركان شركت به شرح زير است: -2ماده 
 مجمع عمومي -الف
 و مديرعامل رهيمد ئتيه -ب
 بازرس )حسابرس( -ج

 ... -2ماده 

 مغایرت دگاهید
 منوط به مورد وثوق بودن و مديرعامل رهيمد ئتيهاز نظر شرعي، تصدي مناصبي همچون 

شركت منوط به  و مديرعامل رهيمد ئتيهشخص است، حال آنكه در اين مصوبه تصدي منصب 
اطالق اين مصوبه از اين جهت، مغاير با موازين  رو،شرط وثاقت و احراز آن نشده است. از اين

  شرعي است.

 عدم مغایرت دگاهید
تصريح نشده است،  و مديرعامل رهيمد ئتيه اگرچه در اين مصوبه به لزوم وثاقت اعضاي

، دولتي رامشارعمران شهر جديد  ( اين مصوبه، شركت5ليكن با توجه به اينكه طبق ماده )
شوند، گزينش مي شود و طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيمحسوب مي

مجدد آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر عمل ميبه
رو، از آنجا اين شركت نبوده است. از اين و مديرعامل رهيمد ئتيهاين شرط در اين مصوبه براي 

شركت مذكور امري مفروض و  و مديرعامل رهيمد ئتيه كه شرط وثاقت براي تصدي منصب
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  ،در خصوص اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار هيئت وزيرانمصوبه 

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 (سازی مصرف سوخت )سهامي خاصاصالحيه اساسنامه شركت بهينه

 3/6/1393ب مصو

 ي اساسنامهدرباره
( 3به استناد ماده )قانون اساسي و  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

سازي مصرف اصالحيه اساسنامه شركت بهينه» ،5903قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب 
 9/2/5939 جلسهجهت بررسي در دستور  نفتوزارت بنا به پيشنهاد را « سوخت )سهامي خاص(

طي  برايو اصالحات الزم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصالحيه قرار داد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با  (01)تشريفات قانوني مقرر در اصل 

 به شوراي 58/2/5939مورخ  58553/11519شماره  يموازين شرع و قانون اساسي، طي نامه
، مفاد آن 8/8/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد. 

ي شماره را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و را مغاير با 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5950/512/39

******* 

  1/2/3131 :وزيران هيئت تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 24/3/3131مورخ  2/32-33283به پيشنهاد شماره  1/2/3131در جلسه  رانيوزئتيه
 (3)-3183مصوب  -( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي3وزارت نفت و به استناد ماده )

 تصويب كرد:
مصرف  يسازنهي( اساسنامه شركت به33( و )31(، )2(، )1زير جايگزين مواد ) متون

 شود:و اصالحات بعدي آن مي -3122مصوب  -سوخت )سهامي خاص( 

                                                           
 منظور به است مكلف نفت وزارت -3 ماده: »8/52/5903 مصوب انرژي مصرف الگوي اصالح قانون( 3) ماده. 1

 به كمك مصرف، مختلف هايبخش در سوخت مصرف سازيبهينه با مرتبط هايسياست اجراي و تقاضا مديريت
 ناشي درازمدت هايهزينه كاهش مصرف، مختلف هايبخش در انرژي تبديل نوين هايفناوري انواع اربردك توسعه

 جايگزيني انرژي، مصرف سازيبهينه با مرتبط هايدستورالعمل و ضوابط معيارها، تدوين انرژي، تقاضاي از
 پيشنهاد تجديدپذير، هايانرژي و يانرژ محلي هايظرفيت كارگيريبه توسعه با همراه انرژي هايحامل اقتصادي

 «دهد. ارائه وزيران هيئت به تصويب براي و تهيه را سوخت مصرف سازيبهينه شركت وظايف و اساسنامه اصالح
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 ... -1 ماده
وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات موضوع قانون اصالح الگوي  -2 ماده

از باشد كه به تبعيت جمله موارد زير مي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط، از
 دهد:ربط انجام ميي ذييهاي اجراوزارت نفت، حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاه

3- ...  
و  يحفظ منافع مل يمربوط برا يالمللنيو حضور در مجامع ب تيعضو ،يندگينما -31

 و مقررات مربوط نينظام و قوان يكل يهااستيطبق س يدانش فن يارتقا
 يو مهندس يمانكاريخدمات و پ يجمله قراردادها عامالت، ازانعقاد انواع عقود و م -34

 و مقررات مربوط نيقوان تيبا رعا تيبا اشخاص واجد صالح يمشاور و مشاوره و استخدام
و  رمنقوليو تملك اموال منقول و غ ليرهن، تحص جار،يفروش، اجاره، است د،يخر -31

ها، ها، دستگاهكارگاه سات،يتأستوسعه، نظارت و اداره اموال،  ل،يتكم جاد،يا نيهمچن
انجام مقاصد و  يالزم برا ليو ابزار و ادوات و وسا ساتيتأس گريها و درگاهيتعم
 و مقررات مربوط نيقوان تيموضوع شركت با رعا اتيعمل
 نيبه منظور تأم يو حقوق يقيبه اشخاص حق التيوام و پرداخت تسه ايگرفتن اعتبار  -32
 و مقررات مربوط نيقوان تيبا رعا يمجمع عموم بيشركت با تصو مقاصد يو اجرا اجاتياحت
اختراع و هرگونه  يحق استفاده و ثبت پروانه ها يو تملك و واگذار ليتحص -32

انجام  يبرا ازيمورد ن يهاها و روشاختراعات، طرح ،ياطالعات درباره عالئم تجار
 موضوع شركت فيو وظا اتيعمل
و  يرانيا يهاو مؤسسات و شركت يياجرا يهادستگاه ريبا سا يمشاركت و همكار -38

 و مقررات مربوط نيقوان تيبا رعا يو مال يفن تيواجد صالح يخارج اي
 يو اجرا ميشركت و تنظ اجاتياحت نيتأم يبرا رويجهت جذب ن يزيربرنامه -33

 ،يسطح اطالعات علم يكاركنان به منظور ارتقا يو كارآموز يآموزش يهابرنامه
 و مقررات مربوط نيقوان تيآنها با رعا ييو اجرا يفن ،يصتخص

ساير وظايف و اختياراتي كه در چارچوب قوانين و مقررات توسط وزارت نفت به  -21
 شود.شركت محول مي

 ... -31ماده 

 مغایرت دگاهید
با مغاير ( اين مصوبه 0( ماده )58بند )در « قوانين و مقررات مربوط»اطالق عبارت  الف(

 شود كه درمياز جمله قانون تجارت ي قوانين اطالق اين عبارت شامل ؛ زيرازين شرع استموا
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داراي احكام خالف شرع  اين قوانين در مواردي كه و از آنجا است تصويب شدهزمان طاغوت 
است مستلزم ارتكاب خالف تصريح اين بند به لزوم رعايت اين قوانين و مقررات ممكن ، باشدمي

شوراي نگهبان نيز قبالً به دليل  رو، اطالق عبارت مزبور داراي اشكال است.ز اين. اشرع باشد
  همين اطالقِ قوانين و مقررات مربوط، مصوباتي را مغاير با موازين شرع اعالم كرده است.

( و 50(، )50(، )51، )(58(، )59) ( اين مصوبه اجراي بندهاي0طور كه در ماده )همان ب(
تحصيل، تملك، ( يعني 53مفاد بند )يت قوانين و مقررات شده است، بايد منوط به رعا (53)

هاي اختراع نيز مشروط به رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه
شد؛ زيرا با وجود تصريح به رعايت قوانين و مقررات در ساير بندهاي اين ماده و عدم ذكر اين مي

قوانين و رعايت ممكن است چنين برداشت شود كه براي اجراي بند مزبور، ( 53موضوع در بند )
رو، عدم تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط در بند مقررات مربوط الزم نيست. از اين

  داراي اشكال است. ،( اين ماده53)
مي گذاري تنها در صالحيت مجلس شوراي اسالقانون اساسي، قانون (01)طبق اصل  ج(

اختياري استثنايي است كه ( نيز 01به هيئت وزيران در ذيل اصل )ي تصويب اساسنامه اجازه .است
و اصالح آن بايد كامالً شفاف و در حدود  رو، تصويب اساسنامهاز اين .دهدمجلس به دولت مي

يح ( اين مصوبه رعايت نشده است. توض0مجلس باشد؛ حال آنكه اين موضوع در ماده ) ياجازه
در اين ماده بيانگر آن است كه وظايف و اختيارات « باشداز جمله موارد زير مي»آنكه عبارت 
سازي مصرف سوخت فراتر از وظايف و اختيارات موضوع قانون اصالح الگوي شركت بهينه

مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط است؛ در حالي كه اين شركت تنها در چارچوب 
در اين ماده « از جمله موارد زير»ر قانون صالحيت دارد. بنابراين، از آنجا كه عبارت وظايف مقرر د
شود، شركت به بيش از آنچه قانون مقرر كرده است مي اينوظايف و اختيارات  يموجب توسعه

حذف  (0عبارت از ماده ) مزبور داراي اشكال است. براي رفع اين اشكال الزم است كه اين يماده
 به طور دقيق و مشخص بيان شود.به صورت حصري،  ،شركت اينظايف و و ودش

 عدم مغایرت دگاهید
به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط تصريح ( اين مصوبه 0( ماده )58)اگرچه در بند  الف(
، منظور از شودقانون اساسي نيز مي (8)كن از آنجا كه اطالق اين عبارت شامل اصل يل ،شده است
ي است كه بر اساس موازين شرع تهيه و قوانين و مقرراتدر بند مزبور،  مقررات مربوطقوانين و 

 (8)الذكر تمام نيست و با توجه به اصل تصويب شده باشد. به عبارت ديگر، اطالق عبارت فوق
. ندارندشرعي ي است كه مغايرتي با موازين قوانين و مقرراتقانون اساسي، اين عبارت تنها شامل 

 ن، بند مزبور با اشكالي مواجه نيست.بنابراي
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مغاير با « مربوط قوانين و مقررات» اي را به دليل اطالق عبارتِشوراي نگهبان هيچ مصوبهب( 
بلكه تنها در صورتي كه اجراي يك مصوبه منوط به رعايت قانون  ،موازين شرع اعالم نكرده است

مصوبه را به دليل لزوم رعايت آن خاصي شده باشد كه برخي از مواد آن خالف شرع است، آن 
قانون خاص مغاير شرع شناخته است. به عنوان مثال، شوراي نگهبان از آن جهت كه اجراي ماده 

را آن ماده منوط به رعايت قانون تجارت شده بود  بيمه سالمت ايرانسازمان ي ( اساسنامه2)
بند در « مربوط قوانين و مقررات»ت بنابراين، با توجه به اينكه عبار (5).خالف موازين شرع شناخت

با اشكالي  بندمعتبر و شرعي است، اين  قوانين و مقررات ( اين مصوبه منصرف به0( ماده )58)
    مواجه نيست.

 ( اين مصوبه، تحصيل، تملك و واگذاري حق0( ماده )53با توجه به اينكه موضوع بند )ج( 
ي وجود دارد، اساساً بدون لحاظ آن و مقررات خاص است و در خصوص اين موضوع قوانين

كند. به عبارت ديگر، وقتي ظهور عيني پيدا نمي ،قوانين و مقررات، تحصيل، تملك و واگذاري حق
شود كه بر اساس قوانين و مقررات مخصوص به خود تحصيل، تملك و واگذاري حق محقق مي

ات در مورد تحصيل، تملك و انجام شده باشد. بر اين اساس، از آنجا كه رعايت قوانين و مقرر
عنه است، نيازي به ذكر مجدد آن در اين بند نبوده است. امري مفروض و مفروغٌ واگذاري حق

ي اشكال با( اين ماده 53عدم تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط در بند )بنابراين، 
  ست.ني مواجه
وظايف و  يتوسعهبه معناي اين مصوبه  (0در ماده )« باشدمي از جمله موارد زير»عبارت  د(

بلكه  نيست،سازي مصرف سوخت به بيش از آنچه قانون مقرر كرده است اختيارات شركت بهينه
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و تأكيد چند وظيفه از وظايف مقرر در  در مقامعبارت اين 

در اين ماده احصاء شده است در . به عبارت ديگر، وظايفي كه ساير قوانين و مقررات مربوط است
اصطالح از باب ذكر خاص بعد از عام و براي تأكيد آمده است. بنابراين، از آنجا كه قبالً وظايف 

طور مشخص در قانون بيان شده است و اين ماده برخي از همان وظايف را تأكيد اين شركت به

                                                           
سازمان از ادغام  -2ماده »: هيئت وزيران 3/55/5931بيمه سالمت ايران مصوب سازمان ( اساسنامه 2ماده ). 1

( قانون 1( قانون مديريت خدمات كشوري و ماده )1هاي موضوع ماده )وقهاي بيمه درماني كليه صندبخش
محاسبات عمومي كشور در سازمان )صندوق( بيمه خدمات درماني، تأسيس و بر اساس مفاد اين اساسنامه، قانون، 

تجارت  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و ساير قوانين مربوط و در موارد سكوت، بر اساس قانون
شوراي  «گردد.هاي مربوط به بيمه سالمت در اين سازمان متمركز ميشود و كليه امور، وظايف و فعاليتاداره مي

( 2ماده )»در خصوص اين ماده چنين مقرر داشته است:  1/2/5935مورخ  80813/91/35نگهبان در نظر شماره 
باشد، فلذا از مواد اين قانون، خالف موازين شرع ميمبني بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اينكه بعضي 

  «.ق اين ماده، خالف شرع شناخته شداطال
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ي وظايف و اختيارات موجب توسعهدر اين ماده « باشداز جمله موارد زير مي»كرده است، عبارت 
 شركت مزبور نبوده و از اين حيث با اشكالي مواجه نيست. 

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
سازي مصرف سوخت در خصوص اصالحيه اساسنامه شركت بهينه هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،امي خاص()سه
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 ها و تأسيسات دولتي و عمومياصالحيه اساسنامه سازمان مجری ساختمان

 )شركت مادرتخصصي(

 3/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
حده واماده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

ها و مؤسسات دولتي و ها، شركتقانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان
ها و تأسيسات دولتي اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان» ،5933مصوب  وابسته به دولت

مورخ  يدر جلسه يو شهرساز راهوزارت بنا به پيشنهاد را « )شركت مادرتخصصي( و عمومي
پس از آن، اين اصالحيه جهت طي تشريفات قانوني  هيئت وزيران به تصويب رساند. 9/2/5939

قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  (01)مقرر در اصل 
نگهبان ارسال شد.  به شوراي 58/2/5939 مورخ 58510/11900 شماره يقانون اساسي، طي نامه
موازين ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسهشوراي نگهبان پس از 

 5230/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود نقانون اساسي شرع و 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ 

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131ن: تاريخ بررسي در شوراي نگهبا

مورخ  12/311/21418 به پيشنهاد شماره 1/2/3131در جلسه  رانيوز ئتيه
واحده قانون استفساريه در و به استناد ماده  يوزارت راه و شهرساز 38/32/3132

ها و مؤسسات دولتي و وابسته به ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان
 تصويب كرد: (3-)3122مصوب  - دولت

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: »: 91/5/5933 مصوب
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتي اجازه تصويب اساسنامه سازمانآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالم

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه سساتي را كه ؤبه دولت از جمله م
ع اصالح يا اصالح اساسنامه، كه در واق در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است،
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ها و تأسيسات دولتي و عمومي ( اساسنامه سازمان مجري ساختمان32و ) (32) مواد
هـ مورخ  13114/ت 11221شماره  نامهبيموضوع تصو (3))شركت مادرتخصصي(

 گردد:به شرح زير اصالح مي 38/2/3181
نفر رئيس و دو نفر عضو موظف و دو  ك)يعضو  پنجسازمان از  رهيمد ئتيه -32 ماده

 رهيمد ئتيتوسط اعضاي ه رهيمد ئتيشود. رئيس هتشكيل مي (غيرموظف نفر عضو
سرپرستي قسمتي از امور  ،عالوه بر وظايف اصلي رهيمد ئتيشود. اعضاي هتعيين مي

 عهده خواهند داشت. بهنيز  رهيمد ئتييس هئسازمان را به تشخيص ر
اقل سه نفر از اعضا مديره و حد مديره با حضور رئيس هيئت جلسات هيئت -32ماده 

)حداقل سه رأي موافق( معتبر است  ءيابد و تصميمات متخذه با اكثريت آرارسميت مي
مديره حاضر در  و تصميمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي هيئت

 رسد.جلسه مي

 مغایرت دگاهید
اعضاي به سازمان واگذاري سرپرستي قسمتي از امور  مبني بر ( اين مصوبه52ماده )ذيل  حكم

تعيين قانون اساسي است؛ زيرا  (01)مغاير با اصل  ،رهيمد ئتيبه تشخيص رئيس ه رهيمد ئتيه
( قانون اساسي، انجام آن در 01دارد و بر اساس اصل )ماهيت تقنيني اين موضوع امري است كه 

جهت، مغاير  صالحيت مجلس و غيرقابل واگذاري به غير است. بر اين اساس، اين مصوبه از اين
 با قانون اساسي است.  

 عدم مغایرت دگاهید

                                                                                                                                              
 

 باشد؟ ت وزيران ميئعهده هي تصميم دولت است، بر
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب ميواگذار شده است، چون تغيير 

مصوب ها و تأسيسات دولتي و عمومي )شركت مادرتخصصي( سنامه سازمان مجري ساختماناسا( 58( و )52. مواد )1
و نفر عضو اصلي( تشكيل يس و دئسازمان از سه عضو موظف )يك نفر رهيئت مديره  -52ماده »: 20/8/5909
 ،ظايف اصليه بر وشود. اعضاي هيئت مديره عالويس هيئت مديره توسط اعضاي هيئت مديره تعيين ميئشود. رمي

 .عهده خواهد داشت يس هيئت مديره نيز بهئتي از امور سازمان را به تشخيص رسرپرستي قسم
يس هيئت مديره و حداقل يك نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات ئجلسات هيئت مديره با حضور ر -50ماده 

دفتر مخصوص ثبت و به امضاي رأي موافق( معتبر است و تصميمات آن در  2متخذه با اكثريت آرا )حداقل 
 .«رسداعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه مي



 242 )شركت مادرتخصصي( ها و تأسيسات دولتي و عمومياصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان

ها و تأسيسات دولتي سازمان مجري ساختمان ياصالح اساسنامهدر مقام  اين مصوبهاز آنجا كه 
ها، واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانماده  است و طبق و عمومي

هرگونه تغيير يا اصالح  ،5933به دولت مصوب ها و مؤسسات دولتي و وابسته شركت
با  ت دولت واگذار شده استئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هياساسنامه

واگذاري سرپرستي قسمتي از امور  مبني بر ( اين مصوبه52ماده )ذيل  حكم، ت وزيران استئهي
قانون  (01)با اصل  تيمغاير ،هريمد ئتيبه تشخيص رئيس ه رهيمد ئتياعضاي هبه سازمان 

هاي ها و شركتي سازمانبه عبارت ديگر، اقدام به تقنين در خصوص اساسنامه ندارد. اساسي
دولتي توسط هيئت وزيران، در صورتي كه اين مجوز از سوي مجلس به هيئت وزيران واگذار شده 

 ( قانون اساسي بال اشكال است.01باشد، طبق مفاد اصل )

 نگهباننظر شورای 
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
ها و تأسيسات در خصوص اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،دولتي و عمومي
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 سازیصوصياصالح اساسنامه سازمان خ

 13/6/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 23ماده )قانون اساسي و به استناد  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

اصالح اساسنامه سازمان » ،5900( قانون اساسي مصوب 88) هاي كلي اصلقانون اجراي سياست
 جهت بررسي در دستور جلسهو دارايي  وزارت امور اقتصاديبنا به پيشنهاد را « سازيخصوصي

و اصالحات الزم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين قرار داد  51/2/5939
قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت  (01)طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  براياصالحيه 

مورخ  58552/11832ره شما يمفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 58/2/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 8/8/5939مورخ 
 كرد.اعالم  هيئت وزيرانبه  3/8/5939مورخ  5953/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  31/2/3131 :هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 4/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به  31/2/3131در جلسه  رانيوز ئتيه
مصوب  -( قانون اساسي 44هاي كلي اصل )قانون اجراي سياست (22استناد ماده )

 تصويب كرد: (3-)3182

                                                           
 سازمان اساسنامه -23 ماده» :0/55/5900 مصوب اساسي قانون( 88) اصل كلي هايسياست اجراي قانون( 23) ماده. 1

 هيئت تصويب به و تدوين دارايي و اقتصادي امور وزارت توسط جديد هايمأموريت به توجه با سازيخصوصي
 . رسيد خواهد وزيران
 كارمند مصوب، سازماني هايپست سقف تا وزيران هيئت تصويب با است مجاز سازيخصوصي سازمان -5 تبصره

 . نمايد استخدام
 سازمان آن به را خود كارشناسان سازيخصوصي سازمان درخواست به بنا مكلفند اجرايي هايدستگاه -2 تبصره
 . نمايند منتقل يا مأمور

 حقوقي و حقيقي اشخاص كارشناسان، تخصصي و فني خدمات از است مجاز سازيخصوصي سازمان -9 بصرهت
 . كند استفاده معين كار و ساعتي شكل به غيردولتي و يا دولتي

 



 243 سازياصالح اساسنامه سازمان خصوصي

 (3)،يسازياصالحي اساسنامه سازمان خصوص (1عنوان تبصره به ماده )زير به متن
 گردد.الحاق مي 21/33/3132هـ مورخ  43332/ت 321228شماره  نامهبيموضوع تصو

( 48بند ) ها موضوعصرفاً از محل تجديد ارزيابي دارايي ادشدهيافزايش سرمايه  -تبصره
 است. شده نيتأم (2)كل كشور 3132واحده قانون بودجه سال  ماده

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با موازين  ،سازيدر خصوص اصالح اساسنامه سازمان خصوصي هيئت وزيرانه مصوب

 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                                                                                                              
 

 سازمان كاركنان پاداش و تشويق و ترغيب تخصصي، مدتكوتاه هايآموزش براي است مجاز دولت -8 تبصره
 كه اينامهآيين طبق رديف اين اعتبارات. نمايد منظور بودجه قانون در اعتبار رديف يك ساله هر سازي،خصوصي

 اساسي قانون( 88) چهارم و چهل اصل كلي هايسياست اجراء عالي شوراي تصويب به واگذاري هيئت پيشنهاد به
 «شود.مي هزينه رسيد خواهد

هـ مورخ  83353/ت 531330شماره  نامهبيع تصوموضو ،يسازياصالحي اساسنامه سازمان خصوص( 9. ماده )1
سرمايه سازمان، مبلغ دويست و هشتاد و هفت ميليارد و ششصد و چهل ميليون و هشتصد  -9ماده : »29/55/5932

باشد ( متعلق به دولت مي%511( ريال و صد درصد )203008100950091و سي و يكهزار و هشتصد و سي و پنج )
 .«شده استكه تمامي آن پرداخت 

هاي اقتصادي ناشي از تجديد افزايش سرمايه بنگاه -80: »كل كشور 5932واحده قانون بودجه سال  ( ماده80بند ). 2
هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهالك دارايي مربوطه و ارزيابي دارايي

تجديد ارزيابي نشده باشد.  ،ت اصالح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخيريا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليا
  «رسد.ت وزيران ميئهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصويب هينامه اجرايي اين بند از جمله شركتآيين
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ها و تأسيسات دولتي و عمومي اصالحيه اساسنامه سازمان مجری ساختمان

 )شركت مادرتخصصي(

 2/2/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
اصالحيه اساسنامه » ،( قانون اساسي01ذيل اصل ) حاصل از در راستاي اختيار هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد را « )شركت مادرتخصصي( ها و تأسيسات دولتي و عموميسازمان مجري ساختمان
واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح به استناد ماده  و جمهور رئيسمعاونت حقوقي 
 يدر جلسه، 5933مصوب  و وابسته به دولت ها و مؤسسات دولتيها، شركتاساسنامه سازمان

پس از آن، اين اصالحيه جهت طي تشريفات  هيئت وزيران به تصويب رساند. 8/8/5939مورخ 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين  (01)قانوني مقرر در اصل 

نگهبان ارسال  به شوراي 0/8/5939 مورخ 90381/11311 شماره يشرع و قانون اساسي، طي نامه
، مفاد آن را مغاير با 50/8/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهشد. 

 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  28/8/5939مورخ  5113/512/39

******* 

  4/4/3131: هيئت وزيران بهتاريخ مصو
 38/4/3131 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان:

 38/1/3131مورخ  21181/22882 به پيشنهاد شماره 4/4/3131در جلسه  رانيوز ئتيه
واحده قانون استفساريه در خصوص و به استناد ماده  معاونت حقوقي رئيس جمهور

   سسات دولتي و وابسته به دولتها و مؤها، شركتاختيار اصالح اساسنامه سازمان
 تصويب كرد: (3) -3122مصوب  -

                                                           
ي و وابسته به دولت سسات دولتؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: »: 91/5/5933 مصوب
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه سساتي را كه ؤبه دولت از جمله م
يا اصالح اساسنامه، كه در واقع اصالح  در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است،

 



 213 )شركت مادرتخصصي(ها و تأسيسات دولتي و عمومي اساسنامه سازمان مجري ساختمان اصالحيه

ها و تأسيسات دولتي و اساسنامه سازمان مجري ساختمان (4در تبصره الحاقي به ماده )
هـ  13114/ت 328133شماره  نامهبيموضوع تصو (3)عمومي )شركت مادرتخصصي(

 توسعه پنجم سالهپنج هبرنام قانون( 12با رعايت ماده )»، عبارت 21/2/3132مورخ 
 گردد.اضافه مي« مجاز است»پس از عبارت  (2)«جمهوري اسالمي ايران

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 .قانون اساسي نظري ابراز نكردند

 نظر شورای نگهبان
 شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ي مزبور، مغاير با موازينمصوبه
 .اصالح شود 2/8/5932به  21/3/5932، از ـ ه 95118/ت 520933نامه شماره تاريخ تصويبتذكر: 

                                                                                                                                              
 

 باشد؟ ت وزيران ميئعهده هي تصميم دولت است، بر
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مير شده است، چون تغيير واگذا

مصوب ها و تأسيسات دولتي و عمومي )شركت مادرتخصصي( اساسنامه سازمان مجري ساختمان( 8. ماده )1
 وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است: -8ماده : »20/8/5909
5- ... 

ها و تأسيسات دولتي و عمومي )شركت مادر سازمان مجري ساختمان اساسنامه( 8به ماده ) تبصره الحاقي
 ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي09شركت مجاز است به استناد ماده ) -تبصره: »2/8/5932مصوب تخصصي( 

اي را هاي سرمايهيياهاي تملك دارهاي هر يك از طرحعمليات اجرايي قسمتي از پروژه -5901مصوب  -دولت 
شود، براي اجرا به واحدهاي استاني وزارت راه و شهرسازي واگذار و عتبار آن از منابع عمومي دولت تأمين ميكه ا

 «.ابالغ نمايد ( قانون محاسبات عمومي كشور31اعتبار مربوط را بر اساس ماده )

به منظور  -10 ماده»: 51/51/5903 توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب پنجم سالهبرنامه پنج ( قانون10اده )م. 2
هاي دولتي و عمومي قوه مجريه، ارتقاء كيفيت ساخت و حذف تشكيالت موازي، تمركز ساخت و ساز ساختمان

ريزي، مطالعه، طراحي و ساز و نيز لزوم رعايت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه
ها، تأسيسات دولتي و رسازي )سازمان مجري ساختمانهاي مزبور را در وزارت مسكن و شهاجراي ساختمان

هاي آموزش و پرورش و اطالعات، نيروهاي مسلح، سازمان انرژي اتمي و عمومي( متمركز نمايد. وزارتخانه
توسعه  مستثني است. معاونترسد، از شمول اين حكم ت وزيران ميئب هيمواردي كه به پيشنهاد معاونت به تصوي

هايي كه به ساخت و ساز وظف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به اصالح ساختار دستگاهو سرمايه انساني م
 «.پردازند، اقدام نمايدهاي عمومي دولتي ميساختمان
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 نظر نهایي شورای نگهبان
ها و تأسيسات در خصوص اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان هيئت وزيرانمصوبه 

از اينكه استناد به ماده واحده قانون استفساريه قطع نظر  ،)شركت مادرتخصصي(دولتي و عمومي 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهادر خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان

باشد، اصالحيه مذكور مغاير با موازين شرع و قانون ، در خصوص مورد موجه نمي3122مصوب 
 اساسي شناخته نشد.

 تذكر:
 د.اصالح شو 2/4/3132به  21/2/3132، از  هـ 13114/ت 328133 نامه شمارهتصويبتاريخ  -
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 اصالح اساسنامه شركت ارتباطات زیرساخت

 8/2/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
واحده  مادهبه استناد قانون اساسي و  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

ها و مؤسسات دولتي و ها، شركتاسنامه سازمانقانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اس
بنا به پيشنهاد را « اصالح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت» ،5933 مصوبوابسته به دولت 

و قرار داد  0/8/5939 جهت بررسي در دستور جلسه ارتباطات و فناوري اطالعاتوزارت 
طي تشريفات  برايآن، اين اصالحيه اصالحات الزم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از 

قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين  (01)قانوني مقرر در اصل 
نگهبان  به شوراي 23/8/5939مورخ  80511/11081شماره  يشرع و قانون اساسي، طي نامه

، مفاد آن را 51/1/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهارسال شد. 
ي شماره را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و مغاير با 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  53/1/5939مورخ  5321/512/39

******* 

  8/4/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 31/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 28/2/3131مورخ  33821/3به پيشنهاد شماره  8/4/3131در جلسه  رانيوز ئتيه
واحده قانون استفساريه در  اطالعات و به استناد ماده يوزارت ارتباطات و فناور

ها و مؤسسات دولتي و وابسته به ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان
 : كرد تصويب (3)-3122 مصوب -دولت 

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 ستفساريه: موضوع ا» :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  راي اسالمي است،هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شو در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
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 12213/ت 323233شماره  نامهبيموضوع تصو ساخت،ريشركت ارتباطات ز اساسنامه
 شود:به شرح زير اصالح مي 21/3/3182هـ مورخ 

 شود:( مي32متن زير جايگزين ماده ) -3
باشد كه حداكثر دو عضو آن شركت مركب از پنج عضو اصلي مي رهيمد ئتيه -32ماده 

فناوري اطالعات و  خواهد بود. اعضاي موظف به پيشنهاد وزير ارتباطات و رموظفيغ
توسط رئيس مجمع عمومي از بين  رموظفيتصويب مجمع عمومي عادي و اعضاي غ

هاي مرتبط با نظر در تخصصافراد با تحصيالت عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب
شوند. هاي شركت با اولويت كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب ميفعاليت

قضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده پس از ان رهيمد ئتياعضاي ه
هاي بعد بالمانع ت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورهمَاست، در سِ

 .ستا
« اعضاي هيئت مديره»هاي ( عبارت21( و ماده )22(، ماده )32( ماده )3در تبصره ) -2

 شود.اصالح مي« اعضاي موظف هيئت مديره»هاي به عبارت

 مغایرت دگاهید
شوند، گزينش مي با توجه به اينكه طبق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتي

آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر شرط عمل ميبه
كن از يت؛ لشركت نبوده اس ي پيشيندر اساسنامه« ظفمو»ي هريمد ئتيهبراي اعضاي وثاقت 

وجود ندارد و انتخاب آنها صرفاً  «يرموظفغ» يرهيمد ئتيهاعضاي آنجا كه اين گزينش در مورد 
ت مَممكن است افراد غير موثق به اين سِبر اين اساس، به خود شركت واگذار شده است و 

 يبرااحراز آن لزوم به شرط وثاقت و  ي اصالحي،اساسنامهانتخاب شوند الزم است در اين 
 ،از آنجا كه در اين مصوبه ،با اين وصفغيرموظف شركت تصريح شود.  يرهيمد ئتيهاعضاي 

مقيد به شرط وثاقت نشده است، اطالق  اعضاي غيرموظف در مورد رهيمد ئتيهتصدي منصب 
 اين مصوبه مغاير با موازين شرعي است. 

 عدم مغایرت دگاهید
شود و طبق قانون، از كساني دولتي محسوب مي با توجه به اينكه شركت ارتباطات زيرساخت،

                                                                                                                                              
 

ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده
 «.ت وزيران استئا هيشود بنظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد عمل ميشوند، گزينش بهمي كه متقاضي تصدي مناصب دولتي
 ئتيهوثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در اين مصوبه براي اعضاي 

تفاوتي  رهيمد ئتيهاعضاي يرموظف بودن اين شركت نبوده است. از طرفي، موظف يا غ يرهيمد
كند. از ي شركت دولتي ايجاد نميدر لزوم گزينش و احراز وثاقت براي عضويت در هيئت مديره

شركت مذكور امري مفروض و  رهيمد ئتيه رو، از آنجا كه شرط وثاقت براي تصدي منصباين
  لي مواجه نيست. عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكا عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  ،در خصوص اصالح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 فناوری اطالعات ایراناصالح اساسنامه سازمان 

 8/2/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
واحده  مادهبه استناد قانون اساسي و  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

ها و مؤسسات دولتي و ها، شركتقانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان
بنا به پيشنهاد را « اسنامه سازمان فناوري اطالعات ايراناصالح اس» ،5933 مصوبوابسته به دولت 

و قرار داد  0/8/5939 جهت بررسي در دستور جلسه ارتباطات و فناوري اطالعاتوزارت 
طي تشريفات  براياصالحات الزم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصالحيه 

بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين  قانون اساسي، جهت (01)قانوني مقرر در اصل 
نگهبان  به شوراي 23/8/5939مورخ  80518/11081شماره  يشرع و قانون اساسي، طي نامه

، مفاد آن را 51/1/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهارسال شد. 
ي شماره را طي نامهاين خصوص  دردانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و مغاير با 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  53/1/5939مورخ  5320/512/39

******* 

  8/4/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 31/1/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 28/2/3131مورخ  33821/3به پيشنهاد شماره  8/4/3131هيئت وزيران در جلسه 
اطالعات و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در  وزارت ارتباطات و فناوري

 به وابسته و دولتي مؤسسات و هاشركت ها،خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان
 :كرد تصويب (3)-3122 مصوب -دولت

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م ه دولت ازب
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
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 ت/211242 شماره هاينامهاساسنامه سازمان فناوري اطالعات ايران، موضوع تصويب
به  33/2/3133 هـ مورخ 42811 ت/323284 شماره و 31/32/3182 مورخ هـ 41221

 :شودشرح ذيل اصالح مي
 :شود( مي31متن زير جايگزين ماده ) -3

 آن عضو دو حداكثر كه باشدهيئت عامل سازمان مركب از پنج عضو مي -31ماده 
 و اطالعات فناوري و ارتباطات وزير پيشنهاد به موظف اعضاي. بود خواهد غيرموظف

مع عمومي از بين مج رئيس توسط غيرموظف اعضاي و عادي عمومي مجمع تصويب
 با مرتبط هايتخصص در نظرافراد با تحصيالت عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب

. شوندمي انتخاب سال دو مدت براي سازمان كاركنان اولويت با سازمان هايفعاليت
 نيامده عمل به انتخاب تجديد كه زماني تا مدت انقضاي از پس عامل هيئت اعضاي
 بالمانع بعد هايقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورهبا خود سِمَت در است،
 .است

به « اعضاي هيئت عامل»هاي ( عبارت22( و ماده )31( ماده )2در تبصره ) -2 
 شود.اصالح مي« اعضاي موظف هيئت عامل»هاي عبارت

 مغایرت دگاهید
شوند، گزينش مي ق قانون، از كساني كه متقاضي تصدي مناصب دولتيبا توجه به اينكه طب

آيد و يكي از شرايط گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر شرط عمل ميبه
ي پيشين نبوده است؛ ليكن از آنجا كه اين در اساسنامه عامل ئتيه« موظف»وثاقت براي اعضاي 

وجود ندارد و انتخاب آنها صرفاً به خود سازمان  عامل ئتيه« موظفغير»اعضاي گزينش در مورد 
واگذار شده است و بر اين اساس، ممكن است افراد غير موثق به اين سِمَت انتخاب شوند الزم است 

عامل  ئتيه غيرموظفاعضاي  ي اصالحي، به شرط وثاقت و لزوم احراز آن برايدر اين اساسنامه
اعضاي  عامل در مورد ئتيهاز آنجا كه در اين مصوبه، تصدي منصب  تصريح شود. با اين وصف،

 مقيد به شرط وثاقت نشده است، اطالق اين مصوبه مغاير با موازين شرعي است.  غيرموظف

 عدم مغایرت دگاهید
شود و طبق قانون، سازمان دولتي محسوب مي ،سازمان فناوري اطالعات ايرانبا توجه به اينكه 

                                                                                                                                              
 

ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ده واحدهما
 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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آيد و يكي از شرايط عمل ميشوند، گزينش بهمي تقاضي تصدي مناصب دولتياز كساني كه م
گزينش، مورد وثوق بودن افراد متقاضي است، نيازي به ذكر مجدد اين شرط در اين مصوبه براي 

 ئتيهاعضاي اين سازمان نبوده است. از طرفي، موظف يا غيرموظف بودن  عامل ئتيهاعضاي 
كند. از و احراز وثاقت براي عضويت در هيئت عامل ايجاد نميتفاوتي در لزوم گزينش  عامل

اين سازمان، امري مفروض و  عامل ئتيه رو، از آنجا كه شرط وثاقت براي تصدي منصباين
  عدم ذكر شرط وثاقت در اين مصوبه با اشكالي مواجه نيست.  عنه است،مفروغٌ

 نظر شورای نگهبان
 شرع و قانون اساسي شناخته نشد.ي مزبور، مغاير با موازين مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  ،در خصوص اصالح اساسنامه سازمان فناوري اطالعات ايران هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 اصالح اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفایي

  6/2/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 9) تبصرهاستناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  نهيئت وزيرا

ها و اختراعات سازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانش( قانون حمايت از شركت1ماده )
شوراي عالي بنا به پيشنهاد را « اصالح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي» ،5903 مصوب

پس از  هيئت وزيران به تصويب رساند. 2/0/5939مورخ  يدر جلسه فناوري، تحقيقات و علوم
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهآن، اين 

مورخ  08113/11305شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه نگهبان ارسال شد. به شوراي 0/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 53/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  53/0/5939مورخ  2118/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  2/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 33/2/3131بررسي در شوراي نگهبان:  تاريخ

، تحقيقات و فناوري و به پيشنهاد شوراي عالي علوم 2/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
بنيان و ها و مؤسسات دانش( قانون حمايت از شركت1( ماده )1به استناد تبصره )

 : كرد تصويب (3)-3183 مصوب -ها و اختراعات سازي نوآوريتجاري

                                                           
 بمصوها و اختراعات سازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانش( قانون حمايت از شركت1ماده ). 1

نمودن  يو كاربرد يها و اختراعات و شكوفاسازينوآور يسازيبه منظور كمك به تجار -1ماده : »1/0/5903
و مشاركت با  نيخذ هرگونه تضمابدون  التيالحسنه و تسهقرض التيارائه كمك و تسه قياز طر يدانش فن

عنوان صندوق  تتح يصندوق ان،يبنها و مؤسسات دانشاز سهم مشاركت به شركت يبخش ايبخشش تمام  ارياخت
شود. منابع يم سينظر رئيس شورا تأس ريو ز يو فناور قاتيعلوم، تحق يعالي وابسته به شورا ييو شكوفا ينوآور

اشخاص  يگذارهيدولت، اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه، هرگونه كمك و سرما يهاصندوق شامل كمك يمال
وابسته  يهاها و شركتيو شهردار يردولتيغ يعموم يادهاسته و تابع، نهواب يدولت يهاو شركت يو حقوق يقيحق

. به منظور ندينما نيشده را تأماديموضوع صندوق  التياز منابع تسه يتوانند بخشيم زيها نبانك باشد.يو تابع م
از ( %1/1)د درص ميبودجه، حداقل ن حهيصندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در ال يمنابع مال نيتأم
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موضوع  (3)وق نوآوري و شكوفايي( اساسنامه صند8( به ماده )3نوان بند )متن زير به ع
( قبلي 3الحاق و شماره بند ) 32/1/3133هـ مورخ 42428 /ت11238ه شماره نامتصويب
 : شود( اصالح مي31به بند )

 .وزير صنعت، معدن و تجارت -3

 عدم مغایرت دگاهید
رت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغاي

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  ،در خصوص اصالح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي هيئت وزيرانمصوبه 

 ون اساسي شناخته نشد.موازين شرع و قان

                                                                                                                                              
 

 .رديصندوق در نظر بگ نيخود را جهت كمك به ا يمنابع بودجه عموم
 ... -5 تبصره
و نظارت بر صندوق در  تيريمد ت،ينحوه فعال ارات،ياخت ف،يصندوق شامل اركان، وظا نياساسنامه ا -9 تبصره

 نيا بيتصو خياه از تارحداكثر ظرف سه م يو فناور قاتيعلوم، تحق يعالي قانون توسط شورا نيچارچوب ا
 .«رسديم رانيوز تيئه بيو به تصو هيقانون ته

صندوق به شرح  يامنا ئتيه ياعضا -0ماده : »21/0/5931مصوب  ( اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي0ماده ). 1
 باشد:يم ليذ
 امنا( ئتيجمهور )رئيس ه سئير -5
 رئيس جمهور يو فناور يمعاون علم -2
 جمهور سئير يو نظارت راهبرد يزيرهمعاون برنام -9
 يو فناور قاتيعلوم، تحق ريوز -8
 يبهداشت، درمان و آموزش پزشك ريوز -1
 ييو دارا يامور اقتصاد ريوز -0
 يرئيس كل بانك مركز -3
 نخبگان يمل اديرئيس بن -0
 سه نفر با انتخاب رئيس جمهور. -3

و محل  خيشود. دستور جلسه، تاريانتخاب م ءامنا ئتيه با حكم رئيس ءامنا ئتيه ريرئيس و دببينا -تبصره
 .«شوديم نييتع ءامنا ئتيه ريتوسط دب ءامنا ئتيجلسات ه
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 اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي مدیریت منابع آب ایران

   5/2/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده استناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

ها و سسات، شركتها، مؤواحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان
اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي » ،5933 مصوبمؤسسات دولتي و وابسته به دولت 

هيئت  1/0/5939ي مورخ در جلسهوزارت نيرو را بنا به پيشنهاد « مديريت منابع آب ايران
( 01پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل ) وزيران به تصويب رساند.

 ياساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه قانون
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 3/0/5939مورخ  08021/81803شماره 

قانون موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 2/3/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
مورخ  2593/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود ناساسي 

  اعالم كرد. به هيئت وزيران 3/3/5939

******* 

  1/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 2/2/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/41323/32به پيشنهاد شماره  1/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار ه استناد ماده وزارت نيرو و ب 3/33/3132

 -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، مؤسسات، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 :كرد تصويب (3)-3122مصوب 

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: : »91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتمجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان آيا در مواردي كه

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
اسنامه كه در واقع اصالح يا اصالح اس هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
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( به اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 14عنوان ماده )زير به متن
 شود:اضافه مي 21/1/3182هـ مورخ 28221 /ت2211نامه شماره موضوع تصويب

با تصويب مجمع  (3)(2ارائه خدمات موضوع ماده ) يشركت مجاز است در ازا -14 ماده

                                                                                                                                              
 

ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده
 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير

 تيموضوع فعال -3ماده : »3/52/5905نابع آب ايران مصوب ( اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت م3)ماده . 1
در  تيو انجام هرگونه فعال مجموعهريز يهاشركت در شركت يهاهيسهام و سرما تيريشركت عبارت است از مد

 يبه استثنا) يآب يهاو سازه ساتيتأس از منابع آب، نهيبه يبردارشناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره يراستا
اعم از  يبرق آب يهاتي( و ظرفييروستا و يفاضالب شهر هيو انتقال و تصف يآورآب، جمع عيامور مربوط به توز

وزارت  يهاسياستمقررات مربوط و و  نيمندرج در قوان فيدر چارچوب تكال يگذارهينظارت، سرما تيريمد
توسط شركت انجام خواهد شد.  يمجمع عموم بيعنداللزوم با تصو ايو  جموعهرميز يهاشركت قيكه از طر روين

 :باشدياز جمله آن م ليموارد ذ
 به آب، از جمله مربوط و مقررات نيقوان ريعادالنه آب و سا عيقانون توز يدر اجرا رويوزارت ن يكارگزار -5

 منابع آب. يفيو ك يو حفاظت كم هيپا تمطالعا از منابع آب و انجام امور يبردارو كنترل بهره تيريمد
آب و  مدت بخشانيو م مدتبلند يهابرنامه ها،استيراهبردها، س نهيالزم در زم يشنهادهايپ نيو تدو يبررس -2

 .رويآنها به وزارت ن هئارا
 .رويها و مصوبات وزارت نبرنامه ياجرا -9
 منابع آب. يفيو ك يكمّي شناخت و رفتارسنج يبرا ازيمورد ن هياطالعات پا ليو تحل ديتول ه،يته ،يآورجمع -8
 ،يزهكش و ياريآب يهاو انتقال آب، شبكه نيمأت يهاطرح يو انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرا يراهبر -1
و  يآب برقي انرژ ديو تول ،يمصنوع هيو تغذ البيس ها و سواحل، كنترلرودخانه يسدها، مهندس يمنيو ا يداريپا

 مربوط. يهاو سازه ساتيسأاز ت يبرداربهره و انجام نظارت در يراهبر نينهمچ
 ... -تبصره

 .بيتصو يبرا روين وزارت آنها به هئاز منابع آب و ارا نهياستفاده به يهاها و روشدستورالعمل نيتدو ه،يته -0
 ازي ندگيمصرف به نما مختلفي هاالزم به منظور نظارت در نحوه استفاده از منابع آب در بخش اتيانجام عمل -3

مصرف و كاهش مصارف  يسازنهيبه منظور مصرف به تيريفرهنگ مد جيترو نيو همچن رويطرف وزارت ن
 .يضرورريغ
و  ينگهدار احداث، نهيزم در ازيمورد ن يو تخصص يفن يو استانداردها ارهايها، ضوابط، معدستورالعمل هيته -0

 .بيتصو يبرا روين وزارت آن به هئو ارا يآب يهاازهو س ساتيسأاز ت يبرداربهره
 يانرژ آب و يهانهيدر زم يرساناطالع ،يانتقال دانش فن ،يورافن قات،يتوسعه تحق يانجام اقدامات الزم برا -3

 .هاتيفعال گونهنيا از يبانيو پشت يمنابع مال نيمأت زيو ن يبرق آب
 يورو بهره تيريمد يارتقا در ثرؤعوامل م ريو سا يو توسعه منابع انسانانجام اقدامات الزم به منظور آموزش  -51

 .يآبو برق يآب يهاو سازه ساتيسأاز ت يبرداردر بهره
 با بخش آب و مرتبطي تخصص يهانهيدر زم قاتيو تحق يو پژوهش يآموزش يهاتياز توسعه فعال تيحما -55
 بخش آب كشور. ازيمتخصصان مورد ن تيترب يهااز برنامه يبانيپشت
 ربط.يذ مقررات و نيدر چارچوب قوان يالمللنيو ب يداخل يو تخصص يعلم يهادر انجمن تيعضو -52
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اي و شركت سهامي سازمان هاي آب منطقهعمومي تا دو درصد از درآمدهاي شركت
ودجه آب و برق خوزستان و شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران را در قالب ب

خود دريافت و با توجه به امكانات فني، علمي  يهانهيبخشي از هز نيمنظور تأمساالنه به
ها مرتبط با فعاليت شركت به ساير دستگاه هاينهيو تحقيقاتي خود خدمات الزم را در زم

 الزحمه ارائه نمايد.و مؤسسات در قبال حق

 عدم مغایرت دگاهید
در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

                                                                                                                                              
 

 .شركت فيانجام وظا يبرا يسسات داخل و خارج كشور و تبادل اطالعات علمؤبا م يهمكار -59
ي هايانجام هماهنگ و رويوزارت نمجموعه به ريز يهاشركت نيمشترك يآب برا يهاتعرفه شنهاديو پ نيتدو -58

 يهاها در شركتاعمال تعرفه بر و نظارت بيتصو يمراحل قانون ريس يربط برايذ يهابا دستگاه الزم
 مجموعه.ريز

 هايشركت قياز طر يآب برق يو فروش عمده آب و انرژ ديمربوط به خر يانجام معامالت و انعقاد قراردادها -51
 مجموعه.ريز

 انتقال آب و آب، نيمأت ساتيسأدر ت يگذارهيبخش آب جهت سرما يمنابع مال نيمأتوسعه و ت ،تيريمد -50
و گردش منابع  التيتسه يبرقرار قياز طر منابع نياز ا نهيمصوب و استفاده به يهابرابر برنامه يبرق آب يانرژ
 .رمجموعهيز يهاشركت و شركت نيمابيف ،يمال
 از نانيحصول اطم منظور الزم به يو راهكارها ريو تداب ييو اجرا يمال تيريمد ياها و راهكارهاتخاذ روش -53

 .هاتيفعال ريها و انجام ساو به موقع طرح حيصح ياجرا
و  يداخل مشاركت عرضه اوراق قرضه و ،يو خارج ياز منابع داخل يمال التياخذ هر گونه وام و تسه -50

اخذ وام و  يمجموعه براريزي هاشركت نيتضم نيو همچن يمال نيمأت يهاروش رياشتراك و سا فروششيپ
 .يعموم مصوب مجمع يهاضوابط و دستوالعمل تيرعابا التيتسه
و  يخصوص و بخش يمردمي هاجلب مشاركت ،يمنابع مال نيمأو انجام اقدامات الزم به منظور ت يزيربرنامه -53

و  آبيهاطرح ياجرا يهاتيظرف توسعه ط به منظوربر اساس ضوابط و مقررات مربو هيجلب سرما نيهمچن
 مربوط. ساتيسأاز ت يبرداربهره
 انجام امور يبرا كشور يالزم به منظور توسعه مشاركت بخش خصوص يهايبانيانجام اقدامات و پشت -21

 بط و مقرراتاساس ضوا مربوط بر ساتيسأت و يآب و برق آب يهاطرح يو نگهدار يبرداربهره ،يياجرا ،يمطالعات
 مربوط.

 شركت. با و گريكديمجموعه با ريز يهاشركت نيب يادار ،يمال ،يروابط فن ميو تنظ يهماهنگ -25
 .يو منابع انسان يادار ،يمال ،يفن تيريمد يهانهيدر زم رمجموعهيز يهااز عملكرد ساالنه شركت يابيارز -22
 مربوط. مقررات تيط با موضوع شركت باشد با رعاكه مرتب گريد يهاشركت و مشاركت در شركت ليتشك -29
 .«كه با هدف شركت مرتبط باشد تيمبادرت به هرگونه فعال -28
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 نظر شورای نگهبان
الحاق گرديده و  به اساسنامه مذكور 5931مصوب سال  (5)(98)ا توجه به اينكه ماده ب تذكر:

و در  صحيح نبوده« اضافه»به تأييد اين شورا رسيده است، لذا واژه  20/0/5931طي نامه مورخ 
 باشد.سابق مي (98)عنوان اصالحيه ماده ه اين ماده ب ،حقيقت

 نظر نهایي شورای نگهبان
در خصوص اصالح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب  هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،ايران
 

                                                           
ماده : »هيئت وزيران( 21/0/5931الحاقي مورخ )اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران ( 98ماده ). 1

( با تصويب 3ارائه خدمات موضوع ماده ) شركت مجاز است بابت راهبري و مديريت منابع آب كشور و -98
 و آب سازمان سهامي شركت و استاني و ايهاي آب منطقهميزان دو درصد از درآمدهاي شركت مجمع عمومي به

ن بخشي از تأمي منظور به ساالنه بودجه قالب در را ايران نيروي و آب منابع توسعه سهامي شركت و خوزستان برق
 با مرتبط هايزمينه در را الزم خدمات ،خود تحقيقاتي و علمي فني، امكانات به توجه با و دريافت خود هايهزينه

 «.نمايد ارائه الزحمهحق قبال در خصوصي يا دولتي از اعم مؤسسات و هادستگاه ساير به شركت فعاليت
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 چابهار اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاداصالح 

 62/2/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
 ( قانون اساسي و بنا به پيشنهاد شماره01هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل )

صنعتي و ويژه اقتصادي و به  -شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 58/51/5939مورخ  819/51/322
 ايران اسالمي جمهوريصنعتي  -آزاد تجاري ( قانون چگونگي اداره مناطق8استناد بند )ب( ماده )

 8/9/5939را در تاريخ  صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار اساسنامه شركت اصالح (5)،2593مصوب 
ي ( قانون اساسي، طي نامه01اين مصوبه جهت طي مراحل قانوني مقرّر در اصل ) .كرد تصويب
ال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين به شوراي نگهبان ارس 59/9/5939مورخ  23390/11103شماره 

( قانون 88هاي كلّي اصل )، برخي از مفاد آن را مغاير با سياست5/1/5939ي مورخ مصوبه در جلسه
 ( قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود را در اين خصوص، طي551اساسي و مآالً مغاير با اصل )

وزيران براي رفع  هيئتزيران اعالم كرد. به هيئت و 0/1/5939مورخ  5025/512/39ي شماره نامه
 اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و آن را طي ،20/0/5939ايراد شوراي نگهبان در جلسه 

براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  91/0/5939مورخ  39519/11103ي شماره نامه
شوراي نگهبان قرار گرفت. در  91/3/5939 ي مورخي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

ي اصالحي، ايراد پيشين خود را اين مرحله شوراي نگهبان، پس از بحث و بررسي راجع به مصوبه
برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و قانون 

 به هيئت وزيران اعالم كرد. 91/3/5939مورخ  2921/512/39ي شماره اساسي را طي نامه

******* 

                                                           
 -8ماده : »3/0/5932 صوبم صنعتي جمهوري اسالمي ايران -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري( 8)ماده . 1

  تِوزيران مسئولي هيئت
 هاي هر منطقه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتنامهتصويب آيين -الف
 هاي تابعه تصويب اساسنامه سازمان و شركت -ب
 هاي مناطق هاي مالي سازمانهاي عمراني، فرهنگي، بودجه ساالنه و عملكرد صورتتصويب برنامه -ج
 يتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا تصويب مقررات امن -د
 هاي مناطق اعمال نظارت عاليه بر فعاليت -ـه

  .«را به عهده خواهد داشت
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 )مرحله نخست( 4/1/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 3/1/3131و  21/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

/ت 11112نامه شماره اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار موضوع تصويب
 شود:رح زير اصالح ميو اصالحات بعدي آن به ش 34/8/3124ك مورخ 31142

3- ... 
 شوند:ي( م23( و )33(، )2مواد )متون زير به ترتيب جايگزين  -2
هاي ابالغي شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سياست -2ده ام

صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به انجام موارد زير  -يشوراي عالي مناطق آزاد تجار
 اقدام نمايد:

آوري ذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عملگسرمايه -الف
 انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري. 

گذاران خصوص شناسايي و جذب سرمايه ها و اقدامات الزم درانجام فعاليت -ب
ري گذاگذاري در منطقه با رعايت مقررات سرمايهتوانمند داخلي و خارجي جهت سرمايه

ك مورخ 21/ت11412نامه شماره صنعتي موضوع تصويب -در مناطق آزاد تجاري
 و اصالحات بعدي آن. 32/1/3121

( و جذب نيروي %43ها تا سقف )سيس شركت و مشاركت در سهام شركتأت -هتبصر
هاي ابالغي شوراي عالي مناطق انساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب سياست

 باشد.ي و ويژه اقتصادي ميصنعت -آزاد تجاري
 ... -33ماده 

 رتیمغا دگاهید
دولت حق  (5)( قانون اساسي،88هاي كلّي اصل )سياست( بند )الف( 5جزء )بر اساس  (الف

 تيو موظف است هرگونه فعال (2)را ندارد (88)خارج از موارد صدر اصل  ديجد ياقتصاد تيفعال

                                                           
 ديجد ياقتصاد تيدولت حق فعال -5»: 5908 ابالغي اساسي قانون( 88) اصل يكلّ هاي)الف( سياست بند( 5) جزء. 1

و  يقبل يهاتي)شامل تداوم فعال تيوظف است هرگونه فعال( را ندارد و م88خارج از موارد صدر اصل )
 %21 انهيساله چهارم )سالبرنامه پنج اني( نباشد، حداكثر تا پا88صدر اصل ) نياز آن( را كه مشمول عناو يبرداربهره

 .كند واگذار يردولتيغ يعموم و يخصوص و يتعاون يهابخش به( تيفعال كاهش
( 88) اصل صدر نيعناو از خارج يضرور تيفعال شروع و تداوم كشور، اداره سنحُ در نظام تيلئوبا توجه به مس

 «.است مجاز نيمع مدت يبرا ياسالم يشورا مجلس بيتصو و رانيوز هيئت شنهاديپ به بنا دولت، توسط

و نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني »: اساسي قانون چهل و چهارم اصل. 2
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نباشد،  (88)صدر اصل  نياز آن( را كه مشمول عناو يبردارو بهره يقبل يهاتي)شامل تداوم فعال
و  يتعاون يها( به بخشتيكاهش فعال %21 انهيچهارم )سالي سالهپنج يبرنامه انيحداكثر تا پا

در موارد ضروري نيز تداوم و شروع فعاليت دولت در  واگذار كند. يردولتيغ يو عموم يخصوص
منوط به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس (، 88ي خارج از عناوين صدر اصل )حوزه

( 2اين در حالي است كه در بند )الف( ماده ) شوراي اسالمي و براي مدت معين، مجاز است.
ي ي آزاد چابهار، اجازهي اصالحي، به طور عام به شركت صيد صنعتي منطقهاساسنامه

آوري انواع آبزيان و ر و عملگذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثيسرمايه
ي آن نيز، تأسيس شركت و داده شده است و در تبصره امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري

هاي ها تجويز شده است. بر اين اساس، از آنجا كه اطالق فعاليتدر سهام شركت مشاركت
د و بنابراين با اين شو( قانون اساسي نيز مي88اقتصادي مزبور، شامل موارد خارج از صدر اصل )

( قانون 88هاي خارج از عناوين صدر اصل )گذاري در فعاليتي سرمايهمصوبه، دولت اجازه
( قانون 88هاي كلّي اصل )اساسي را خواهد داشت، اين مصوبه، مغاير با بند )الف( سياست

( 551اصل )( 5اساسي، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري است و در نتيجه، اين مصوبه با بند )
هاي كلّي (، تعيين سياست551( اصل )5قانون اساسي در تغاير خواهد بود؛ چه آنكه مطابق با بند )

ي مقام رهبري و در صالحيت تشخيص مصلحت نظام، بر عهده مجمعنظام پس از مشورت با 
 هاي كلّي اصل( بند )الف( سياست5) ايشان است. جهت رفع اين مغايرت، مطابق با ذيل جزء

 ( قانون اساسي، الزم است كه دولت موضوع را به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند.88)
شوراي نگهبان صالحيت اظهار نظر در  الزم به ذكر است كه مطابق با حكم مقام معظم رهبري،

در مواردي كه  ي نظام راهاي كلّخصوص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياست
  (5).دارد نظام، اظهار نظر نكرده است، مجمع تشخيص مصلحت

                                                                                                                                              
 

ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خصوصي با برنامه
، راديو و تلويزيون، پست و يرسانهاي بزرگ آبخارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه

نند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار آهن و ماي، كشتيراني، راه و راهيتلگراف و تلفن، هواپيما
ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق دولت است. بخش تعاوني شامل شركت

شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و ضوابط اسالمي تشكيل مي
كه با  ييهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جاشود كه مكمل فعاليتخدمات مي

كشور  ياصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد
ر گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسالمي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط ه

 «كند.سه بخش را قانون معين مي
در خصوص  رهبري، معظم مقام به خود 91/55/5932 مورخ 19212/91/32 شماره يمهنا در نگهبان شوراي دبير. 1
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هاي قانوني سابق شركت صيد فعاليت(، در مقام تكرار 2اين استدالل كه بند )الف( ماده )( ب
بوده و ناظر بر فعاليت جديد اقتصادي نيست و در نتيجه، مغاير با  آزاد چابهار يصنعتي منطقه

ناصواب است؛ زيرا اوالً حتي در صورتي  ( قانون اساسي نخواهد بود،88هاي كلّي اصل )سياست
 -كه اين چنين نيست -هاي قانوني سابق شركت مزبور باشد بند )الف( به معناي تداوم فعاليتكه 

موظف است ، دولت قانون اساسي (88)ي اصل هاي كلّ( بند )الف( سياست5جزء )به تصريح 
صدر  نياز آن( را كه مشمول عناو يبردارو بهره يقبل يهاتي)شامل تداوم فعال تيهرگونه فعال

 به( تيفعال كاهش %21 انهيسال) چهارم يسالهپنج يبرنامه انينباشد، حداكثر تا پا (88)اصل 
ثانياً حتي در صورتي كه بخش  .كند واگذار يردولتيغ يعموم و يخصوص و يتعاون يهابخش

ي انواع آبزيان، آورملدر امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عغيردولتي نيز 
به  در عمل، قابل واگذاري ،در اين حوزهمزبور فعاليت شركت  و در نتيجه،كند گذاري نسرمايه

( بند )الف( 5جزء )هاي مندرج در بند )الف(، مشمول حكم ذيل نباشد، فعاليتبخش غيردولتي 
بنا به م فعاليت، صرفاً ( است كه بر اساس آن بايد موارد استثنايي تداو88اصل ) يهاي كلّسياست

انجام شود و حال آنكه اين تشريفات  نيمدت مع يمجلس برا بيو تصو رانيوز ئتيه شنهاديپ
هاي سابق شركت ي فعاليتقانوني در مورد بند )الف( رعايت نشده است. بنابراين انجام و توسعه

شود و ي از آن محسوب ميبردارهاي قبلي و بهرهتداوم فعاليت ي آزاد چابهار،صيد صنعتي منطقه
هاي خصوصي و يا دولتي است و در صورت ضرورت به دولت مكلف به واگذاري آن به بخش

 مشاركت دولت، نيازمند مصوبه مجلس است. 
( قانون اساسي به مجلس اجازه داده شده است كه تصويب برخي از 01اصل ) در (ج

به دولت واگذار كند. بنابراين، مفهوم اين هاي دولتي يا وابسته به دولت را هاي شركتاساسنامه
هاي دولتي يك امر تقنيني و در صالحيت طور كه تصويب و تشكيل شركتاصل آن است كه همان

ها نيز موضوعي تقنيني و در صالحيت ي اين شركتمجلس شوراي اسالمي است، اصالح اساسنامه
بند ي مصوب هيئت وزيران، همستند اساسنام ،مجلس است. از سوي ديگر در صدر اين مصوبه

                                                                                                                                              
 

هاي كلّي نظام استعالم كردند كه ي شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس از جهت مغايرت با سياستوظيفه
 تشخيص مجمع كه مواردي در» :داشتند اعالم 55/9/5939 تاريخ در نامه اين به پاسخ در رهبري معظم مقام

 و برنامه قانون يا سالهپنج هايبرنامه قانون در باألخص - را مجلس مصوبات انطباق عدم يا مغايرت نظام، مصلحت
 مجمع، نظر اساس بر است موظف محترم شوراي كند، اعالم نگهبان شوراي به كلي هايسياست با - ساليانه بودجه
 است، نكرده نظر اعالم بارهاين در مجمع كه مواردي در لكن. نمايد اعالم مجلس به را مصوبه آن مخالفت و اقدام

 «.كرد خواهند عمل هاسياست با مصوبه انطباق عدم و مغايرت درباره خود ذاتي وظيفه طبق بر نگهبان شوراي
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بيان شده است؛  (5)5932صنعتي مصوب  -ي مناطق آزاد تجاري( قانون چگونگي اداره8)ب( ماده )
« اصالح»حال آنكه در بند مزبور، تصريحي در خصوص صالحيت هيئت وزيران نسبت به 

ي د صنعتي منطقهي شركت صيبنابراين، اصالح اساسنامه هاي تابعه وجود ندارد.ي شركتاساسنامه
ي مجلس شوراي اسالمي است و از آن جهت كه آزاد چابهار توسط دولت نيازمند تجويز و مصوبه

( قانون اساسي است. 01ي مزبور مغاير با اصل )اي وجود ندارد، تصويب اساسنامهچنين مصوبه
رد كه الذكر، چنين تفسيري داشايان ذكر است اگر مجلس از وضع مصوباتي مانند حكم فوق

ي هاي دولتي شامل واگذاري تصويب اصالح اساسنامهي شركتواگذاري تصويب اساسنامه
ي تفسيري استناد شود و نه به شود، بايد در صدر اين مصوبه به آن مصوبههاي مزبور نيز ميشركت

 .5932مصوب  صنعتي -ي مناطق آزاد تجاري( قانون چگونگي اداره8بند )ب( ماده )

 رتیغام عدم دگاهید
( 01ي آزاد چابهار، مغاير با اصل )تصويب اصالح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه (الف

هاي دولتي و يا شركت يقانون اساسي نيست؛ زيرا تجويز واگذاري تصويب دائمي اساسنامه
 باشد. مستندي آنها نيز ميبه معناي صالحيت تصويب اصالح اساسنامه به دولت، وابسته به دولت،

ي مناطق ( قانون چگونگي اداره8بند )ب( ماده ) ي شركت مزبور نيزواگذاري تصويب اساسنامه
ي تفسير كلّ مجلس شوراي اسالمي است. از سوي ديگر، 5932صنعتي مصوب  -آزاد تجاري

ي يك شركت دولتي را به دولت داده است، اين ي تصويب اساسنامهمجلس از قوانيني كه اجازه
شود. بنابراين ميمزبور نيز  يمشتمل بر صالحيت تصويب اصالح اساسنامه ،جازهاست كه اين ا

ي ( قانون اساسي، كه بر تفويض تصويب اساسنامه01ي مزبور، مغايرتي با اصل )اصالح اساسنامه
 ندارد. كند،هاي دولتي به دولت تأكيد ميشركت
صيد صنعتي در  اص(،ي آزاد چابهار )سهامي خموضوع شركت صيد صنعتي منطقه (ب
(، 2ي چابهار است كه پيش از تصويب اين مصوبه نيز وجود داشته است. بند )الف( ماده )منطقه

( قانون اساسي بيان نكرده است و ناظر به 88جديدي را خارج از موارد صدر اصل ) فعاليت

                                                           
 تِت وزيران مسئوليئهي -8ماده : »3/0/5932صنعتي مصوب  -اريي مناطق آزاد تج( قانون چگونگي اداره8. ماده )1

 هاي هر منطقه.ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتنامهتصويب آيين -فال
 هاي تابعه.تصويب اساسنامه سازمان و شركت -ب
 هاي مناطق.هاي مالي سازمانهاي عمراني، فرهنگي، بودجه ساالنه و عملكرد صورتتصويب برنامه -ج
 تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا. -د

 هاي مناطق.اعمال نظارت عاليه بر فعاليت -هـ
 «را به عهده خواهد داشت.
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زبور و در ي شركت، در شمار وظايف شركت مهايي است كه سابقاً بر اساس اساسنامهفعاليت
ي شركت صيد بنابراين، از آن جهت كه اصالح اساسنامه (5)هاي قبلي آن بوده است.راستاي فعاليت
( قانون اساسي 88جديدي را خارج از عناوين صدر اصل ) ي آزاد چابهار، فعاليتصنعتي منطقه

ون اساسي كه بر ( قان88هاي كلّي اصل )مغايرتي با بند )الف( سياست كند،براي دولت ايجاد نمي
( قانون اساسي به دولت 88هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل )ممنوعيت واگذاري فعاليت

امور گذاري و انجام سرمايه»اگر اين شركت را مجاز به  كند، ندارد. الزم به ذكر است كهتأكيد مي
، عمراني خدماتي انواع آبزيان و امور مجازآوري صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل

شود موضوع بند )الف( ندانيم، موضوع فعاليت اين شركت، سالبه به انتفاي موضوع مي« و تجاري
ضمناً بايد توجه داشت كه بخش غيردولتي در امور  و در نتيجه بايد شركت مزبور را منحل كرد.

كند تا بتوان نمي گذاري، سرمايهآوري انواع آبزيانو تكثير و عملصيد و خدمات صيادي، پرورش 
 فعاليت شركت در اين حوزه را به بخش غيردولتي واگذار كرد.

( اصل 5( قانون اساسي و به تبع بند )88هاي كلّي اصل )اعالم مغايرت بند )الف( با سياست (ج 
اگر مجلس جهت رفع ايراد از اين ماده، بند )الف( را ( قانون اساسي، بدون فايده است؛ زيرا 551)

حال آنكه در  ؛ ورا مغاير با قانون اساسي اعالم كند آن مصوبهتواند ، شوراي نگهبان نميحذف كند
و همچنان به  گذاري و انجام امور صيد صنعتي را داردسرمايه يي موجود، شركت اجازهاساسنامه
ي هاي كلّ( قانون اساسي و مغاير با سياست88هاي قبلي خود كه خارج از عناوين صدر اصل )فعاليت
دهد. ضمن اينكه شوراي نگهبان صالحيت مغاير دانستن بند ( قانون اساسي است، ادامه مي88اصل )

( قانون اساسي را ندارد؛ زيرا صالحيت 88هاي كلّي اصل )ي فعلي، با سياست( اساسنامه2)الف( ماده )
رت اين شوراي نگهبان، نظارت بر مصوبات مجلس و اظهار نظر در خصوص مغايرت يا عدم مغاي

 مصوبات )و نه قوانين عادي مصوب مجلس( با قانون اساسي است.

 نظر شورای نگهبان
( بند )الف( 5مذكور، مغاير قسمت اخير جزء ) اصالحي و تبصره ماده (2)ند )الف( ماده ب

 .استقانون اساسي  (551)( اصل 5و بالنتيجه مغاير بند ) (88)ي اصلهاي كلّسياست

******* 

                                                           
موضوع  -2ماده : »8/2/5938خاص( مصوب  يآزاد چابهار )سهام منطقه يصنعت دي( اساسنامه شركت ص2. ماده )1

خدمات، امور  ع،يو صنا انيانواع آبز يآورعمل و ريپرورش و تكث ،ياديمات صو خد ديامور ص هيشركت انجام كل
 .باشديم آن امرتبط ب يتجار و يعمران ،يديمجاز تول

توسعه و  يكه برا -( %83 زانيحداكثر به مها )از جمله مشاركت در شركت - تيانجام هر نوع فعال -تبصره
 «قرار دارد. شركت عمحدوده موضو در زياشد نب ديمف اي يامور موضوع شركت ضرور شرفتيپ
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 )مرحله دوم( 22/2/3131 :يئت وزيرانه تاريخ مصوبه
 11/2/3131 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان:

 شوند:( مي23( و )33(، )2متون زير به ترتيب جايگزين مواد ) -2
هاي ابالغي شركت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سياست -2ماده 

به انجام موارد زير صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت  -شوراي عالي مناطق آزاد تجاري
 اقدام نمايد:

آوري گذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عملسرمايه -الف
ي اصل هاي كلّبا رعايت سياست انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري

 . ( قانون اساسي و قانون اجراي آن44)
گذاران خصوص شناسايي و جذب سرمايهها و اقدامات الزم در انجام فعاليت -ب

گذاري گذاري در منطقه با رعايت مقررات سرمايهتوانمند داخلي و خارجي جهت سرمايه
ك مورخ 21/ت11412نامه شماره صنعتي موضوع تصويب -در مناطق آزاد تجاري

 و اصالحات بعدي آن. 32/1/3121
( و جذب نيروي %43ها تا سقف )تأسيس شركت و مشاركت در سهام شركت -تبصره

( قانون اساسي و 44ي اصل )هاي كلّسياستانساني با هماهنگي دبيرخانه و در چارچوب 
صنعتي و ويژه  -هاي ابالغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاريسياست قانون اجراي آن و

 باشد.اقتصادي مي
 ... -33ماده 

 مغایرت دیدگاه
در قانون اساسي و  (88)ي اصل هاي كلّبا سياست( اساسنامه 2ماده ) بند )الف( ايراد مغايرت

بر اساس جزء ؛ زيرا همچنان باقي است ،قانون اساسي (551)اصل  (5)با بند آن مغايرت نتيجه، 
 ديجد ياقتصاد تيحق فعالدولت  ،قانون اساسي (88)ي اصل هاي كلّ( بند )الف( سياست5)

( 88يت ضروري خارج از عناوين صدر )انجام فعالرا ندارد و  (88)خارج از موارد صدر اصل 
قانون اساسي توسط دولت، منوط به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي، 

ي صيد صنعتي منطقهموضوع فعاليت شركت  اينكهتوجه به  با پذير است.براي مدت معين امكان
متوقف ن شركت ايفعاليت  تداوم ( قانون اساسي است،88آزاد چابهار، خارج از موارد صدر اصل )

، يعني تصويب مجلس و آن هم براي ي مزبورهاي كلّ( بند )الف( سياست5رعايت ذيل جزء ) بر
از سوي مجلس و براي مدت معين  بنابراين از آنجا كه فعاليت اين شركت. مدت معين، خواهد بود

( 88هاي كلّي اصل )( بند )الف( سياست5) اين مصوبه مغاير با ذيل جزء تصويب نشده است،
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هاي ( قانون اساسي است كه بر تعيين سياست551( اصل )5قانون اساسي و در نتيجه مغاير با بند )
قانون كند. الزم به توضيح است كه هاي مقام رهبري تأكيد ميكلّي نظام به عنوان يكي از صالحيت

ناظر به پيش از زمان ابالغ  بوده،مجلس  يصنعتي كه مصوبه -ي مناطق آزاد تجاريچگونگي اداره
و  است (88هاي كلّي اصل )سياستقانون اساسي و قانون اجراي  (88)ي اصل هاي كلّسياست

( قانون 32زيرا بر اساس ماده ) استناد به آن به عنوان مجوز فعاليت شركت، قابل پذيرش نيست؛
ريخ تصويب اين از تا» 21/9/5903( قانون اساسي مصوب 88هاي كلّي اصل )اجراي سياست

گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا نين و مقررات مغاير با آن نسخ ميكليه قوا ،قانون
، معتبر قانون و ماده مورد نظر قيد نشود اصالح مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين

 .«خواهد بود

 عدم مغایرت دیدگاه
هاي با رعايت سياست»عبارت  يراد شوراي نگهبان،مجلس شوراي اسالمي در راستاي رفع ا

( و نيز در 2را در انتهاي بند )الف( ماده )« ( قانون اساسي و قانون اجراي آن88ي اصل )كلّ
ي اين ماده اضافه كرده است. با تصريح به اين شرط، شركت مزبور بايد مطابق با مقررات تبصره

( قانون اساسي تداوم 88وارد خارج از صدر اصل )( قانون اساسي در م88هاي كلّي اصل )سياست
هاي فعاليت و يا انجام فعاليت جديد داشته باشد و يا اينكه در صورت ضرورت به انجام فعاليت

( قانون اساسي، بايد تصويب مجلس را در مدت معين اخذ كند. 88خارج از عناوين صدر اصل )
هاي اقتصادي بند )الف( مغايرت داشتن فعاليت نسبت به بدين ترتيب، ايراد پيشين شوراي نگهبان

( 5( قانون اساسي و بند )88هاي كلّي اصل )( بند )الف( سياست5با جزء ) ( و تبصره آن،2ماده )
 ( قانون اساسي برطرف شده است.551اصل )

 شورای نگهبان نهایينظر 
زاد چابهار، صيد صنعتي منطقه آاساسنامه شركت مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصالح  

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 گذاری و توسعه قشمشركت سرمایه هاساسنام

 62/2/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( قانون اساسي و بنا به پيشنهاد 01هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل )

صنعتي و ويژه  -ي مناطق آزاد تجاريشوراي عال 58/51/5939مورخ  819/51/322 شماره
 -( قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري3( و ماده )8اقتصادي و به استناد بند )ب( ماده )

 «گذاري و توسعه قشماساسنامه شركت سرمايه» (5)،5932مصوب  ايران اسالمي جمهوريصنعتي 
( 01نوني مقرّر در اصل )اين مصوبه جهت طي مراحل قا .كرد تصويب 8/9/5939را در تاريخ 

به شوراي نگهبان ارسال شد.  59/9/5939مورخ  23329/83850ي شماره قانون اساسي، طي نامه
، اين اساسنامه 5/1/5939و  21/8/5939شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسات مورخ 
خيص داد و نظر ( قانون اساسي تش551را در برخي از موارد مغاير با موازين شرع و نيز اصل )

به هيئت وزيران  0/1/5939مورخ  5022/512/39ي شماره نامه خود را در اين خصوص، طي
اصالحات  ،20/0/5939وزيران براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان در جلسه  هيئتاعالم كرد. 

خ مور 39213/83850ي شماره نامه ي اصالحي را طيالزم را در اساسنامه اعمال كرد و مصوبه
ي اصالحي در براي بررسي مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه 91/0/5939

شوراي نگهبان قرار گرفت. در اين مرحله شوراي  91/3/5939ي مورخ دستور كار جلسه
ي اصالحي، ايرادهاي پيشين را برطرف شده نگهبان، پس از بحث و بررسي راجع به مصوبه

مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي را دانست و نظر خود مبني بر 

                                                           
 -8ماده : »5932مصوب  صنعتي جمهوري اسالمي ايران -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري( 3( و )8) وادم. 1

  تِوزيران مسئولي هيئت
 هاي هر منطقه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتنامهتصويب آيين -الف
 هاي تابعه شركتتصويب اساسنامه سازمان و  -ب
 هاي مناطق هاي مالي سازمانهاي عمراني، فرهنگي، بودجه ساالنه و عملكرد صورتتصويب برنامه -ج
 تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا  -د
 هاي مناطق اعمال نظارت عاليه بر فعاليت -ـه

 .را به عهده خواهد داشت
هاي الزم كه طبق موازين ت وزيران نسبت به تشكيل شركتئنطقه مجاز است با تصويب هيسازمان هر م -3ماده 

    .«شود، اقدام نمايدقانون تجارت تشكيل مي
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 به هيئت وزيران اعالم كرد. 9/0/5939مورخ  2982/512/39ي شماره طي نامه

******* 

 )مرحله نخست( 4/1/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 3/1/3131و  21/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 كليات -فصل اول
 ... -3ماده 

غي شوراي عالي مناطق آزاد هاي ابالشركت مجاز است در چارچوب سياست -4ه ماد
د نسبت به انجام موارد زير صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خو -تجاري

 :نمايد اقدام
هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت گذاري در فعاليتسرمايه -فال

 -يغي شوراي عالي مناطق آزاد تجارهاي ابالدر چارچوب سياستگذاران ساير سرمايه
 صنعتي و ويژه اقتصادي.

رساني در خصوص شناسايي، جذب و هدايت ها و اقدامات الزم و اطالعانجام فعاليت -ب
گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات و سرمايه
صنعتي و ويژه  -گذاري در مناطق آزاد تجاريبه ارتقاي سرمايه هاي منطقه و كمكپتانسيل

صنعتي موضوع  -گذاري در مناطق آزاد تجارياقتصادي قشم با رعايت مقررات سرمايه
 .و اصالحات بعدي آن 32/1/3121ك مورخ 21/ت11412نامه شماره تصـويب

و كارگزاري در  ها و مؤسسات اعتبارياستفاده از تسهيالت مالي و اعتباري بانك -ج
راق بهادار جمهوري اسالمي ايران سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت قانون بازار او

 .3184مصوب 
اي هخريد و فروش اموال غيرمنقول با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست -د

 صنعتي و ويژه اقتصادي در راستاي منافع شركت. -يشوراي عالي مناطق آزاد تجار
ه هرگونه خدمات ئگذاري تجاري، صنعتي و خدماتي و اراهاي سرمايهرسي طرحبر -هـ

 گذاري.هاي سرمايهپشتيباني و اقتصادي در زمينه
هاي ها و پروژهگذاري به منظور ايجاد و شناسايي فرصتهاي سرمايهتهيه و ارائه بسته -و

 صنعتي قشم. -ريگذاري منطقه آزاد قشم در قالب طرح جامع منطقه آزاد تجاسرمايه

 رتیمغا دگاهید
ي اسناد و مكاتبات و متون رسمي بايد با زبان و خط ( قانون اساسي، كليه51طبق اصل ) (الف
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مغاير با  (،8در بند )ب( ماده )« پتانسيل»ي غيرفارسي فارسي باشد. بر اين اساس، استفاده از واژه
يا « توان»يا « ظرفيت»يعني  -ي مزبور ( قانون اساسي است. لذا بايد معادل فارسي واژه51اصل )

 به جاي آن استفاده شود.  -« استعداد»
دولت حق » (5)( قانون اساسي،88كلي اصل ) هايسياست( بند )الف( 5اساس جزء ) بر (ب

 تيو موظف است هرگونه فعال (2)( را ندارد88خارج از موارد صدر اصل ) ديجد ياقتصاد تيفعال
( نباشد، 88صدر اصل ) نياز آن( را كه مشمول عناو يبردارو بهره يقبل يهاتي)شامل تداوم فعال

و  يتعاون يها( به بخشتيكاهش فعال %21 انهيساله چهارم )سالبرنامه پنج انيحداكثر تا پا
واگذار كند. در موارد ضروري نيز تداوم و شروع فعاليت دولت،  يردولتيغ يو عموم يخصوص

(، منوط به پيشنهاد وزيران و تصويب مجلس شوراي اسالمي و 88خارج از عناوين صدر اصل )
شود مالحظه مي اساسنامهاين ( 8)الف( ماده ) بندبا اين وصف، در براي مدت معين مجاز است. 

گذاري در سرمايه» ياجازهبه صورت مطلق  ،ي قشمگذاري و توسعهبه شركت سرمايه كه
 اطالق با توجه به اينكه بنابرايناست. شده داده  «ماتيهاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدفعاليت

 شامل نيزرا  اساسي قانون( 88خارج از موارد صدر اصل ) جديدِ اقتصادي هايفعاليت مزبور، بند
به  ( قانون اساسي88فعاليت اقتصادي خارج از موارد صدر اصل ) تجويزاز جهت  اين بند ،شودمي

( اصل 5بند ) ( قانون اساسي و به تَبَع،88ي نظام در خصوص اصل )هاي كلمغاير با سياست ،دولت
مقام رهبري  هاياز جمله صالحيت راهاي كلي نظام عيين سياستكه ت ( قانون اساسي است551)

                                                           
 ديجد ياقتصاد تيدولت حق فعال -5»: 5908 ابالغي اساسي قانون( 88) اصل كلي هاي)الف( سياست بند( 5) جزء .1

و  يقبل يهاتي)شامل تداوم فعال تيد و موظف است هرگونه فعالرا ندار (88)خارج از موارد صدر اصل 
 %21 انهيسال) ساله چهارمبرنامه پنج انينباشد، حداكثر تا پا (88)صدر اصل  نياز آن( را كه مشمول عناو يبرداربهره

 .كند واگذار يردولتيغ يعموم و يخصوص و يتعاون يهابخش به( تيفعال كاهش
 (88) اصل صدر نيعناو از خارج يضرور تيفعال شروع و تداوم كشور، اداره سنحُ در امنظ تيلئوبا توجه به مس

 «.است مجاز نيمع مدت يبرا ياسالم يشورا مجلس بيتصو و رانيوز هيئت شنهاديپ به بنا دولت، توسط

اوني و نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تع»: اساسي قانون چهل و چهارم اصل. 2
ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خصوصي با برنامه

، راديو و تلويزيون، پست و يرسانآبهاي بزرگ خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه
و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار  آهنراهي، كشتيراني، راه و يتلگراف و تلفن، هواپيما

ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق بخش تعاوني شامل شركت دولت است.
تجارت و  ،شود. بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعتضوابط اسالمي تشكيل مي

كه با يي مالكيت در اين سه بخش تا جا .هاي اقتصادي دولتي و تعاوني استاليتشود كه مكمل فعخدمات مي
كشور  ياقتصاداصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه 

ايط هر تفصيل ضوابط و قلمرو و شر .گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسالمي است
 «كند.سه بخش را قانون معين مي
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هاي كلي ( بند )الف( سياست5) . جهت رفع اين مغايرت، مطابق با ذيل جزءمعرفي كرده است
به  الزمد موضوع را به تصويب مجلس شوراي اسالمي برساند. ( قانون اساسي، دولت باي88اصل )

 خصوص در نظر اظهار صالحيت نگهبان شوراي رهبري، معظم مقام حكم باذكر است كه مطابق 
در مواردي كه مجمع ي نظام را هاي كلّمجلس با سياست مصوباتيا عدم مغايرت  مغايرت

   (5).داردتشخيص مصلحت نظام، اظهار نظر نكرده است، 
هاي شركت مجاز است در چارچوب سياست»( اين اساسنامه، 8ه )مادصدر  اساس بر( ج

د نسبت جهت تحقق اهداف خو ،صنعتي و ويژه اقتصادي -غي شوراي عالي مناطق آزاد تجاريابال
هاي كلي مشتمل بر سياست« هاي ابالغيسياست»اطالق عبارت «. نمايد به انجام موارد زير اقدام

ها هاي كلي نظام از صالحيت( قانون اساسي، تعيين سياست551( اصل )5مطابق با بند ) نظام است.
ي مزبور از جهت شمول اختيارات شوراي و اختيارات مقام رهبري است. بنابراين، اطالق ماده

 ( قانون اساسي است. 551هاي كلي، مغاير با اصل )عالي مناطق آزاد كشور در تعيين سياست
و مشاركت  سرمايه و هدايت )الف(، جذب در بند« گذاريسرمايه»كه مراد از اين ادعا د( 

( قانون 88هاي اقتصادي خارج از صدر اصل )بخش داخلي و خارجي جهت واگذاري فعاليت
( چيزي غير از جذب و هدايت 88هاي كلي اصل )گذاري موضوع سياستاساسي است و سرمايه

 )88(هاي كلي اصل سياست( بند )الف( 5جزء )مغاير با سرمايه است و در نتيجه، بند مزبور، 
و در  در بند )الف(« گذاريسرمايه»منظور از قانون اساسي نيست، قابل پذيرش نيست؛ زيرا اوالً 

در  مشاركت يا بلكه منظور، انجام فعاليت و ،جذب سرمايه نيستصرفاً ، اصطالح و برداشت عرفي
اشاره كرده است و بر جذب و هدايت سرمايه موضوع به  (بند )بثانياً  ؛است اقتصادي فعاليت

و )ب(  همين اساس، اگر بند )الف( را نيز ناظر به جذب سرمايه بدانيم، معنا و مفهوم بند )الف(
يكسان خواهد شد و در نتيجه جدا كردن دو بند )الف( و )ب( با يك معنا، از وجاهت تقنيني الزم 

اين دو بند، به عمد و به دليل داشتن دو معناي مختلف، از هم برخوردار نخواهد بود؛ حال آنكه 
هاي اقتصادي است كه گذاري در اين ماده، همان فعاليتاند. بنابراين، منظور از سرمايهجدا شده

( قانون 551( قانون اساسي و نيز اصل )88هاي كلي اصل )اطالق آن همچنان مغاير با سياست

                                                           
در خصوص  رهبري، معظم مقام به خود 91/55/5932 مورخ 19212/91/32 شماره يمهنا در نگهبان شوراي دبير .1

هاي كلّي نظام استعالم كردند كه ي شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس از جهت مغايرت با سياستوظيفه
 تشخيص مجمع كه مواردي در» :داشتند اعالم 55/9/5939 تاريخ در نامه اين به پاسخ در رهبري معظم مقام

 و برنامه قانون يا سالهپنج هايبرنامه قانون در باألخص - را مجلس مصوبات انطباق عدم يا مغايرت نظام، مصلحت
 مجمع، نظر اساس بر است موظف محترم شوراي كند، اعالم نگهبان شوراي به كلي هايسياست با - ساليانه بودجه
 است، نكرده نظر اعالم بارهاين در مجمع كه مواردي در لكن. نمايد اعالم مجلس به را مصوبه آن مخالفت و اقدام

 «.كرد خواهند عمل هاسياست با مصوبه انطباق عدم و مغايرت درباره خود ذاتي وظيفه طبق بر نگهبان شوراي
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 اساسي است.
 ياساسنامه يدائم بيتصو( قانون اساسي، مصوبات دولت در خصوص 01) مطابق با اصل (ه 

. اين كشور باشد يعموم و مقررات نيمخالف قوان دينبا ،يدولت مؤسسات و هاها، شركتسازمان
ي مزبور، خالف قوانين عمومي كشور و در نتيجه مغاير با اصل ماده در حالي است كه بند )الف(

هاي كلي ( قانون اجراي سياست9( بند )الف( ماده )2مطابق با تبصره )آنكه،  مزبور است. توضيح
هاي مربوط به گروه تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاه» :قانون اساسي (88)اصل 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  ي( اين قانون و بعد از انقضا2ماده ) يكِ
تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس ، مي و يا شروع فعاليت در موارد ضرورياسالجمهوري 

تداوم فعاليت  تجويز ،)الف( بند دربا اين وجود  «شوراي اسالمي و براي مدت معين مجاز است.
 تصويب وقانون اساسي، بدون پيشنهاد دولت  (88)دولت در خارج از موارد مذكور در صدر اصل 

( قانون 9( بند )الف( ماده )2) هتجويز شده است كه اين موضوع با تبصر ن،معي مدت براي مجلس
، بنابراين، اين بند به دليل مغايرت با است مغايرقانون اساسي  (88)هاي كلي اصل اجراي سياست

 ( قانون اساسي نيز مغاير است.01هاي كلي، با اصل )قانون اجراي سياست
رساني در خصوص ها و اقدامات الزم و اطالعاليتانجام فع» (،8در بند )ب( ماده ) (و

گذاران توانمند داخلي و خارجي در جهت استفاده بهينه از منابع شناسايي، جذب و هدايت سرمايه
صنعتي و  -گذاري در مناطق آزاد تجاريمايههاي منطقه و كمك به ارتقاي سرو امكانات و پتانسيل
 -گذاري در مناطق آزاد تجاريمقررات سرمايهعايت ر»صرفاً مشروط به ، «ويژه اقتصادي قشم

رعايت شده است. به بيان ديگر، اين بند، « ك29ت/99892ي شماره نامهصنعتي موضوع تصـويب
و از  قيد كرده است براي فعاليت اقتصادي شركت، ي خاص رانامهيك تصويب مقررات موضوعِ

 ذكر اين موضوع بدان معناست كه ارد،تصريح بر يك شرط )قيد(، خصوصيت و مفهوم د آنجا كه
( نيز به صورت مطلق بيان . همچنين اجراي موضوع بند )هفقط آن مقررات خاص رعايت شودبايد 

شرط پرداختن به  ،«ي قوانين و مقرراتكليه»شده است. اين در حالي است كه بايد رعايت 
( 01و اال اين بندها مغاير با اصل )( قرار داده شود هاي اقتصادي موضوع بندهاي )ب( و )هفعاليت

در خصوص  دولت مصوبات، قانون اساسي (01)اصل مطابق با  قانون اساسي خواهد بود؛ زيرا
. كشور باشد «يعموم و مقررات نيقوان»مخالف  دي، نبايهاشركت ياساسنامه يدائم بيتصو

بر رعايت قوانين و مقررات در  تر در نظرات ابرازي خود، عدم تصريحشوراي نگهبان نيز پيش
با توجه  بنابراين، (5)است. كردهمغاير با قانون اساسي اعالم  هاي مصوب هيئت وزيران رااساسنامه

                                                           
صندوق  يخصوص اساسنامه در 9/9/5935مورخ  80058/91/35اره عنوان نمونه، شوراي نگهبان در نظر شم به .1

بايد مقيد به رعايت قوانين و  (55)بند )ع( ماده »اشعار داشت:  ،هيئت وزيران 9/2/5935كشاورزي مصوب  يبيمه
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تصريح شده است، در « با رعايت قوانين و مقررات مربوط»به اينكه در بند )د(، بر عبارت عام 
قررات مربوطه شرط انجام فعاليت موضوع ( نيز بايد رعايت تمامي قوانين و مهاي )ب( و )هبند

ي نامهاين بندها باشد، تا اين شائبه پيش نيايد كه در اجراي بند )ب(، تنها رعايت يك تصويب
( ي قوانين و مقررات عمومي را ناديده گرفت و يا اينكه در بند )هتوان بقيهخاص الزم بوده و مي

 ست. رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور الزامي ني
ها و استفاده از تسهيالت مالي و اعتباري بانك»اطالق عبارت  ،(8) )ج( ماده بند در( ز

 نيز خارجي اعتباري سساتؤها و متسهيالت مالي از بانك اخذ بر مشتمل ،«مؤسسات اعتباري
. لذا بند هستندهاي ربوي معامالت و وام يدر زمره ،كه برخي از اين تسهيالت خارجي ،شودمي
تسهيالت مالي ربوي است، تجويز اخذ ور، از آن جهت كه در برخي از مصاديق خود مستلزم مزب

 بند در «با رعايت قانون بازار اوراق بهادار»قيد  كهبه ذكر است  الزممغاير با موازين شرع است. 
 به ناظر تنهايك سو  از ،مذكور قيد زيرا دانست؛)ج(  بند بودن شرعي غير رافع تواننمي را مذكور
 نه و است بهادار اوراق بورس سازمان در كارگزاري مؤسسات مالي و اعتباري تسهيالت از استفاده

                                                                                                                                              
 

 وظايف و اختيارات مجمع: »مقرر شده بود( 55ماده )در  «قانون اساسي است. (01)مقررات گردد و اال مغاير اصل 
 :شوديعمومي عادي به شرح زير تعيين م

 ...-الف
 ربطعزل و نصب و قبول استعفاي اعضاي هيئت مديره و تعيين حقوق و مزاياي آنها با رعايت قوانين و مقررات ذي -ج
فعاليت  نحوه و ايبيمه معامالتي، مالي،هاي نامههاي مورد نياز صندوق از جمله آييننامهبررسي و تصويب آيين -د

 هاي صندوق در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.كارگزاران و نمايندگي
 ...-ه

المللي، طبق قوانين و هاي داخلي يا بيناتخاذ تصميم نسبت به عضويت يا لغو عضويت در مجامع و سازمان -ي
 ربط.مقررات ذي

 تصويب -ت ضوابط قانوني موصول با رعاي رقابليتعيين تكليف در خصوص به هزينه منظور نمودن مطالبات غ -ل
 رعايت قوانين و مقررات مربوط. باهاي سازماني صندوق تشكيالت كالن و سقف پست

 هاهاتخاذ تصميم در خصوص نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخت -ع
اتخاذ تصميم درباره ساير مواردي كه رئيس و يا اعضاي مجمع عمومي و يا هيئت مديره و يا بازرس قانوني  -ف
 پيشنهاد عمومي مجمع به صندوق فعاليت موضوع باحسابرس( با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مرتبط )

  «.نمايندمي
اضافه كرد و  (55)ع( ماده )به بند  را« و مقررات مربوط نيقوان تيبا رعا»مجلس جهت رفع ايراد مزبور، عبارت 

 تأييد كرد. 25/55/5935اين مصوبه را در تاريخ  ،شوراي نگهبان نيز
 21/3/5932ي شركت شهر فرودگاهي امام خميني )ره( مصوب ( اساسنامه3ذكر است كه در بندهاي ماده ) شايان

قيد رعايت قوانين و مقررات مربوط  نيزبه تأييد شوراي نگهبان رسيده است  51/2/5939در تاريخ  كههيئت وزيران 
 تصريح شده است.
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 بر ناظراين قانون،  مقررات ،و از سوي ديگر ؛هاتسهيالت مالي و اعتباري بانك از استفاده قيد
ت مالي و استفاده از تسهيال». بنابراين، اطالق خارجي نه و است داخلي مالي و اعتباري سساتؤم

هاي خارجي نيز هاي ربويِ بانكاز آنجا كه شامل تسهيالت مشتمل بر وام ،«هااعتباري بانك
 شود، مغاير موازين شرعي است. مي

به ، 5932 مصوب صنعتي -تجاري آزاد مناطق ياداره چگونگي قانون( 8) مادهبند )ب(  (ح
 عبارت (5)را داده است.« هاي تابعهتصويب اساسنامه سازمان و شركت» ت وزيران مسئوليتئهي
شود. اين مي نيمع ريغعبارتي كلّي است كه شامل مصاديق زياد و  ،«هاي تابعهسازمان و شركت»

 ياجازه موردي، طور به تواندمي تنها مجلس اساسي، قانون (01مطابق با اصل ) در حالي است كه
از آنجا بر اين اساس،  را به دولت بدهد.يا وابسته به دولت  دولتي هايشركت ياساسنامه تصويب

گذاري و توسعه قشم، به طور موردي به دولت سرمايه ي شركتكه صالحيت تصويب اساسنامه
 لذا شته است.ندا راشركت اين  ياساسنامه تصويب صالحيت تفويض نشده است، هيئت وزيران،

 .است اساسي انونق (01)مغاير با اصل  از اين جهت هم مصوبه اين

 رتیمغا عدم دگاهید
بيشتر از معادل فارسي « پتانسيل»ي با توجه به اينكه در حال حاضر، عموم مردم با واژه (الف

كارگيري شود، بهنيز فارسي تلقي مي« پتانسيل»ي اي كه كلمهگونهآن آشنا و مأنوس هستند، به
 ارد.( قانون اساسي ند51در بند )ب( مغايرتي با اصل )« پتانسيل»ي واژه

هاي كلي نظام است، توان با اين استناد كه مخالف قانون اجراي سياستبند )الف( را نمي (ب
 قوانين مخالف نبايد دولت مصوبات داردمي اشعار كه دانست اساسي( قانون 01مغاير با ذيل اصل )

 عدم ت يامغاير بررسي قانون اساسي، (01)طبق ذيل اصل ؛ زيرا اوالً باشد كشور عمومي مقررات و
، در صالحيت رئيس مجلس شوراي اسالمي است و نه در ت با قوانينمغايرت مصوبات دول

صالحيت شوراي نگهبان؛ ثانياً رسيدگي به مغايرت يا عدم مغايرت تمامي مصوبات دولت با قوانين 

                                                           
 هيئت -8ماده : »5932مصوب  صنعتي جمهوري اسالمي ايران -ناطق آزاد تجاريقانون چگونگي اداره م( 8)ماده . 1

  تِوزيران مسئولي
 هاي هر منطقه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليتنامهتصويب آيين -الف
 هاي تابعه تصويب اساسنامه سازمان و شركت -ب
 هاي مناطق هاي مالي سازمانهاي عمراني، فرهنگي، بودجه ساالنه و عملكرد صورتتصويب برنامه -ج
 تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا  -د
 هاي مناطق اعمال نظارت عاليه بر فعاليت -ـه

 .«را به عهده خواهد داشت
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امري غير ممكن و ناشدني است؛ ثالثاً اصل  و مقررات عمومي كشور، از سوي شوراي نگهبان،
( قانون اساسي، وجه نظارت و بررسي شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دولت را به 01)

صراحت، احراز مغايرت يا عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي بيان كرده است. 
 بنابراين، شوراي نگهبان تكليفي در ارتباط با بررسي مصوبات دولت و مغايرت و يا عدم مغايرت

تواند از اين جهت بند )الف( شوراي نگهبان نمي ندارد. لذا و مقررات عمومي كشورآنها با قوانين 
 ( قانون اساسي اعالم كند.01را مغاير با اصل )

شوراي عالي اين اساسنامه به  (8) مادهصدر  در «ابالغي هايسياست» تصويب تجويز( ج
در  اساسي قانون( 551صل )ا( 5بند )مغاير با  ،صنعتي و ويژه اقتصادي -مناطق آزاد تجاري

در بند )الف(،  اوالًنيست؛ زيرا هاي كلّي نظام خصوص صالحيت مقام رهبري در تعيين سياست
 سياست»آمده است و  «هاي ابالغيسياست»بلكه عبارت  ،نيامده است« يسياست كلّ» اصطالح

يعني  ،طالحي آن، مفهوم اص«سياست»منظور از ثانياً دارد. « سياست»مفهومي مستقل از « يكلّ
( قانون 8ماده )هاي مندرج در بند )ج( بلكه منظور از آن، برنامه ،نيست هاي كلّي نظام،سياست

هاي منظور از سياستبه بيان ديگر،  (5)است. مصوب صنعتي -ي مناطق آزاد تجاريچگونگي اداره
هاي بنابراين، سياست مذكور است. ( قانون8ماده )موضوع بند )ج( « ابالغيِهاي سياست»ابالغي، 

( اصل 5هاي كلّي نظام نيست تا بخواهيم آن را مغاير با بند )شامل سياست ي مزبور،ابالغي در ماده
 بدانيم. كند،هاي كلي نظام تأكيد مي( قانون اساسي كه بر صالحيت رهبري در تعيين سياست551)

غي شوراي عالي مناطق آزاد هاي ابالچارچوب سياستدر  اختيار انجام اقدامات شركت، (د
شود يا خير، گذاري مي، از اين جهت كه آيا اين اختيار شامل تقنين و حق قانونصنعتي -تجاري

( قانون 8ماده )هاي مندرج در بند )ج( برنامه هاي ابالغي،ابهامي ندارد؛ زيرا منظور از سياست
ديگر، در ادبيات حقوقي  از سوي است. مصوب صنعتي -ي مناطق آزاد تجاريچگونگي اداره

گذاري ، هرگز به معناي تقنين نبوده و شامل قانون«سياست»جمهوري اسالمي ايران، مفهوم 
گذاري نداده صنعتي، اختيار قانون -شود. بنابراين، اين ماده به شوراي عالي مناطق آزاد تجارينمي

مجلس شوراي اسالمي در ( قانون اساسي كه بر صالحيت 01است و از اين جهت مغاير با اصل )
 ندارد. كند،گذاري تأكيد ميتقنين و قانون

                                                           
 -8اده م: »5932مصوب  صنعتي جمهوري اسالمي ايران - قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري( 8)ماده  بند )ج( .1

 وزيران مسئوليت:  هيئت
 ... -الف

 هاي مناطق هاي مالي سازمانهاي عمراني، فرهنگي، بودجه ساالنه و عملكرد صورتتصويب برنامه -ج
 ...-د

 .«را به عهده خواهد داشت
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هاي دولت و تواند تصويب برخي از اساسنامه( قانون اساسي مجلس مي01بر اساس اصل ) (ه
هاي وابسته به دولت را به دولت واگذار كند. مستند تصويب اين اساسنامه، بند )ب( ماده يا شركت

صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  -ي مناطق آزاد تجاريونگي اداره( قانون چگ3( و ماده )8)
ت وزيران ئهي( قانون مزبور، 8و اصالحات بعدي آن است. بر اساس، بند )ب( ماده ) 3/0/5932

سازمان و »را دارد كه منظور از « هاي تابعهتصويب اساسنامه سازمان و شركت» مسئوليت
هاي موجود و اين مناطق است؛ اعم از شركت تابعههاي شركت، تمامي «هاي تابعهشركت
ي مجلس نيز قانون اساسي و رويه )01(هايي كه به وجود خواهند آمد. از سوي ديگر، اصل شركت

هاي دولتي ي شركتي موردي مجلس به هيئت وزيران جهت تصويب اساسنامهبر لزوم اجازه
 گذاري و توسعه قشمشركت سرمايهي مهكند. بنابراين، از آنجا كه تصويب اساسناداللت نمي

( قانون 01مغايرتي با اصل ) ي قبلي مجلس بوده است، اين اساسنامهتوسط دولت، ناشي از اجازه
 اساسي ندارد.

( قانون 88هاي كلّي اصل )( قانون اجراي سياست9( بند )ب( ماده )5مطابق با تبصره ) (و
هاي حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليت دولت مجاز است به منظور»، 5903اساسي مصوب 
با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقالل كشور، عدالت اجتماعي  (5)اين قانون( 2گروه دو ماده )

( %21) گذاري نمايد كه سهم دولت از بيست درصدو رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه
هاي عمراني، گذاري در فعاليتسرمايه» اساس، بر اين.« ها در بازار بيشتر نباشدارزش اين فعاليت

ي داشتن سهم ( اين اساسنامه، داخل در همان اجازه8موضوع ماده )« صنعتي، بازرگاني و خدماتي
( قانون اساسي است. بنابراين، 88بيست درصدي بازار كاال و خدماتِ موضوع صدر اصل )

هاي اقتصادي موضوع ماده ، در فعاليتي قشمگذاري و توسعهشركت سرمايهتوسط  گذاريسرمايه
( قانون 551( اصل )5( قانون اساسي و بند )88هاي كلّي اصل )( اساسنامه، مغايرتي با سياست8)

 اساسي ندارد.   
 ،5908 ابالغي اساسي قانون( 88) اصل كلي هايسياست)الف(  بند( 5) جزءبا  مطابق( ز

( 8. بند )الف( ماده )را ندارد (88)وارد صدر اصل جديد خارج از م «فعاليت اقتصادي»دولت حق 
هاي گذاري در فعاليتي سرمايهگذاري قشم، اجازهاين اساسنامه، به شركت توسعه و سرمايه

در اين است. « فعاليت اقتصادي»غير از « گذاريسرمايه»منظور از اقتصادي و عمراني را داده است. 
و تشويق بخش سرمايه و هدايت جذب  ،«گذاريرمايهس»منظور از با توجه به بند )ب(، ، بند

                                                           
 در صدر هاي اقتصادي مذكورفعاليت»( عبارتند از: 2هاي گروه دو ماده )( قانون مزبور، فعاليت2بر اساس ماده ). 1

 «( قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.88اصل چهل و چهارم )
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هاي اقتصادي است و به معناي مشاركت مستقيم و فعاليت دولت خصوصي به مشاركت در طرح
( قانون اساسي نيست. بنابراين، موضوع فعاليت 88هاي اقتصادي خارج از صدر اصل )در فعاليت

( قانون اساسي است و از 88كلّي اصل ) هايگذاري و توسعه قشم، مطابق با سياستشركت سرمايه
هاي كلّي توسط مقام ( قانون اساسي كه بر تعيين سياست551( اصل )5اين جهت مغايرتي با بند )

 ندارد. كند،رهبري تأكيد مي
صنعتي  -تجاريگذاري در مناطق آزاد مقررات سرمايهرعايت »در بند )ب(، تصريح بر  (ح

به معناي نفي رعايت ساير قوانين و مقررات نيست  «ك29ت/99892شماره  نامهموضوع تصـويب
( قانون اساسي 01ي آن، اين بند مغاير با اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل )تا در نتيجه

تلقي شود؛ زيرا تأكيد بر رعايت مقررات خاص، به معناي نفي ساير مقررات و قوانين نيست. از 
( قانون اساسي در خصوص مصوبات دولت و 01رعايت اصل ) سوي ديگر، اين ماده در مقام بيان

عدم مخالف آنها با قوانين و مقررات كشور نيست، بلكه با توجه به موضوع بند )ب( كه 
گذاري را كه خصوصيت دارد، قيد كرده گذاري است، يكي از مقررات مهم ناظر به سرمايهسرمايه

بور، مفهوم نداشته و صرفاً به جهت مناسبت آن است. به بيان ديگر، تصريح بر رعايت مقررات مز
 با موضوع ذكر شده است. 

( قانون اساسي، مصوبات دولت نبايد مخالف با مقررات و قوانين 01مطابق با ذيل اصل ) (ط
(، 8عمومي كشور باشد. عدم تصريح بر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوطه در بند )هـ(  ماده )

قانون اساسي نيست؛ زيرا اوالً سكوت اين بند به معناي نفي لزوم رعايت ( 01مغاير با ذيل اصل )
قوانين و مقررات مربوطه نيست؛ ثانياً در اين بند، برخالف بند )ب( كه در آن بر رعايت يك 

ي مقررات خاصي تصريح شده است، بر عبارتي تصريح نشده است كه بتوان آن را به عنوان قرينه
و مقررات تلقي كرد. به بيان ديگر، از آنجا كه در بند )ب(، به يك عدم رعايت ساير قوانين 

مقررات خاصي اشاره شده بود، اين احتمال و شائبه وجود داشت كه تصريح بر آن، به معناي نفي 
اي بر نفي رعايت قوانين و (، چنين قرينه و اشارهساير قوانين و مقررات باشد؛ و ليكن در بند )ه

 ( قانون اساسي ندارد.01( مغايرتي با اصل )بنابراين، بند )ه مقررات وجود ندارد.

 ابهام دگاهید
آزاد هاي ابالغي شوراي عالي مناطق در چارچوب سياست»در بند )الف(، تصريح بر عبارت 

آورد كه آيا شوراي عالي مزبور، حق ، اين ابهام را به وجود مي«اقتصادي صنعتي و ويژه -تجاري
صنعتي و  -به بيان ديگر، صالحيت شوراي عالي مناطق آزاد تجاريا خير؟ گذاري دارد يقانون
تصويب عبارت تواند با تمسك به ي اقتصادي از اين جهت ابهام دارد كه آيا اين شورا ميويژه

بر مقررات و « سياست»ي ؟ زيرا واژه، اقدام به تقنين كند يا خيردر متن اين اساسنامه« سياست»
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گذاري را اختيار تقنين و قانون در صورتي كه شوراي مزبور، بنابراين شود.يقوانين نيز اطالق م
گذاري از ( قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل، قانون01داشته باشد، مغاير با اصل )

توان آن را به شخص و يا هيئتي واگذار كرد. هاي مجلس شوراي اسالمي است كه نميصالحيت
صنعتي برطرف شود  -كور در خصوص اختيارات شوراي عالي مناطق آزاد تجاريلذا بايد ابهام مذ

 ( قانون اساسي اظهار نظر كرد. 01تا بتوان نسبت به مغايرت و يا عدم مغايرت اين بند با اصل )

 نظر شورای نگهبان
گذاري ظهور در اين دارد كه دولت در مواردي مبادرت به سرمايه (8)بند )الف( ماده  -

بند )الف(  (2)قانون اساسي توجهاً به تبصره  (88)ي اصل هاي كلّيد كه با توجه به سياستنمامي
لذا اطالق بند مذكور  ؛باشدگذاري ممنوع ميهاي مرقوم، از سرمايهقانون اجراي سياست (9)ماده 

صل ا (5)و بالنتيجه مغاير بند  (88)ي اصل هاي كلّبند )الف( سياست (5)مغاير قسمت اخير جزء 
 باشد.قانون اساسي مي (551)

از جهت شمول آن نسبت به استفاده از  (8)اطالق استفاده از تسهيالت مالي در بند )ج( ماده  -
باشد، خالف وام و تسهيالت مالي خارجي كه در برخي از موارد مستلزم انجام معامالت ربوي مي

 .شدموازين شرع شناخته 

 ــــــــــــــــــــــــ

العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و مجمع عمومي فوق -32ماده 
 :نمايدت وزيران براي تصويب اقدام ميئخصوص موارد زير به هي پيشنهاد در هئارا

 تغييرات در مواد اساسنامه شركت  -الف
 افزايش يا كاهش سرمايه شركت  -ب
 انحالل شركت. -ج

 رتیمغا دگاهید
هاي ون اساسي به مجلس اجازه داده شده است كه تصويب اساسنامه( قان01در اصل )

هاي دولتي يا وابسته به دولت را به دولت واگذار كند. مفهوم اين اصل آن است كه شركت
هاي دولتي يك امر تقنيني و در صالحيت مجلس طور كه اصالتاً تصويب و تشكيل شركتهمان

يز موضوعي تقنيني و اصالتاً در صالحيت مجلس ها نشوراي اسالمي است، انحالل اين شركت
تواند اختيار آن را در صورت صالحديد به ( مي01است، ليكن مجلس بر اساس تجويز اصل )

( اين مصوبه كه بدون تجويز 50ماده ) دولت واگذار كند. با اين وصف، حكم مندرج در بند )ج(
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العاده، بتواند شركت مجمع عمومي فوق مجلس، به هيئت وزيران اختيار داده است كه با پيشنهاد
 ( قانون اساسي است. 01گذاري و توسعه قشم را منحل كند، مغاير اصل )سرمايه

 نظر شورای نگهبان
 .تشخيص داده نشدشرع و قانون اساسي موازين مغاير با (، 50ماده )

******* 

 )مرحله دوم( 22/2/3131 :هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 11/2/3131 نگهبان: ورايشتاريخ بررسي در 

غي شوراي عالي مناطق آزاد هاي ابالشركت مجاز است در چارچوب سياست -4ماده 
د نسبت به انجام موارد زير صنعتي و ويژه اقتصادي جهت تحقق اهداف خو -تجاري

 نمايد: اقدام
ر هاي عمراني، صنعتي، بازرگاني و خدماتي با مشاركت سايگذاري در فعاليتسرمايه -الف

صنعتي و  -هاي ابالغي شوراي عالي مناطق آزاد تجاريگذاران در چارچوب سياستسرمايه
 قانون اساسي و قانون اجراي آن.( 44ي اصل )هاي كلّبا رعايت سياستويژه اقتصادي 

 ... -ب
در چارچوب ها و مؤسسات اعتباري ستفاده از تسهيالت مالي و اعتباري بانكا -ج

راق در سازمان بورس اوراق بهادار با رعايت قانون بازار او و كارگزاري موازين شرع
 .3184مصوب  بهادار جمهوري اسالمي ايران

 ... -د

 مغایرت دیدگاه
در نتيجه، قانون اساسي و  (88)ي اصل هاي كلّبا سياست ( اين مصوبه8بند )الف( ماده ) ايراد مغايرت

( بند )الف( 5بر اساس جزء )؛ زيرا ن باقي استقانون اساسي همچنا (551)اصل  (5)با بند آن مغايرت 
خارج از موارد صدر اصل  ديجد ياقتصاد تيحق فعالدولت  ،قانون اساسي (88)ي اصل هاي كلّسياست

( قانون اساسي توسط دولت، منوط به 88انجام فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر )را ندارد و  (88)
توجه به  بالذا  پذير است.اي اسالمي، براي مدت معين امكانپيشنهاد هيئت وزيران و تصويب مجلس شور

( قانون اساسي 88گذاري و توسعه قشم، خارج از موارد صدر اصل )سرمايهموضوع فعاليت شركت  اينكه
( 88اصل )ي هاي كلّ( بند )الف( سياست5رعايت ذيل جزء ) متوقف برشركت  اينتداوم فعاليت  است،

 اما از آنجا كه فعاليت شركت. مجلس و صرفاً براي مدت معين است قانون اساسي، يعني تصويب
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مغاير  از سوي مجلس و براي مدت معين، تصويب نشده است، اين مصوبه گذاري و توسعه قشم،سرمايه
( 551( اصل )5( قانون اساسي و در نتيجه مغاير با بند )88هاي كلّي اصل )( بند )الف( سياست5) با جزء

هاي مقام رهبري تأكيد هاي كلّي نظام به عنوان يكي از صالحيتي است كه بر تعيين سياستقانون اساس
مجلس  يصنعتي كه مصوبه -ي مناطق آزاد تجاريقانون چگونگي ادارهكند. الزم به توضيح است كه مي

هاي استسيقانون اساسي و قانون اجراي  (88)ي اصل هاي كلّناظر به پيش از زمان ابالغ سياستبوده، 
زيرا بر اساس  و استناد به آن به عنوان مجوز فعاليت شركت، قابل پذيرش نيست؛ است (88كلّي اصل )

از تاريخ تصويب » 21/9/5903( قانون اساسي مصوب 88هاي كلّي اصل )( قانون اجراي سياست32ماده )
قوانين بعدي نسخ و يا اصالح  گردد و مادام كه دركليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي ،اين قانون

 .«مواد و مقررات اين قانون صريحاً و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود

 عدم مغایرت دیدگاه
با رعايت »عبارت  مجلس شوراي اسالمي در راستاي رفع ايراد شوراي نگهبان، (الف
( 8را در انتهاي بند )الف( ماده )« انون اجراي آن( قانون اساسي و ق88ي اصل )هاي كلّسياست

گذاري و توسعه قشم بايد مطابق با اضافه كرده است. با تصريح به اين شرط، شركت سرمايه
( قانون 88( قانون اساسي در موارد خارج از صدر اصل )88هاي كلّي اصل )مقررات سياست

اشد و يا اينكه در صورت ضرورت به انجام اساسي تداوم فعاليت و يا انجام فعاليت جديد داشته ب
( قانون اساسي، تصويب مجلس را براي انجام فعاليت 88هاي خارج از عناوين صدر اصل )فعاليت

نسبت به مغايرت داشتن  در مدت معين اخذ كند. بدين ترتيب، ايراد پيشين شوراي نگهبان،
( 88هاي كلّي اصل ))الف( سياست ( بند5هاي اقتصادي بند )الف( اين شركت، با جزء )فعاليت

 ( قانون اساسي رفع شده است. 551قانون اساسي و در نتيجه اصل )
( سابق را از جهت شمول بر تجويز تسهيالت و 8شوراي نگهبان اطالق بند )ج( ماده ) (ب

هاي مالي ربوي، خالف موازين شرع اعالم كرد كه مجلس براي برطرف كردن اين ايراد در بند وام
را اضافه كرده است. اين اصالح، « در چارچوب موازين شرع»( اصالحي، قيد 8( ماده ))ج

 ي ايراد پيشين شوراي نگهبان است.كنندهبرطرف

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.8و )ج( ماده ) هاي )الف(بند

 شورای نگهبان نهایينظر 
گذاري و توسعه قشم، با توجه به ر خصوص اساسنامه شركت سرمايهصوبه هيئت وزيران دم

 اصالحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 ای كرمانشاهسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « كرمانشاهاي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  يران به تصويب رساند.هيئت وز 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32939/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي ر جلسهشوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه دنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2053/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131ت وزيران در جلسه هيئ
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  - ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركته تصويب اساسنامه سازمانآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجاز

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
 يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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موضوع  (3)كرمانشاهاي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2)متن زير جايگزين ماده 
 :شودمي 32/1/3182هـ مورخ 28221/ت/3214نامه شماره تصويب

هفت هزار و دويست و هفتاد و پنج ميليارد و دويست و نود سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يون و هفتصد و بيست و هفت ميل ( ريال است كه به24221423341114111)و يك ميليون 

( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و 22241234311)پانصد و بيست و نه هزار و يكصد 
است. افزايش سرمايه تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

( قوانين 48هاي غيرانتفاعي و تبصره )ها و طرحيادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي
كل كشور و اجراي قانون تبديل ادارات كل امور  (1)3181و  (2)3121هاي بودجه سال
و كمك بالعوض دولت از محلّ  (4)اي استانهاي آب منطقهها به شركتآب استان

                                                           
هـ مورخ 20209/ت/3018شماره نامه موضوع تصويب كرمانشاهاي ي آب منطقهسهام ( اساسنامه شركت0ماده ). 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الي( ر5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده : »52/9/5902
 .استده و پرداخت ش باشديم رانيمنابع آب ا تيريمد يمنقسم شده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص

 رانيوز ئتيه بيالعاده با تصوفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 «.رديگيانجام م

شود به دولت اجازه داده مي -80تبصره : »29/52/5932كل كشور مصوب  5939 ( قانون بودجه سال80. تبصره )2
هاي دولتي هاي مصوب شوراي اقتصاد، شركتبه طرح هاي داخلي مربوطوام با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه

باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مستلزم ذكر نام مي هاهايي كه شمول قانون بر آنشركت شامل
هاي عامل صورت خواهد گرفت منحصراً( از منابع بانك) تعديل اقتصادي دولت را كه هايناشي از سياست

متعلقه  سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق الوصول و تمام و يا درصدي از كارمزد .نمايد تضمين
ها جهت تضمين فوق نافي وظايف بانك .منظور نمايد را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور

ن از تسهيالت اعتباري اين تبصره ملزم به كنندگااستفاده .الذكر نخواهد بودوصول مطالبات معوق الوصول فوق
 «هستند. بازپرداخت مطالبات بانك

 يزيرو برنامه تيريسازمان مد -80تبصره : »20/55/5933كل كشور مصوب  5901 ( قانون بودجه سال80تبصره ). 3
 تيئه ميدتق يمراحل قانون يط يو برا هيكشور را ته يزيربودجه كشور موظف است طرح اصالح ساختار نظام

 ياشود و موارد تبصره يبندبودجه در قالب موضوع مشخص دسته يهاتبصره هيكل كهي به نحو دينما رانيوز
 «.گردد يخوددار دارندي دائم تيكه ماه ييهااز درج تبصره و محدود

 كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد و استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد قانون. 4
 به -واحده ماده» :20/52/5909مصوب  ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيرا دربرم استان كياز  شيب

 به رديگيم را دربر استان كياز  شيب كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد به نسبت شوديم داده اجازه روين وزارت
 ليتبد به ، نسبتاست نشده ليتشك يامنطقه آب شركت كه ييهاو در استان ربطيذ استان يامنطقه آب شركت
 تيريمد ياتيعمل فيوظا انجام تيبا مأمور ربطيذ استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات

 يآب ساتيتأس و آب از منابع و حفاظت يبردارو بهره كساني اراتيو اخت فيبا وظا اناست هر محدوده در آب منابع
 تيو رعا 50/52/5905 مصوب آب عادالنه عيتوز قانون طبق مربوط يتيرحاكميغ فيوظا يواگذار قيطر از استان
 و منابع امكانات ليتحو و رانيا ياسالم يمهورج ياساس ( قانون81) پنجم و ( و چهل88) و چهارم چهل اصول
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 تخصيص اعتبار افزايش درآمد شركت ملي فوالد ايران تأمين شده است. 

 عدم مغایرت دگاهید
اين مصوبه با موازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
 كرمانشاه،اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 نون اساسي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و قا
 

                                                                                                                                              
 

 يبار مال جاديو ا نشده التيتشك گسترش موجب كه ياگونهها بهشركت نيا ها بهاستان امور آب كل ادارات يانسان
 ،آب منابع جامع لعاتمطا ز،يآبر يهاحوضه تيريمد لياز قب يتيحاكم امور كند. اقدام د،يننما دولت يبرا ياضاف

 نيب ، انتقالآب مصرف مختلف يهابخش و سهم صيتخص نيي، تعآب منابع توسعه يزيرو برنامه يارذگاستيس
 ديبا اشخاص يهاحقابه هر حال در خواهد بود. روين وزارت عهدهبه كماكان آب ياقتصاد ارزش نييو تع ياحوضه
 يزيربرنامه و تيريمد و سازمان روين وزارت مشترك شنهاديپ مذكور بنا به يهاشركت اساسنامه بماند. محفوظ

 .ديخواهد رس رانيوز تئيه بيتصو به قانون نيا از ابالغ پس كشور حداكثر دو ماه
 .«االجراء استالزم بيتصو خياز تار قانون نيا -تبصره
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  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و  هاها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي كردستانشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
عدم قانون اساسي، جهت بررسي  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32983/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2028/512/39 ي شمارهي نامهرا طخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار  مادهو به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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موضوع  (3)كردستاناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

يكهزار و يكصد و بيست و دو ميليارد و نهصد و چهل و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يكصد و بيست و  يك ميليون و ( ريال است كه به34322434441114111)چهار ميليون 

ريالي منقسم گرديده و  يك ميليون( سهم 343224344)دو هزار و نهصد و چهل و چهار 
است. افزايش سرمايه ي مديريت منابع آب ايران تماماً متعلق به شركت مادرتخصص

( قوانين 48هاي غيرانتفاعي و تبصره )ها و طرحيادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي
كشور و اجراي قانون تبديل ادارات كل امور  كل (1)3181و  (2)3121هاي بودجه سال

 . تأمين شده است (4)اي استانهاي آب منطقهها به شركتآب استان

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 

 (51/0/5908هـ مورخ 99131/ت91533نامه شماره بيكردستان )تصو ياآب منطقه يشركت سهام -55
منقسم  يالير ونيليم كيسهم  (2190910) كه به الير( 219091001110111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 باشد.يم رانيمنابع آب ا تيريمد يبه شركت مادرتخصصو تماماً متعلق  دهيگرد
52- » ... 

شود به دولت اجازه داده مي -80تبصره : »29/52/5932كل كشور مصوب  5939 ( قانون بودجه سال80. تبصره )2
هاي دولتي هاي مصوب شوراي اقتصاد، شركتبه طرح هاي داخلي مربوطبا پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام

باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مستلزم ذكر نام مي هايي كه شمول قانون بر آنهاشركت املش
هاي عامل صورت خواهد گرفت منحصراً( از منابع بانك) تعديل اقتصادي دولت را كه هايناشي از سياست

متعلقه  و يا درصدي از كارمزد سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق الوصول و تمام .نمايد تضمين
ها جهت تضمين فوق نافي وظايف بانك .منظور نمايد را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور

كنندگان از تسهيالت اعتباري اين تبصره ملزم به استفاده .الذكر نخواهد بودوصول مطالبات معوق الوصول فوق
 «هستند. بازپرداخت مطالبات بانك

 يزيرو برنامه تيريسازمان مد -80تبصره : »20/55/5933كل كشور مصوب  5901 ( قانون بودجه سال80تبصره ). 3
 تيئه ميتقد يمراحل قانون يط يو برا هيكشور را ته يزيربودجه كشور موظف است طرح اصالح ساختار نظام

 ياشود و موارد تبصره يبندمشخص دستهبودجه در قالب موضوع  يهاتبصره هيكل كهي به نحو دينما رانيوز
 «.گردد يخوددار دارندي دائم تيكه ماه ييهااز درج تبصره و محدود

 كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد و استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد قانون. 4
 به -واحده ماده» :20/52/5909مصوب  ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيرا دربرم استان كياز  شيب

 به رديگيم را دربر استان كياز  شيب كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد به نسبت شوديم داده اجازه روين وزارت
 ليتبد به ، نسبتاست نشده ليتشك ياقهمنط آب شركت كه ييهاو در استان ربطيذ استان يامنطقه آب شركت
 تيريمد ياتيعمل فيوظا انجام تيبا مأمور ربطيذ استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات

 يآب ساتيتأس و آب از منابع و حفاظت يبردارو بهره كساني اراتيو اخت فيبا وظا استان هر محدوده در آب منابع
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 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
 ،اي كردستانصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهدر خصوص ا هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                                                                                                              
 

 تيو رعا 50/52/5905 مصوب آب عادالنه عيتوز قانون طبق مربوط يتيرحاكميغ فيوظا يواگذار قيطر از استان
 و منابع امكانات ليتحو و رانيا ياسالم يجمهور ياساس ( قانون81) پنجم و ( و چهل88) و چهارم چهل اصول
 يبار مال جاديو ا نشده التيتشك گسترش موجب كه ياگونهها بهشركت نيا ها بهاستان امور آب كل ادارات يانسان
 ،آب منابع جامع مطالعات ز،يآبر يهاحوضه تيريمد لياز قب يتيحاكم امور كند. اقدام د،يننما دولت يبرا ياضاف

 نيب ، انتقالآب مصرف مختلف يهابخش و سهم صيتخص نيي، تعآب منابع توسعه يزيرو برنامه يارذگاستيس
 ديبا اشخاص يهاحقابه هر حال در خواهد بود. روين وزارت عهدهبه كماكان آب ياقتصاد ارزش نييو تع ياحوضه
 يزيربرنامه و تيريمد نو سازما روين وزارت مشترك شنهاديپ مذكور بنا به يهاشركت اساسنامه بماند. محفوظ

 .ديخواهد رس رانيوز تئيه بيتصو به قانون نيا از ابالغ پس كشور حداكثر دو ماه
 «.االجراء استالزم بيتصو خياز تار قانون نيا -تبصره
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 اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستاناصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ده واحده مااستناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
را « اصالح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان» ،5933 مصوب وابسته به دولت

 پس از هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهآن، اين 

مورخ  32930/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و فاد آن را مغاير با ، م20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2021/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 32/32/3132مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه  نيرووزارت 
 كرد: تصويب  (3)-2231مصوب  - ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، شركتسازمان

و برق آب ازمان سشركت سهامي ( اساسنامه 2متن زير جايگزين ماده )

                                                           
ه به دولت سسات دولتي و وابستؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  د نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است،هر مور در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي چون تغييرواگذار شده است، 
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 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره موضوع تصويب (3)خوزستان
يكصد و پنج هزار و يكصد و شصت و پنج ميليارد و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 

( ريال است كه 3114321442442114111)چهارصد و هفتاد و چهار ميليون و ششصد هزار 
شانزده ميليون و پانصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و شصت ده ميليارد و پانصد و  به
( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت 31413241424421)

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
كت سهامي توسعه منابع ها و انتقال حساب سد و نيروگاه كارون سه از شرارزيابي دارايي

هاي ( قوانين بودجه سال22آب و نيروي ايران و عوارض دريافتي ناشي از اجراي تبصره )
 تأمين شده است.  (3)( قانون برنامه دوم توسعه33و بند )هـ( ماده ) (2)3128الي  3122

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 
 (20/3/5900هـ مورخ 93121/ت553893نامه شماره )تصويب و برق خوزستانآب سازمان شركت سهامي  -2

سهم ده هزار ريالي ( 5005103310130)ريال كه به ( 500513031103010111)سرمايه شركت عبارت است از مبلغ 
 .باشدتخصصي مديريت منابع آب ايران مي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر

9- » ... 

اعتبارات  5930در سال  -23تبصره : »58/55/5931كل كشور مصوب  5930( قانون بودجه سال 23. تبصره )2
 يفرهنگ و ياجتماع ،يساله دوم توسعه اقتصادپنج برنامه ( قانون53( تبصره )ـموضوع بند )ه يعمران يهاطرح

( قانون برنامه و بودجه و 92قررات ماده )قانون مشمول م ني( ا5شماره ) وستيپ در منظور رانيا ياسالم يجمهور
مربوط  يوصول از محل عوارض 5930كه در سال  ي. مبالغباشنديكشور نم يمحاسبات عموم ( قانون559) ماده

با  گردديپرداخت م ربطيذ يدولتي هابه شركت الذكرفوقي هاطرح يكل كشور بابت اجرا يدارتوسط خزانه
. شوديمنظور م مربوط يدولت يهادر شركت دولت هيسرما شيا به حساب افزاآنه دارتياركان صالح بيتصو

 «.گردديم يتلق افتهي صيتخص مربوطي وصول ياعتبارات مذكور در حدود درآمدها
 يهااعتبارات طرح 5933در سال  -23تبصره : »0/55/5930كل كشور مصوب  5933( قانون بودجه سال 23تبصره )

 يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،يساله دوم توسعه اقتصادپنج برنامه ( قانون53تبصره ) (ـموضوع بند )ه يعمران
 ( قانون برنامه و بودجه و ماده92قانون مشمول مقررات ماده ) ني( ا5شماره ) وستيپ منظور در رانيا ياسالم

مربوط توسط  يصولو از محل عوارض 5933كه در سال  ي. مبالغباشنديكشور نم يمحاسبات عموم ( قانون559)
 بيبا تصو گردديپرداخت م ربطيذ يدولتي هابه شركت الذكرفوقي هاطرح يكل كشور بابت اجرا يدارخزانه

درصد  . نودشوديمنظور م مربوط يدولت يهادر شركت دولت هيسرما شيآنها به حساب افزا دارتياركان صالح
داده  صيدرصد تخص برق كه صد يبه استثنا گردد،يم يتلق فتهايصيدوره تخص هر مربوط به ي( اعتبار وصول31%)
 «.خواهد بود مربوطي هادستگاه يمعامالت يمال نامهنييتبصره مطابق آ نياعتبار مربوط به ا نهيهز نحوه .شوديم

 -23تبصره : »59/55/5933كل كشور مصوب  5930( قانون بودجه سال 23تبصره )
 ،يدوم توسعه اقتصاد سالهپنج ( قانون برنامه53( تبصره )ـموضوع بند )ه يعمران يهاحاعتبارات طر 5930در سال  -الف

( قانون 92قانون مشمول مقررات ماده ) ني( ا5) شماره وستيمنظور در پ رانيا ياسالم يجمهوري و فرهنگ ياجتماع
ي از محل عوارض وصول 5930ه در سال ك يمبالغ .باشندينم كشور يمحاسبات عموم قانون (559برنامه و بودجه و ماده )
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 عدم مغایرت دگاهید
ه با موازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوب

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
و برق آب سازمان در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي  هيئت وزيرانمصوبه 

 ساسي شناخته نشد.مغاير با موازين شرع و قانون ا خوزستان،

                                                                                                                                              
 

با  گردديپرداخت م ربطيذي دولتي هاالذكر به شركتفوق يهاطرح يكل كشور بابت اجرا يدارتوسط خزانه مربوط
 . اعتبار قابلشوديمربوط منظور م يدولت يهاشركت در دولت هيسرما شيآنها به حساب افزا دارتياركان صالح بيتصو
و  يزي( وار%01درصد ) برق، مخابرات و گاز معادل هشتاد و پنج يبرا تبصره نيا يوارض وصولاز محل ع صيتخص

تبصره و  نيبه ا مربوط اعتبار نهيو نحوه هز گردديم نييتع يزيوار( %1/18درصد ) مين پنجاه و چهار و معادل نفت يبرا
 مربوط خواهد بود. يهادستگاه يو معامالت يمال نامهنييآ مطابق 119212و  119211، 221118، 221115 يهافياعتبار رد

 ييجواعمال صرفه ست،يز طيمح بياز تخر يريجلوگ ،ياز منابع مل انتيص ،يبه عدالت اجتماع ليبه منظور ن -ب
نفت گاز  د،ي، نفت سفنيشامل بنز ينفت ياصل از چهار فرآورده تريفروش هر ل متيق يكردن مصرف انرژ يو منطق

و  الي( ر511) كصدي ال،ي( ر511) كصدي ال،ير (911) و پنجاه صديس معادل بيبه ترت 5930در سال  و نفت كوره
 به خزانه ناًيع ديتعرفه فوق جنبه عوارض داشته و با شيدرآمد حاصل از افزا مازاد .شوديم نييتع الي( ر11پنجاه )

از محل  سوم دو سوم و كيبه نسبت  ليگازوئ تريدر هر ل شيافزا الي( ر51حاصل از پانزده ) درآمد گردد. زيوار
و  يسازمصوب راه يهاطرح ليتكم احداث و يبرا بيترت به قانون نيقسمت چهارم ا 119890 فياعتبار رد

سازمان برنامه و بودجه  تا پس از مبادله موافقتنامه با گرفت قرار خواهد يوزارت راه و ترابر ارياخت آهن درراه
 يخودروها اي داخل و ديتول ينيبنز يخودروها هيكه كل شودياتخاذ م يريتداب 5930سال  يبتداا از .دينما نهيهز

 .باشند دكنندهيدر كارخانه تول شدهامكانات گازسوز نصب يدارا ينيبنز يواردات
غ تا مبل 5930سال  در شودياجازه داده م رانينفت ا يبه شركت مل ينفت يهامنظور كاهش مصرف فرآوردهبه -ج
 يدر مصرف سوخت برا ييجواز صرفه حاصل از محل درآمد الي( ر501011101110111) ارديليو هشتاد م كصدي

هر حلقه تا  يبه ازا يكشاورز انيمتقاض ها بهموتور تلمبه وي داركردن تا سه هزار حلقه چاه آب كشاورزبرق
 .ديپرداخت نما الير( 0101110111) ونيليشصت م

 «.گردديم نيياقتصاد تع يتوسط شورا هاگاهرويسوخت ن متيق -د

 رانيا ياسالمي جمهور يو فرهنگ ياجتماع ،يساله دوم توسعه اقتصادقانون برنامه پنج( 53) ـ( تبصرههبند ). 1
  -53تبصره : »21/3/5939مصوب 

 ... -الف
 زيبه خزانه وار ناًيع ديبا فوق، جنبه عوارض داشته و يتعرفه مذكور در بندها شيافزا قياز طر يمبالغ وصول -ـه

 يهابر اساس بودجه ،يعمران يهاطرح ياجرا يدر هر مورد را برا يمبالغ وصول شوديدولت اجازه داده م به شود.
 «.قرار دهد ربطيذ يياجرا يهادستگاه اريدر اخت اتيعمل مصوب ساالنه و مبادله موافقتنامه شرح
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 ای زنجانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

دولتي و  و مؤسساتها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « زنجاناي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32815/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمفاد مغايرت 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2029/512/39اره ي شمرا طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ون استفساريه در خصوص اختيار ماده واحده قانو به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  - ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتح اساسنامه سازمانخصوص اختيار اصال قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

كر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون بر آنها مستلزم ذ سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئتصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهايي كه به موجب هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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موضوع  (3)زنجاناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 28/2/3182هـ مورخ 12121/ت/333413نامه شماره تصويب

دو هزار و يكصد و هفت ميليارد و هفتصد و سي و نه ميليون و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
دويست و ده ميليون و هفتصد و  ( ريال است كه به24312421342314111)ششصد و نود هزار 

( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و 23142214323)هفتاد و سه هزار و نهصد و شصت و نه 
است. افزايش سرمايه يادشده از مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران  تماماً متعلق به شركت

كل  3122( قانون بودجه سال 48هاي غيرانتفاعي و تبصره )ها و طرحمحلّ تجديد ارزيابي دارايي
 اي گيالن تأمين شده است. هاي انتقالي از شركت سهامي آب منطقهو دارايي (2)كشور

 عدم مغایرت دگاهید
عضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و هيچ يك از ا

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  زنجان،اي هدر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطق هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

                                                           
هـ مورخ 93121/ت/553893نامه شماره موضوع تصويب ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده ) يهاصالح. 1

 مورخ هـ20209/ت3018شماره  نامهبيموضوع تصو ،ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده )» :20/3/5900
  :شودياصالح م ريبه شرح ز 52/9/5902
5- ...  

 :زنجان ياآب منطقه يشركت سهام -59
و  دهيمنقسم گرد يالير هزار ده سهم (3030033)كه به  الير( 3003000310111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما

 .باشديم رانيا منابع آب تيريمد يتماماً متعلق به شركت مادرتخصص
58- »... 

شود با به دولت اجازه داه مي -80تبصره : »58/55/5931مصوب  كل كشور 5930( قانون بودجه سال 80تبصره ). 2
شمول  هايي كههاي دولتي شامل شركتهاي شركتداخلي مربوط به طرح هايپيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام

سسات ؤباشد حداكثر معادل بودجه مصوب مندرج در قسمت ششم اين قانون و مذكر نام مي مقانون بر آنها مستلز
سازمان  .تضمين نمايد هاي عامل صورت خواهد گرفتاز منابع بانك را كه منحصراً نهادهاي عمومي غير دولتي و

را در سررسيد در قانون  متعلقه برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق الوصول و تمام و يا درصدي از كارمزد
ها جهت وصول مطالبات معوق نافي وظايف بانك منظور نمايد. تضمين فوق بودجه سنوات آينده كل كشور

 «.بازپرداخت مطالبات بانك هستند تسهيالت اعتباري اين بند ملزم به كنندگان ازالوصول نخواهد بود. استفاده
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 ای یزدسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتح اساسنامه سازمانخصوص اختيار اصال قانون استفساريه در
بنا به را « يزداي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32813/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين و نظر خود دانست نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2022/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيروزارت و 32/32/3132

مصوب  - ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتاساسنامه سازمانخصوص اختيار اصالح  قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئيب مجلس شوراي اسالمي به هيهايي كه به موجب تصوهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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موضوع  (3)يزداي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 28/2/3182هـ مورخ 12121/ت/333413نامه شماره تصويب

هشت هزار و پانصد و هفتاد و نه ميليارد و سيصد و سي و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
هشتصد و  ( ريال است كه به84123411142114111)پنج ميليون و هفتصد و سي هزار 

( 81243114121)پنجاه و هفت ميليون و نهصد و سي و سه هزار و پانصد و هفتاد و سه 
م ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع سه

هاي ها و طرحاست. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي داراييآب ايران 
غيرانتفاعي و وجوه دريافتي از محل اوراق مشاركت موضوع بندهاي )ن( و )س( تبصره 

 و آورده نقدي سهامداران تأمين شده است.  (2)كشور كل 3183( قانون بودجه سال 23)

                                                           
هـ مورخ 93121/ت/553893نامه شماره موضوع تصويب ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده ) يهاصالح. 1

 مورخ هـ20209/ت3018شماره  نامهبيوضوع تصوم ،ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده )» :20/3/5900
  :شودياصالح م ريبه شرح ز 52/9/5902
5- ...  

 :يزد ياآب منطقه يشركت سهام -52
منقسم  يالير هزار ده سهم (50503030211) كه به الير( 50053003201110111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 .باشديم رانيا منابع آب تيريمد يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد
59- »... 

 پول و ارز -25تبصره : »22/52/5901مصوب  كل كشور 5905( قانون بودجه سال 25تبصره ). 2
 ... -الف

مصوب در  ياهيسرماي هاييتملك دارا يهاطرح اتيعمل يدر اجرا عيجهت تسر شوديبه دولت اجازه داده م -ن
و درآمد  دياوراق مشاركت منتشر نما الير (20811011101110111) ارديليچهارصد م تا مبلغ دو هزار و 5905سال 

 .دينما زيقانون وار نيا وستيسوم پ قسمت مندرج در 321511شماره  فيحاصل را به رد
در بودجه ساالنه  سال بند را هر نياصل اوراق و سود متعلقه( موضوع ا) ازيدولت مكلف است وجوه مورد ن -5

 .ديامنظور نم
بند به  نيمشاركت موضوع ا اوراق .گردديم نيتضم ينظام بانك قياوراق مذكور و سود متعلقه از طر يپرداخت بها -2

 ليبند، پس از تكم نيا يمكلف است در اجرا دولت بود. خواهد معاف اتيپرداخت مال و از يعنوان سپرده ثابت تلق
به اوراق مشاركت  مربوطيشده دوره ساخت با احتساب سود قطعامتم يهانهيهز هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از

 الحسابيعل شده است را به كسر سود نيبند تأم نيوجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت موضوع ا قيطر كه از
اق فروش اور نحوه .دينما يداريخر د،يسررس شده بابت اصل اوراق مزبور دراوراق مزبور و مبالغ پرداخت به يپرداخت

 . ديخواهد رس رانيوز تيئه بيسود و بازپرداخت اصل آن به تصو زانيمشاركت و نحوه پرداخت و م
 -س
تملك  يهاطرح يياجرا اتيعمل ليتكم يبرا شوديتابعه اجازه داده م يهاها و سازمانو شركت رويبه وزارت ن -5

مردم  يهاهياز سرما الي( ر50011011101110111) ارديليم هزار و ششصدكي بخش برق تا مبلغ ياهيسرما يهاييدارا
 .ندينما استفاده اوراق مشاركت قياز طر
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 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 هایي شورای نگهباننظر ن
مغاير با  يزد،اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                                                                                                              
 

 اتيعمل ليتكم يبرا شودياجازه داده م رانيا ياسالم يو شركت راه آهن جمهور يبه وزارت راه و ترابر -2
( 20111011101110111) ارديليدو هزار م مبلغ تا يفصل راه و ترابر ياهيسرمايهاييتملك دارا يهاطرح يياجرا

 .ندياستفاده نما مشاركت اوراق قيمردم از طر يهاهياز سرما الير
 يهاطرح ياجرا و ليجهت تكم شودي( اجازه داده مرانيا التيش يشركت سهام) يبه وزارت جهاد كشاورز -9

 شكريطرح توسعه ن ليتكم يبرا زيو ن ياديص و بنادر گويو م يپرورش ماه و ريتكث يهاكارگاه ،ييربنايز ساتيتأس
 الير (011011101110111) ارديليم هشتصد و الير (211011101110111) ارديليم ستيمبلغ دو بيخوزستان به ترت

 .دياوراق مشاركت استفاده نما قيطر به يمردم يهاهياز سرما
تملك  يهاطرح يياجرا اتيلعم ليتكم يبرا شوديتابعه اجازه داده م يهاها و سازمانو شركت رويبه وزارت ن -8

 ارديليم كهزاريقانون تا مبلغ  ني( ا5) شماره وستيمندرج در پ فصل منابع آب ياهيسرما يهاييدارا
دولت مكلف است وجوه  .دياوراق مشاركت استفاده نما قيمردم به طر يهاهيسرما از الير( 50111011101110111)

 .ديزء را هر سال در بودجه ساالنه منظور نماج نياصل اوراق و سود متعلقه ا ازين مورد
 يهابه وزارتخانه وابستهي هاشركت يبند از محل منابع داخل نياوراق مشاركت ا زهيبازپرداخت اصل و جا -1
 .شد پرداخت خواهد و نيتأم يو جهاد كشاورز يراه و ترابر رو،ين

 نيمشاركت موضوع ا اوراق و گردديم نيتضم يانكنظام ب قيبند و سود متعلقه از طر نياوراق ا يپرداخت بها -0
 .شد معاف خواهد اتيپرداخت مال و از يبند بعنوان سپرده ثابت تلق

 رانيوز تيئه بيتصو سود و بازپرداخت اصل آن به زانينحوه فروش اوراق مشاركت و نحوه پرداخت و م -3
 «.ديخواهد رس



 

29 
 ای آذربایجان شرقيسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)ل از ذيل اصل در راستاي اختيار حاص هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
را « آذربايجان شرقياي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت
پس از  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939ورخ م يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهآن، اين 
مورخ  32821/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 

ي از بررسي اين مصوبه در جلسه شوراي نگهبان پسنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2025/512/39 هي شماررا طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131نگهبان: تاريخ بررسي در شوراي 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتامه سازمانخصوص اختيار اصالح اساسن قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

ست به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ا سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئلس شوراي اسالمي به هيهايي كه به موجب تصويب مجهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 813 اي آذربايجان شرقيسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 (3)آذربايجان شرقياي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2تن زير جايگزين ماده )م
 :شودمي 28/2/3182هـ مورخ 12121/ت/333413نامه شماره موضوع تصويب

يازده هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد و ششصد و شصت و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليارد و  ريال است كه به( 334821422343414111نه ميليون و يكصد و چهل هزار )

يكصد و هشتاد و هفت ميليون و شصت و شش هزار و نهصد و چهارده 
سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت  (3438241224334)

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
هاي ايجادشده از محل وجوه هاي غيرانتفاعي و انتقال داراييحها و طرارزيابي دارايي

 هاي اهدايي تأمين شده است. هاي جبراني و داراييدريافتي و هزينه

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نگهباننظر شورای 
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
آذربايجان اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. شرقي،
 

                                                           
هـ مورخ 93121/ت/553893نامه شماره موضوع تصويب ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده ) يهاصالح. 1

 مورخ هـ20209/ت3018شماره  نامهبيتصوموضوع  ،ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده )» :20/3/5900
  :شودياصالح م ريبه شرح ز 52/9/5902
5- ... 
 :آذربايجان شرقي ياآب منطقه يشركت سهام -3

منقسم  يالير هزار ده سهم( 50305310191)كه به  الير( 50035031109110111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 .باشديم رانيا منابع آب تيريمد يصصو تماماً متعلق به شركت مادرتخ دهيگرد

0- »... 



 

13 
 ای لرستانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي لرستانكت سهامي آب منطقهشراصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32912/11980 شماره يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 رد.اعالم ك هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2021/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت شركت ها،اصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
مؤسسات دولتي و وابسته ها و ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 811 اي لرستانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت صالح ا

موضوع  (3)لرستاناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

( 38421441114111) هجده ميليارد و دويست و چهار ميليونسرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
ريالي منقسم  يك ميليون( سهم 384214)هجده هزار و دويست و چهار  ريال است كه به

است. افزايش گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
هاي اهدايي از سوي شركت ها و داراييسرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 تأمين شده است.  ع آب ايرانمديريت مناب

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  ،اي لرستاندر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانبه مصو

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383امه شماره نموضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 

 (51/0/5908هـ مورخ 99131/ت91581نامه شماره بيلرستان )تصو ياآب منطقه يشركت سهام -59
منقسم  يالير ونيليم كيسهم  (850253)به  كه الير( 85025301110111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 باشد.يم رانيمنابع آب ا تيريمد يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد
58- » ... 
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 ای قمسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد و به  قانون اساسي (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به پيشنهاد را « اي قمشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

 مصوبهپس از آن، اين  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت 
 آنقانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 
 به شوراي 53/0/5939مورخ  32939/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه

، مفاد 20/0/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد. 
ي را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و آن را مغاير با 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2020/512/39شماره 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  ست،هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي ا در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ن استت وزيرائشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 811 اي قمسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)قماي هامي آب منطقهشركت س ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11384نامه شماره تصويب

يكهزار و هشتصد و دوازده ميليارد و دو ميليون سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
 يك ميليون و هشتصد و دوازده هزار و دو ( ريال است كه به34832411241114111)
ي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت ريال يك ميليون( سهم 348324112)

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
هاي غيرانتفاعي و اجراي قانون تبديل ادارات كل امور آب ها و طرحارزيابي دارايي

 تأمين شده است.  (2)اي استانهاي آب منطقهها به شركتاستان

 مغایرتعدم  دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

                                                           
هـ مورخ 99131/ت/91508شماره نامه قم موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0). ماده 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908
 .است و پرداخت شده باشديم رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م

 يامنطقه آب يهاكتشر ليتبد و استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد قانون. 2
 -واحده ماده» :20/52/5909مصوب  ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيرا دربرم استان كياز  شيب كه
 را دربر استان كياز  شيب كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد به نسبت شوديم داده اجازه روين وزارت به
، است نشده ليتشك يامنطقه آب شركت كه ييهاو در استان ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيم

 انجام تيبا مأمور ربطيذ استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد به نسبت
 و حفاظت يبردارو بهره كساني اراتيو اخت فيا وظاب استان هر محدوده در آب منابع تيريمد ياتيعمل فيوظا

 آب عادالنه عيتوز قانون طبق مربوط يتيرحاكميغ فيوظا يواگذار قيطر از استان يآب ساتيتأس و آب از منابع
 ياسالم يجمهور ياساس ( قانون81) پنجم و ( و چهل88) و چهارم چهل اصول تيو رعا 50/52/5905 مصوب

 موجب كه ياگونهها بهشركت نيا ها بهاستان امور آب كل ادارات يانسان و منابع امكانات ليتحو و رانيا
 تيريمد لياز قب يتيحاكم امور كند. اقدام د،يننما دولت يبرا ياضاف يبار مال جاديو ا نشده التيتشك گسترش
و  صيتخص نيي، تعآب منابع توسعه يزيرو برنامه يارذگاستيس ،آب منابع جامع مطالعات ز،يآبر يهاحوضه

 وزارت عهدهبه كماكان آب ياقتصاد ارزش نييو تع ياحوضه نيب ، انتقالآب مصرف مختلف يهابخش سهم
 شنهاديپ مذكور بنا به يهاشركت نامهاساس بماند. محفوظ ديبا اشخاص يهاحقابه هر حال در خواهد بود. روين

 بيتصو به قانون نيا از ابالغ پس كشور حداكثر دو ماه يزيربرنامه و تيريمد و سازمان روين وزارت مشترك
 .ديخواهد رس رانيوز تيئه

 «.االجراء استالزم بيتصو خياز تار قانون نيا -تبصره



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 812

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  ،اي قمشركت سهامي آب منطقهدر خصوص اصالح اساسنامه  هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 ای كهگيلویه و بویر احمدسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
اي كهگيلويه و بوير شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

هيئت وزيران به تصويب  29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد را « احمد
قانون اساسي، جهت  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهآن، اين  پس از رساند.

 32933/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنبررسي عدم مغايرت مفاد 
شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در نگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939مورخ 
دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و فاد آن را مغاير با ، م20/0/5939ي مورخ جلسه

 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2023/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتاختيار اصالح اساسنامه سازمان خصوص قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

ها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون بر آن سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئكه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهايي هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 818

كهگيلويه و بوير اي منطقه شركت سهامي آب ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11312نامه شماره موضوع تصويب (3)احمد
دو هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و يكصد و چهل سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 

دو ميليون و چهارصد و پنجاه و  ( ريال است كه به24413434141114111)و سه ميليون 
ريالي منقسم گرديده و  يك ميليون( سهم 244134341)يكصد و چهل و سه  يكهزار و

است. افزايش سرمايه تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
ها و اجراي قانون تبديل ادارات كل امور آب يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 أمين شده است. ت (2)اي استانهاي آب منطقهها به شركتاستان

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

                                                           
شماره نامه كهگيلويه و بوير احمد موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هاياساسنامه شركت( 0). ماده 1

كه  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908هـ مورخ 99131/ت/91512
 رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم يالير ونيليم كيبه ده سهم 

 .است و پرداخت شده باشديم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 «.رديگيانجام م

 كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد و استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد قانون. 2
 به -واحده ماده» :20/52/5909مصوب  ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيرا دربرم استان كياز  شيب

 به رديگيم را دربر استان كياز  شيب كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد به نسبت شوديم داده اجازه روين وزارت
 ليتبد به ، نسبتاست نشده ليتشك يامنطقه آب شركت كه ييهاو در استان ربطيذ استان يامنطقه آب شركت
 تيريمد ياتيعمل فيوظا انجام تيبا مأمور ربطيذ استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات

 يآب ساتيتأس و آب از منابع و حفاظت يبردارو بهره كساني اراتيو اخت فيبا وظا استان هر محدوده در آب منابع
 تيو رعا 50/52/5905 مصوب آب عادالنه عيتوز قانون طبق بوطمر يتيرحاكميغ فيوظا يواگذار قيطر از استان
 و منابع امكانات ليتحو و رانيا ياسالم يجمهور ياساس ( قانون81) پنجم و ( و چهل88) و چهارم چهل اصول
 يبار مال جاديو ا نشده التيتشك گسترش موجب كه ياگونهها بهشركت نيا ها بهاستان امور آب كل ادارات يانسان
 ،آب منابع جامع مطالعات ز،يآبر يهاحوضه تيريمد لياز قب يتيحاكم امور كند. اقدام د،يننما دولت يبرا ياضاف

 نيب ، انتقالآب مصرف مختلف يهابخش و سهم صيتخص نيي، تعآب منابع توسعه يزيرو برنامه يارذگاستيس
 ديبا اشخاص يهاحقابه هر حال در خواهد بود. روين وزارت عهدهبه كماكان آب ياقتصاد ارزش نييو تع ياوضهح

 يزيربرنامه و تيريمد و سازمان روين وزارت مشترك شنهاديپ مذكور بنا به يهاشركت اساسنامه بماند. محفوظ
 .ديخواهد رس رانيوز تئيه بيتصو به قانون نيا از ابالغ پس كشور حداكثر دو ماه

 «.االجراء استالزم بيتصو خياز تار قانون نيا -تبصره
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 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
اي كهگيلويه و در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه انهيئت وزيرمصوبه 
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،بوير احمد

 



 

13 
 ای گلستانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد اساسي و به  قانون (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي گلستانشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  ويب رساند.هيئت وزيران به تص 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32900/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939ورخ م
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2020/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131در جلسه هيئت وزيران 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمانآيا در مواردي كه م

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
نامه كه در واقع اصالح يا اصالح اساس هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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موضوع  (3)گلستاناي شركت سهامي آب منطقه امه( اساسن2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11312نامه شماره تصويب

يكهزار و ششصد و بيست و سه ميليارد و سيصد و شصت و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليون و ششصد و بيست و  ( ريال است كه به34221412841114111)هشت ميليون 
ريالي منقسم گرديده و  يك ميليون( سهم 342214128)يصد و شصت و هشت سه هزار و س

است. افزايش سرمايه يادشده تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
هاي غيرانتفاعي و اجراي قانون تبديل ادارات كل ها و طرحاز محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 تأمين شده است.  (2)اي استانمنطقه هاي آبها به شركتامور آب استان

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

                                                           
هـ مورخ 99131/ت/91513شماره نامه گلستان موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0). ماده 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908
 .است و پرداخت شده باشديم رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م

 ياطقهمن آب يهاشركت ليتبد و استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد قانون. 2
 -واحده ماده» :20/52/5909مصوب  ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيرا دربرم استان كياز  شيب كه
 را دربر استان كياز  شيب كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد به نسبت شوديم داده اجازه روين وزارت به
، است نشده ليتشك يامنطقه آب شركت كه ييهاو در استان ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيم

 انجام تيبا مأمور ربطيذ استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد به نسبت
 و حفاظت يبردارو بهره كساني اراتيو اخت فيبا وظا استان هر محدوده در آب منابع تيريمد ياتيعمل فيوظا

 آب عادالنه عيتوز قانون طبق مربوط يتيرحاكميغ فيوظا يواگذار قيطر از استان يآب ساتيتأس و آب از منابع
 ياسالم يجمهور ياساس ( قانون81) پنجم و ( و چهل88) و چهارم چهل اصول تيو رعا 50/52/5905 مصوب

 موجب كه ياگونهها بهشركت نيا ها بهاستان امور آب كل ادارات يانسان و منابع امكانات ليتحو و نرايا
 تيريمد لياز قب يتيحاكم امور كند. اقدام د،يننما دولت يبرا ياضاف يبار مال جاديو ا نشده التيتشك گسترش
و  صيتخص نيي، تعآب منابع توسعه يزيرو برنامه يارذگاستيس ،آب منابع جامع مطالعات ز،يآبر يهاحوضه

 وزارت عهدهبه كماكان آب ياقتصاد ارزش نييو تع ياحوضه نيب ، انتقالآب مصرف مختلف يهابخش سهم
 شنهاديپ مذكور بنا به يهاشركت اساسنامه بماند. محفوظ ديبا اشخاص يهاحقابه هر حال در خواهد بود. روين

 بيتصو به قانون نيا از ابالغ پس كشور حداكثر دو ماه يزيربرنامه و تيريمد و سازمان روين وزارت مشترك
 .ديخواهد رس رانيوز تيئه

 «.االجراء استالزم بيتصو خياز تار قانون نيا -تبصره
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 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 هباننظر نهایي شورای نگ
مغاير  ،اي گلستاندر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 ای اردبيلسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي اردبيلشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  به تصويب رساند. هيئت وزيران 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32931/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي سهشوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2091/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131يران در جلسه هيئت وز
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتاساسنامه سازمانخصوص اختيار اصالح  قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئيب مجلس شوراي اسالمي به هيهايي كه به موجب تصوهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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موضوع  (3)اردبيلاي شركت سهامي آب منطقه اساسنامه( 2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11343نامه شماره تصويب

دو هزار و هفتصد و چهل ميليارد و هشتصد و يازده ميليون سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
دو ميليون و هفتصد و چهل هزار و هشتصد و  ( ريال است كه به24241483341114111)

ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت  يك ميليونسهم ( 242414833) يازده
است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

هاي غيرانتفاعي و اجراي قانون تبديل ادارات كل امور آب ها و طرحارزيابي دارايي
 تأمين شده است.  (2)استاناي هاي آب منطقهها به شركتاستان

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

                                                           
هـ مورخ 99131/ت/91583شماره نامه اردبيل موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0). ماده 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الير (5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908
 .است و پرداخت شده باشديم رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م

 يامنطقه آب يهاشركت ليتبد و استان يامنطقه آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد قانون. 2
 -واحده ماده» :20/52/5909مصوب  ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيرا دربرم استان كياز  شيب كه
 را دربر استان كياز  شيب كه يامنطقه آب يهاشركت ليتبد به نسبت شوديم دهدا اجازه روين وزارت به
، است نشده ليتشك يامنطقه آب شركت كه ييهاو در استان ربطيذ استان يامنطقه آب شركت به رديگيم

 انجام تيبا مأمور ربطيذ استان يانطقهم آب يهاشركت ها بهاستان امور آب كل ادارات ليتبد به نسبت
 و حفاظت يبردارو بهره كساني اراتيو اخت فيبا وظا استان هر محدوده در آب منابع تيريمد ياتيعمل فيوظا

 آب نهعادال عيتوز قانون طبق مربوط يتيرحاكميغ فيوظا يواگذار قيطر از استان يآب ساتيتأس و آب از منابع
 ياسالم يجمهور ياساس ( قانون81) پنجم و ( و چهل88) و چهارم چهل اصول تيو رعا 50/52/5905 مصوب

 موجب كه ياگونهها بهشركت نيا ها بهاستان امور آب كل ادارات يانسان و منابع امكانات ليتحو و رانيا
 تيريمد لياز قب يتيحاكم امور كند. اقدام د،يننما دولت يبرا ياضاف يالبار م جاديو ا نشده التيتشك گسترش
و  صيتخص نيي، تعآب منابع توسعه يزيرو برنامه يارذگاستيس ،آب منابع جامع مطالعات ز،يآبر يهاحوضه

 وزارت عهدهبه كماكان آب يداقتصا ارزش نييو تع ياحوضه نيب ، انتقالآب مصرف مختلف يهابخش سهم
 شنهاديپ مذكور بنا به يهاشركت اساسنامه بماند. محفوظ ديبا اشخاص يهاحقابه هر حال در خواهد بود. روين

 بيتصو به قانون نيا از ابالغ پس كشور حداكثر دو ماه يزيربرنامه و تيريمد و سازمان روين وزارت مشترك
 .ديخواهد رس رانيوز تيئه

 «.االجراء استالزم بيتصو خياز تار قانون نيا -تبصره
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 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  ،اي اردبيلدر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيران مصوبه

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 همدان ایسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 
  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد ي و به قانون اساس (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي همدانشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  اند.هيئت وزيران به تصويب رس 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32980/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2023/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131ه هيئت وزيران در جلس
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتاساسنامه سازمان آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئدولت است، برعهده هيتصميم 
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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موضوع  (3)همداناي كت سهامي آب منطقهشر ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

يكهزار و يكصد و پنجاه و هشت ميليارد و دويست و سي و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليون و يكصد و پنجاه و  ( ريال است كه به34318421441114111)چهار ميليون 

ريالي منقسم  يك ميليون( سهم 343184214)ت و سي و چهار هشت هزار و دويس
است. افزايش گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحسرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان،

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  ،اي همداندر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هاي( اساسنامه شركت0ماده )اصالحيه . 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 

 (51/0/5908هـ مورخ 99131/ت91588نامه شماره اي همدان )تصويبشركت سهامي آب منطقه -14

( سهم يك ميليون ريالي منقسم 050010)ريال كه به  (05001001110111) مبلغ سرمايه شركت عبارت است از
 «باشد.ميرتخصصي مديريت منابع آب ايران گرديده و تماماً متعلق به شركت ماد
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 ای ایالمسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
استناد ماده واحده ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

ها و مؤسسات دولتي و ها، شركتمانخصوص اختيار اصالح اساسنامه ساز قانون استفساريه در
را بنا به « اي ايالماصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه» ،5933 مصوب وابسته به دولت

هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن،  29/3/5939ي مورخ در جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
ي، جهت بررسي عدم ( قانون اساس01اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل )

مورخ  32910/11980شماره  يمغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

اين در دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. به هيئت وزيران 9/3/5939مورخ  2092/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131هيئت وزيران:  تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  ز مجلس شوراي اسالمي است،هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد ا در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هيمي نظر دولت محسوب واگذار شده است، چون تغيير



 833 اي ايالمسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)ايالماي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

يكهزار و پانصد و سي و يك ميليارد و هشتصد و سي و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليون و پانصد و سي و  ريال است كه به( 34113481141114111)پنج ميليون 

ريالي منقسم گرديده و  يك ميليون( سهم 341134811)يكهزار و هشتصد و سي و پنج 
است. افزايش سرمايه ادرتخصصي مديريت منابع آب ايران تماماً متعلق به شركت م

 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحيادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 ورای نگهباننظر ش
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  ،اي ايالمدر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هاي( اساسنامه شركت0ماده )اصالحيه . 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 

 (51/0/5908هـ مورخ 99131/ت91580نامه شماره اي ايالم )تصويبشركت سهامي آب منطقه -12

سهم يك ميليون ريالي منقسم  (5110099( ريال كه به )511009901110111سرمايه شركت عبارت است از مبلغ )
 .باشدرتخصصي مديريت منابع آب ايران ميگرديده و تماماً متعلق به شركت ماد

59- »... 
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  سمنانای سهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي سمنانامي آب منطقهشركت سهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32909/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2095/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتح اساسنامه سازمانخصوص اختيار اصال قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

ر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون بر آنها مستلزم ذك سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهايي كه به موجب تهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 823 اي سمنانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)سمناناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11381نامه شماره تصويب

هشت ميليون  سيصد و سي و پنج ميليارد و هشتصد و نود وسرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
سيصد و سي و پنج هزار و هشتصد و نود و  ( ريال است كه به111483841114111)

ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت  يك ميليون( سهم 1114838)هشت 
است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 نتفاعي تأمين شده است. هاي غيراها و طرحارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  ،اي سمناندر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه يئت وزيرانهمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ مورخ 99131/ت/91509شماره نامه سمنان موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0). ماده 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908
 .است و پرداخت شده باشديم رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م
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 ای مركزیسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد به  قانون اساسي و (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي مركزيشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  .هيئت وزيران به تصويب رساند 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32908/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2098/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤله مجم به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيگونه تغيير يا اصالح اساسنامههر -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 821 اي مركزيسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)مركزياي سهامي آب منطقهشركت  ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11342نامه شماره تصويب

يكهزار و سيصد و سي و يك ميليارد و دويست و بيست و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليون و سيصد و سي و  ( ريال است كه به34113422141114111)سه ميليون 

ريالي منقسم گرديده و  يك ميليون( سهم 221/113/3)سه يكهزار و دويست و بيست و 
است. افزايش سرمايه تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحيادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
ايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغ

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  ،اي مركزيدر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 
 رع و قانون اساسي شناخته نشد.با موازين ش

 

                                                           
هـ مورخ 99131/ت/91583شماره نامه مركزي موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0). ماده 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908
 .است و پرداخت شده باشديم رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يموممجمع ع دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م
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 ای قزوینسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها كتها، شرخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي قزوينشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
سي عدم قانون اساسي، جهت برر (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32900/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2099/512/39ي شماره ا طي نامهرخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
اده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار مو به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته شركت ها،آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 821 اي قزوينسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)قزويناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شوديم 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11211نامه شماره تصويب

يكهزار و ششصد و پنجاه و هشت ميليارد و ششصد و پنجاه سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليون و ششصد و پنجاه و  ( ريال است كه به34218421341114111)و يك ميليون 

ريالي منقسم گرديده  يك ميليونسهم ( 342184213)هشت هزار و ششصد و پنجاه و يك 
است. افزايش سرمايه درتخصصي مديريت منابع آب ايران و تماماً متعلق به شركت ما

 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحيادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 رای نگهباننظر شو
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  ،اي قزويندر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ مورخ 99131/ت/91211شماره نامه ع تصويبقزوين موضو ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0). ماده 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908
 .است و پرداخت شده باشديم رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيرماس راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م
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 هارمحال و بختياریای چسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
اي چهارمحال و شركت سهامي آب منطقهنامه اصالح اساس» ،5933 مصوب وابسته به دولت

هيئت وزيران به تصويب  29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد را « بختياري
قانون اساسي، جهت  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين  رساند.

 32905/11980شماره  يسي، طي نامهبا موازين شرع و قانون اسا آنبررسي عدم مغايرت مفاد 
شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در نگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939مورخ 
دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939ي مورخ جلسه

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2089/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاساسنامه سازمان اصالح
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمانآيا در مواردي كه مجل

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
مه كه در واقع اصالح يا اصالح اساسنا هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 822 چهارمحال و بختيارياي سهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

چهارمحال و اي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11381نامه شماره موضوع تصويب (3)بختياري

انصد و بيست و دو ميليارد و يكصد و ده ميليون پسرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
به پانصد و بيست و دو هزار و يكصد و ده ( ريال است كه 122433141114111)
ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي  يك ميليون( سهم 1224331)

ها و ي دارايياست. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابمديريت منابع آب ايران 
 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. طرح

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نهایي شورای نگهباننظر 
اي چهارمحال و در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،بختياري
 

                                                           
شماره نامه چهارمحال و بختياري موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركتاساسنامه ش( 0). ماده 1

كه  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908هـ مورخ 99131/ت/91501
 رانيا منابع آب تيريمد يشده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص منقسم يالير ونيليم كيبه ده سهم 

 .است و پرداخت شده باشديم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م
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 ای هرمزگانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)اختيار حاصل از ذيل اصل در راستاي  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي هرمزگانشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32855/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي پس از بررسي اين مصوبه در جلسه شوراي نگهباننگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2082/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131اي نگهبان: تاريخ بررسي در شور

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 : كردتصويب  (3)-2231

                                                           
لت سسات دولتي و وابسته به دوؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  ند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است،هر مورد نيازم در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي يرواگذار شده است، چون تغي



 823 اي هرمزگانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)هرمزگاناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

پنج هزار و ششصد و هفتاد و دو ميليارد و هفتصد و هفتاد سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
پانصد و شصت و هفت ميليون  ه( ريال است كه ب14222422841114111)و هشت ميليون 

( سهم ده هزار ريالي منقسم 12242224811)و دويست و هفتاد و هفت هزار و هشتصد 
است. افزايش گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحسرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
 ،اي هرمزگانح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهدر خصوص اصال هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 
 (20/3/5900هـ مورخ 93121/ت553893نامه شماره اي هرمزگان )تصويبهشركت سهامي آب منطق -5

سهم ده هزار ريالي منقسم ( 51000530011)ريال كه به  (50100053001110111) سرمايه شركت عبارت است از مبلغ
 .باشدتخصصي مديريت منابع آب ايران ميگرديده و تماماً متعلق به شركت مادر

0- » ... 
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 ای سيستان و بلوچستانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده د استناقانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
اي سيستان و شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

هيئت وزيران به تصويب  29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد را « بلوچستان
قانون اساسي، جهت  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهپس از آن، اين  اند.رس

 32852/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنبررسي عدم مغايرت مفاد 
شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در نگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939مورخ 
دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939ي مورخ جلسه

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2085/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131ه هيئت وزيران در جلس
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان اريه درقانون استفس. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  شمول سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هياسنامههرگونه تغيير يا اصالح اس -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 813 اي سيستان و بلوچستانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 (3)سيستان و بلوچستاناي كت سهامي آب منطقهشر ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره موضوع تصويب

چهار هزار و هشتصد و بيست و دو ميليارد و شصت ميليون سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
چهارصد و هشتاد و دو ميليون و  ( ريال است كه به44822412141214111)و هفتاد هزار 

( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً 48242124112) دويست و شش هزار و هفت
است. افزايش سرمايه يادشده از متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحمحلّ تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  هيچ يك از اعضاي شوراي

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
ن و اي سيستادر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،بلوچستان
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يهامه شركت( اساسنا0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 
هـ مورخ 93121/ت553893نـامـه شمـاره اي سيستـان و بلـوچستـان )تصـويبشـركت سهـامي آب منطقـه -4

20/3/5900) 

لي منقسم ( سهم ده هزار ريا53105830512ريال كه به )( 50315083501210111)سرمايه شركت عبارت است از مبلغ 
 .باشدتخصصي مديريت منابع آب ايران مي گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر

1- » ... 



 

83 
 ای گيالنسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتر اصالح اساسنامه سازمانخصوص اختيا قانون استفساريه در
بنا به را « گيالناي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)اصل  جهت طي تشريفات قانوني مقرر در مصوبهاين 

مورخ  32853/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2091/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمانآيا در مواردي كه مجلس شوراي اس

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
اقع اصالح يا اصالح اساسنامه كه در و هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 811 اي گيالنسهامي آب منطقهاساسنامه شركت صالح ا

موضوع  (3)گيالناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 28/2/3182هـ مورخ 12121/ت/333413نامه شماره تصويب

بيست و دو هزار و يكصد و چهل و چهار ميليارد و نهصد سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
( ريال است 224344432844114111)و شصت و هشت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار 

د و دو ميليارد و دويست و چهارده ميليون و چهارصد و نود و شش هزار و هشتص كه به
( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به 2423444324841)چهل و پنج 

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحتجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
ن، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبا

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
ر مغاي گيالن،اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ مورخ 93121/ت/553893نامه شماره موضوع تصويب ياآب منطقه ياسنامه شركت سهام( اس0ماده ) يهاصالح. 1

 مورخ هـ20209/ت3018شماره  نامهبيموضوع تصو ،ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده )» :20/3/5900
  :شودياصالح م ريبه شرح ز 52/9/5902
5- ... 
 :النيگ ياآب منطقه يشركت سهام -8

منقسم  يالير هزار ده سهم( 90302800311)كه به  الير( 90032080301110111)كت عبارت است از مبلغ شر هيسرما
 .باشديم رانيا منابع آب تيريمد يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد

1- »... 
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 ای آذربایجان غربيسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتساسنامه سازمانخصوص اختيار اصالح ا قانون استفساريه در
را « آذربايجان غربياي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت
پس از  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)اصل  جهت طي تشريفات قانوني مقرر در مصوبهآن، اين 
مورخ  32891/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2081/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
بسته به دولت سسات دولتي و واؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است،هر  در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي ت، چون تغييرواگذار شده اس



 811 اي آذربايجان غربيسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 (3)آذربايجان غربياي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343ه شماره نامموضوع تصويب

پانزده هزار و دويست و سي و يك ميليارد و چهارصد و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليارد  ( ريال است كه به314213441241214111)پنجاه و شش ميليون و هفتاد هزار 

 و هفتو پانصد و بيست و سه ميليون و يكصد و چهل و پنج هزار و ششصد 
( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت 3412143414212)

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
 هاي غيرانتفاعي تأمين شده است. ها و طرحارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
وص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خص

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
آذربايجان اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 ير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مغا غربي،
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
 (20/3/5900هـ مورخ 93121/ت553893نامه شماره آذربايجان غربي )تصويب اينطقهشركت سهامي آب م -1

سهم ده هزار ريالي منقسم ( 59308350013)ريال كه به ( 50938035001310111)سرمايه شركت عبارت است از مبلغ 
 .باشدتخصصي مديريت منابع آب ايران ميگرديده و تماماً متعلق به شركت مادر

 2- » ... 
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 سهامي توسعه منابع آب و نيروی ایراناساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتح اساسنامه سازمانخصوص اختيار اصال قانون استفساريه در
« شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايراناصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد را 
قانون اساسي، جهت بررسي  (01)قرر در اصل جهت طي تشريفات قانوني م مصوبهاز آن، اين 

مورخ  32989/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود ناساسي قانون موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2093/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 مورخ 311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  - ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  را كهسساتي ؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هييا اصالح اساسنامههرگونه تغيير  -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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 (3)شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 11/4/3182هـ مورخ 28243/ت/33222نامه شماره ويبموضوع تص

سه ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون و سيصد سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
 سي و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و سه ( ريال است كه به1448241114111)هزار 

به شركت مادرتخصصي ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق  يكصد هزار( سهم 144821)
ها است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي داراييمديريت منابع آب ايران 

 تأمين شده است. 

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي  هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،ايران
 

                                                           
هـ 20383/ت/53033شماره نامه و نيروي ايران موضوع تصويبآب توسعه منابع اساسنامه شركت سهامي ( 0ماده ). 1

 منقسم يالير يكصد هزارسهم  يكصدكه به  است الير ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :91/8/5902مورخ 
 «.باشديم رانيا منابع آب تيريمد ياست و تماماً متعلق به شركت مادرتخصص گرديده
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 وشهرای بسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي بوشهرمي آب منطقهشركت سهااصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32931/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2090/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  - ا و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتهها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
ولت سسات دولتي و وابسته به دؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  مند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است،هر مورد نياز در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي ييرواگذار شده است، چون تغ
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موضوع  (3)بوشهراي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 31/2/3184هـ مورخ 11131/ت/11324نامه شماره تصويب

ك ميليون سه هزار و بيست و چهار ميليارد و هشتاد و يسرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
سه ميليون و بيست و چهار هزار و هشتاد و  ريال است كه به( 14124418341114111)

ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت  يك ميليون( سهم 141244183) يك
است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 ت. ها تأمين شده اسارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  ،اي بوشهراصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقهدر خصوص  هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ مورخ 99131/ت/91583شماره نامه بوشهر موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0). ماده 1

 يالير ونيليم كيكه به ده سهم  باشديم الير( 5101110111) ونيليشركت مبلغ ده م هيسرما -0ماده » :51/0/5908
 .است و پرداخت شده باشديم رانيا منابع آب تيريمد يده است و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصش منقسم
 رانيوز تيئه بيتصو با العادهفوق يمجمع عموم دييمربوط پس از تأ نيقوان تيبا رعا هيسرما راتييتغ -تبصره
 .«رديگيانجام م
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 ای خراسان جنوبيسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ده واحده مااستناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
را « اي خراسان جنوبيشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

ز پس ا هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهآن، اين 

مورخ  32908/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و مفاد آن را مغاير با ، 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2093/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتازمانخصوص اختيار اصالح اساسنامه س قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

دولت داده است، اصالح اساسنامه  شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئراي اسالمي به هيهايي كه به موجب تصويب مجلس شوهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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 (3)خراسان جنوبياي ب منطقهشركت سهامي آ ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره موضوع تصويب

دويست و هشتاد و هشت ميليارد و چهارده ميليون سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
 دويست و هشتاد و هشت هزار و چهارده ( ريال است كه به288413441114111)
قسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي ريالي من يك ميليون( سهم 2884134)

ها است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي داراييمديريت منابع آب ايران 
 تأمين شده است. 

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 نكردند. قانون اساسي نظري ابراز

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
خراسان اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. جنوبي،
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريز به شرح ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 

هـ مورخ 99131/ت91210نـامـه شمـاره بي)تصـو يخـراسـان جنـوبـ ياآب منطقـه يشـركت سهـام -51
51/0/5908) 

منقسم  يالير ونيليم كيسهم ( 130015)كه به  الير( 13001502210111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 باشد.يم رانيمنابع آب ا تيريمد يصو تماماً متعلق به شركت مادرتخص دهيگرد
55- » ... 
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 ای خراسان شماليسهامي آب منطقهكت اساسنامه شراصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
را « شمالياي خراسان شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهآن، اين 

مورخ  32900/11980شماره  يقانون اساسي، طي نامهبا موازين شرع و  آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2090/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
يار ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختو به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
مؤسسات دولتي و وابسته  ها وها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ يت وزيران مئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 



 841 اي خراسان شماليسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 (3)خراسان شمالياي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره موضوع تصويب

ششصد و هشتاد و هشت ميليارد و دويست و پنجاه و نه  سرمايه شركت مبلغ -2ماده 
ششصد و هشتاد و هشت هزار و دويست  ( ريال است كه به288421341114111)ميليون 

ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت  يك ميليون( سهم 2884213) و پنجاه و نه
ه از محلّ تجديد است. افزايش سرمايه يادشدمادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 ها تأمين شده است. ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نهایي شورای نگهبان نظر
خراسان اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. شمالي،
 

                                                                                                                                              
 

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير

هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1
 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 

5- ... 
هـ مورخ 99131/ت91580نـامـه شمـاره اي خـراســان شمـالـي )تصـويبشـركت سهـامـي آب منطقـه -9

51/0/5908) 

( سهم يك ميليون ريالي منقسم 930392ريال كه به )( 93039205510111)سرمايه شركت عبارت است از مبلغ 
 .باشدرتخصصي مديريت منابع آب ايران ميگرديده و تماماً متعلق به شركت ماد

51- » ... 



 

89 
 ای تهرانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)اصل از ذيل اصل در راستاي اختيار ح هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « تهراناي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32933/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي سي اين مصوبه در جلسهشوراي نگهبان پس از بررنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2083/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131: تاريخ بررسي در شوراي نگهبان

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  مجلس شوراي اسالمي است،هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از  در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هيينظر دولت محسوب م واگذار شده است، چون تغيير



 841 اي تهرانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)تهراناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2ر جايگزين ماده )متن زي
 :شودمي 28/2/3182هـ مورخ 12121/ت/333413نامه شماره تصويب

نوزده هزار و چهارصد و چهل و هفت ميليارد و هشتصد و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك  ال است كه به( ري334442483141214111)پانزده ميليون و پانصد و هفتاد هزار 

ميليارد و نهصد و چهل و چهار ميليون و هفتصد و هشتاد و يك هزار و پانصد و پنجاه و 
( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت 3434442834112)هفت 

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
 ها تأمين شده است. ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  تهران،اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه وزيرانهيئت مصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ مورخ 93121/ت/553893نامه شماره موضوع تصويب ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده ) يهاصالح. 1

 مورخ هـ20209/ت3018شماره  نامهبيموضوع تصو ،ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده )» :20/3/5900
  :شودياصالح م ريبه شرح ز 52/9/5902
 تهران: ياآب منطقه يشركت سهام -5

منقسم  يالير هزار ده سهم( 00001220198)كه به  الير( 00001022109810111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 .باشديم رانيا منابع آب تيريمد يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد

2- »... 
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 ای فارسسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده تناد اسقانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « فارساي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

آن،  پس از هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32819/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و فاد آن را مغاير با ، م20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2080/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتامه سازمانخصوص اختيار اصالح اساسن قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

ست به دولت داده است، اصالح اساسنامه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام ا سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئلس شوراي اسالمي به هيهايي كه به موجب تصويب مجهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 842 اي فارسمنطقهسهامي آب اساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)فارساي ب منطقهشركت سهامي آ ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 28/2/3182هـ مورخ 12121/ت/333413نامه شماره تصويب

ده هزار و بيست و سه ميليارد و هشتصد و سي و هشت سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
يك ميليارد و دو ميليون و سيصد و  ( ريال است كه به314121481841114111)ميليون 

( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و 3411241814811)هشتاد و سه هزار و هشتصد 
است. افزايش سرمايه تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 ها تأمين شده است. يادشده از محلّ تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
ازين شرع و هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با مو

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  فارس،اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 شد.با موازين شرع و قانون اساسي شناخته ن
 

                                                           
هـ مورخ 93121/ت/553893نامه شماره موضوع تصويب ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده ) يهاصالح. 1

 مورخ هـ20209/ت3018شماره  نامهبيتصوموضوع  ،ياآب منطقه ي( اساسنامه شركت سهام0ماده )» :20/3/5900
  :شودياصالح م ريبه شرح ز 52/9/5902
5- ... 
 فارس: ياآب منطقه يشركت سهام -2

منقسم  يالير هزار ده سهم( 21200980500)كه به  الير( 20120098500010111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 .باشديم رانيا منابع آب تيريمد يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد

9- »... 
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 ای اصفهانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اصفهاناي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب ابسته به دولتو

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32811/11980شماره  يا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامهب آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2083/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
يه در خصوص اختيار ماده واحده قانون استفسارو به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
لتي و وابسته ها و مؤسسات دوها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 843 اي اصفهانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)اصفهاناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2اين متن جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

سيزده هزار و هشتصد و سي و شش ميليارد و چهارصد و ركت مبلغ سرمايه ش -2ماده 
يك  ( ريال است كه به314812443443414111)چهارده ميليون و نهصد و چهل هزار 

ميليارد و سيصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و چهل و يك هزار و چهارصد و نود و 
تماماً متعلق به شركت  ( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و3418142434434) چهار

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
 ها تأمين شده است. ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 شورای نگهبان نظر
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  اصفهان،اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383 نامه شمارهموضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 
 (20/3/5900هـ مورخ 93121/ت553893نامه شماره اي اصفهان )تصويبشركت سهامي آب منطقه -3

( سهم ده هزار 50201130358كـه بـه )( ريـال 50021013305810111سـرمـايــه شركـت عبـارت است از مبلـغ )
 .باشدمنابع آب ايران مي ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت

8- » ... 
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 ای كرمانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « كرماناي سهامي آب منطقهشركت اصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32813/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
 اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2080/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت تها، شركاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 يه: موضوع استفسار» :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  المي است،هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اس در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.وزيران است تئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 813 اي كرمانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)كرماناي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

دويست و  پنج هزار و چهارصد و سي و چهار ميليارد وسرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
 ( ريال است كه به14414422842214111)بيست و هشت ميليون و ششصد و شصت هزار 

 پانصد و چهل و سه ميليون و چهارصد و بيست و دو هزار و هشتصد و شصت و شش
( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت 14144224822)

زايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد است. افمادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
 ها تأمين شده است. ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي شناخته نشد.ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسمصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير  كرمان،اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانمصوبه 

 با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 
 (20/3/5900هـ مورخ 93121/ت553893نامه شماره بيكرمان )تصو ياآب منطقه يشركت سهام -3

منقسم  ياليسهم ده هزار ر( 51008820099)كه به  الير( 50108082009910111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 باشد.يم رانيمنابع آب ا تيريمد يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد

0- »... 
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 ای خراسان رضویسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  در هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
را « خراسان رضوياي شركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت
پس از  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه يرونوزارت بنا به پيشنهاد 

قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهآن، اين 
مورخ  32859/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2081/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131بررسي در شوراي نگهبان:  تاريخ

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتازمانخصوص اختيار اصالح اساسنامه س قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

دولت داده است، اصالح اساسنامه  شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئراي اسالمي به هيهايي كه به موجب تصويب مجلس شوهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 811 اي خراسان رضويسهامي آب منطقه اساسنامه شركتاصالح 

 (3)خراسان رضوياي شركت سهامي آب منطقه ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره موضوع تصويب

هفت هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد و پانصد و هشتاد و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
هفتصد و  ( ريال است كه به24131418344114111)زار نه ميليون و چهارصد و پنجاه ه

( 21341184341) سي و نه ميليون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و چهل و پنج
سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادرتخصصي مديريت منابع 

ها تأمين شده دارايياست. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد ارزيابي آب ايران 
 است. 

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
خراسان اي در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه هيئت وزيرانه مصوب

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،رضوي
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383نامه شماره موضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريز به شرح ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 
 (52/9/5902هـ مورخ 20209/ت3018نـامـه شمـاره بي)تصو يخراسـان رضـو ياآب منطقـه يشركت سهامـ -0

منقسم  ياليسهم ده هزار ر( 3800930081)كه به  الير( 380093008110111)شركت عبارت است از مبلغ  هيسرما
 باشد.يم رانيمنابع آب ا تيريدم يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد

3- »... 
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 ای مازندرانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

  63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد انون اساسي و به ق (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در
بنا به را « اي مازندرانشركت سهامي آب منطقهاصالح اساسنامه » ،5933 مصوب وابسته به دولت

پس از آن،  به تصويب رساند. هيئت وزيران 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت پيشنهاد 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم  (01)جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل  مصوبهاين 

مورخ  32850/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنمغايرت مفاد 
ي سهشوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939

در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي موازين شرع و ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 
  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2088/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131زيران در جلسه هيئت و
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  -ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب  (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ت دولتي و وابسته ها و مؤسساها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي است، در

 ؟ باشدت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.ت وزيران استئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير



 811 اي مازندرانسهامي آب منطقهاساسنامه شركت اصالح 

موضوع  (3)مازندراناي شركت سهامي آب منطقه اساسنامه (2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 2/1/3133هـ مورخ 44232/ت/84343نامه شماره تصويب

چهار هزار و نهصد و هفت ميليارد و دويست و نود و سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
 ( ريال است كه به44312423844814111)هشت ميليون و چهارصد و هشتاد هزار 

 ود ميليون و هفتصد و بيست و نه هزار و هشتصد و چهل و هشتچهارصد و ن
( سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت 43142234848)

است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ تجديد مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 
 ها تأمين شده است. ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و  هيچ يك از

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
 ،اي مازندرانطقهدر خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي آب من هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

                                                           
هـ 88032/ت/08383ماره نامه شموضوع تصويب ايسهامي آب منطقه هايركت( اساسنامه ش0ماده ). اصالحيه 1

 شود:ياصالح م ريبه شرح ز ياآب منطقه يسهام يها( اساسنامه شركت0ماده ): »2/1/5935مورخ 
5- ... 
 (20/3/5900هـ مورخ 93121/ت553893نامه شماره بيمازندران )تصو ياآب منطقه يشركت سهام -0

منقسم  ياليسهم ده هزار ر( 0308980151)ه كه ب الير (038098105110111) شركت عبارت است از مبلغ هيسرما
 باشد.يم رانيمنابع آب ا تيريمد يو تماماً متعلق به شركت مادرتخصص دهيگرد

3- » ... 
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 اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستاناصالح 

 63/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
ماده واحده استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران
و مؤسسات دولتي و ها ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان درقانون استفساريه 

« اصالح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان» ،5933 مصوب وابسته به دولت
پس  هيئت وزيران به تصويب رساند. 29/3/5939مورخ  يدر جلسه نيرووزارت بنا به پيشنهاد را 

قانون اساسي، جهت بررسي  (01)تشريفات قانوني مقرر در اصل  جهت طي مصوبهاز آن، اين 
مورخ  32899/11980شماره  يبا موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه آنعدم مغايرت مفاد 

ي شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد.  به شوراي 53/0/5939
در اين دانست و نظر خود نقانون اساسي ازين شرع و مو، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939مورخ 

  اعالم كرد. هيئت وزيرانبه  9/3/5939مورخ  2053/512/39ي شماره را طي نامهخصوص 

******* 

  21/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  311/21/13131/32به پيشنهاد شماره  21/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار و به استناد  نيرووزارت  32/32/3132

مصوب  - ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولتها، شركتاصالح اساسنامه سازمان
 كرد: تصويب   (3)-2231

                                                           
سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 1

 موضوع استفساريه: » :91/5/5933مصوب 
ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمانآ

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  ت،هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالمي اس در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.است ت وزيرانئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير
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 (3)سيستانو خاك آب توسعه منابع شركت سهامي  ( اساسنامه2متن زير جايگزين ماده )
 :شودمي 21/2/3182هـ مورخ 12121/ت/332122نامه شماره موضوع تصويب

نود و دو ميليارد و نهصد و پنجاه و هشت ميليون و هفتصد سرمايه شركت مبلغ  -2ماده 
نه ميليون و دويست و نود و پنج هزار و  ( ريال است كه به32431842114111)هزار 

ه هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به ( سهم د342314821)هشتصد و هفتاد 
است. افزايش سرمايه يادشده از محلّ شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 

 ها تأمين شده است. تجديد ارزيابي دارايي

 عدم مغایرت دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 ساسي نظري ابراز نكردند.قانون ا

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
و خاك آب توسعه منابع در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي  هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. سيستان،
 

                                                           
هـ 93121/ت/550133نامه شماره موضوع تصويبو خاك سيستان آب  ي( اساسنامه شركت سهام0ماده ) يهاصالح. 1

شماره  نامهبيموضوع تصو ،و خاك سيستانآب  ي( اساسنامه شركت سهام0ماده )» :29/3/5900مورخ 
  :شودياصالح م ريبه شرح ز 8/0/5902 مورخ هـ20218/ت21050

( 90009301110111) سي و هشت ميليارد و هشتصد و سي و نه ميليون شركت عبارت است از مبلغ هيسرما -0ماده 
و  دهيمنقسم گرد يالير هزار ده سهم( 900090311هزار و نهصد )سه ميليون و هشتصد و هشتاد و سه كه به  الير

 .«باشديم رانيا منابع آب تيريمد يتماماً متعلق به شركت مادرتخصص
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 اصالح اساسنامه شركت صنایع هوایي قدس

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 8ماده )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

اصالح اساسنامه شركت صنايع » ،5905مصوب  قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح
مورخ  يدر جلسه دفاع و پشتيبياني نيروهاي مسلحوزارت پيشنهاد بنا به را « هوايي قدس

طي تشريفات قانوني  براي مصوبهپس از آن، اين  هيئت وزيران به تصويب رساند. 23/3/5939
با موازين شرع و قانون  آنقانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد  (01)مقرر در اصل 

شوراي نگهبان ارسال شد.  به شوراي 55/0/5939مورخ  35218/15103شماره  ياساسي، طي نامه
موازين شرع ، مفاد آن را مغاير با 20/0/5939ي مورخ نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه

مورخ  2050/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود نقانون اساسي و 
  اعالم كرد. به هيئت وزيران 9/3/5939

******* 

  22/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 28/8/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

مورخ  24/32/314/24212به پيشنهاد شماره  22/2/3131هيئت وزيران در جلسه 
( قانون تشكيل 4ماده )و به استناد  دفاع و پشتيبياني نيروهاي مسلحوزارت  21/2/3131

 تصويب كرد:  (3)-3183مصوب  -سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح 
نامه شماره موضوع تصويب (2)( اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس3در ماده )

به « شركت صنايع هوايي قدس»، عبارت 22/32/3182هـ مورخ  12823/ت212282
 شود.اصالح مي« شركت صنايع طراحي و ساخت هواپيماهاي سبك»عبارت 

                                                           
اساسنامه سازمان و  -8ماده » :23/55/5905 مصوب( قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح 8ماده ). 1

ت ئتهيه و به تصويب هيوسيله وزارت گردند بهتشكيل مي ( اين قانون9ي كه توسط سازمان مطابق ماده )هايشركت
 «.گرددغ ميتأييد فرماندهي كل قوا، جهت اجرا ابالوزيران خواهد رسيد و پس از 

هاي مربوط به به منظور انجام فعاليت -5ماده » :3/3/5900مصوب  اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس( 5ماده ). 2
( اساسنامه سازمان صنايع 0( ماده )5وسايل بدون سرنشين و هواپيماهاي سبك و فوق سبك مندرج در تبصره )

شود، شركت صنايع هوايي قدس كه در اين اساسنامه ميده ميهوايي نيروهاي مسلح، كه در اين اساسنامه سازمان نا
 «.گرددزيرمجموعه سازمان تشكيل مي د دروششركت ناميده مي



 813 اصالح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس

 االجرا است.نيروهاي مسلح الزم اين اصالحيه پس از تأييد فرماندهي كل

 رتیمغاعدم  دگاهید
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و 

 قانون اساسي نظري ابراز نكردند.

 نظر شورای نگهبان
 مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.  ي مزبور،مصوبه

 نظر نهایي شورای نگهبان
مغاير با  ،در خصوص اصالح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس هيئت وزيرانوبه مص

 موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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 اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ایراناصالح 

 (شركت مادرتخصصي توليد نيروی برق حرارتي)اساسنامه 

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 59ماده )استناد قانون اساسي و به  (01)ر راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل د هيئت وزيران

ماده واحده قانون و  5900قانون اساسي مصوب (88هاي كلي اصل )قانون اجراي سياست
ها و مؤسسات دولتي و وابسته به ها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان استفساريه در

در  امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارتپيشنهاد مشترك بنا به  ،5933 مصوب دولت
و  را اصالح كرد «اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران» 20/52/5932مورخ  يجلسه

 «شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي»به  اين شركت را نيزنام ضمن اين اصالحيه، 
قانون اساسي،  (01)ت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل . پس از آن، اين مصوبه جهتغيير داد

شماره  يجهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه
شوراي نگهبان پس از بررسي اين نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21920/11939

دانست و موازين شرع مغاير با موارد، در برخي ، مفاد آن را 50/8/5939ي مورخ مصوبه در جلسه
 به هيئت وزيران 28/8/5939مورخ  5113/512/39ي شماره را طي نامهدر اين خصوص نظر خود 
 اصالحات 23/3/5939مورخ  يبراي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه هيئت وزيران اعالم كرد.

مورخ  519058/11939ي شماره امهرا طي ن ي اصالحيمصوبهو كرد مصوبه اعمال اين را در  الزم
ي اصالحي در براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه 3/3/5939

كه پس از بحث و بررسي،  شوراي نگهبان قرار گرفت 0/55/5939ي مورخ دستور كار جلسه
مبني بر عدم مغايرت و نظر خود  ندقبلي دانست هايشده را رافع ايراداصالحات انجام اعضاي شورا

مورخ  9889/512/39ي شماره به موجب نامهاين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را 
 .نداعالم كرد هيئت وزيرانبه  52/55/5939

******* 

 )مرحله نخست( 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32به پيشنهاد مشترك شماره  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 



 823 (نيروي برق حرارتيشركت مادرتخصصي توليد )اساسنامه  اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايراناصالح 

( 31دارايي و نيرو و به استناد ماده ) هاي امور اقتصادي ووزارتخانه 23/32/3132مورخ 
ماده و  (3)-3182مصوب  -( قانون اساسي44هاي كلي اصل )قانون اجراي سياست

ها و ها، شركتواحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان
اساسنامه شركت سهامي سازمان  (2)-2231مصوب  - مؤسسات دولتي و وابسته به دولت

                                                           
منظور به  -59 ماده: »0/55/5900مصوب  اساسي قانون( 88) اصل كلي هاي( قانون اجراي سياست59ماده ). 1

كه با  ييهاو اداره مطلوب شركت يورو بهره يبازده شيو افزا يدولت يهاو استفاده مطلوب از شركت يسامانده
 دولت مكلف است: ماننديم يباق يقانون در بخش دولت ني( ا9ماده ) تيرعا
 ييو دارا يوزارت امور اقتصاد شنهاديرا كه به پ يتيحاكم فيو اعمال وظا يگذاراستيامور مربوط به س هيكل -الف

منفك و به  يدولت يهاقانون از شركت نيا بيتصو خياز تاردو سال  يط شوديم نييدولت تع بيو تصو
 محول كند. ربطيذ يتخصص يها و مؤسسات دولتوزارتخانه

خواهد  يانامهنييحقوق مكتسبه در قالب آ تيبند با رعا نيموضوع ا يهاكاركنان شركت تيوضع ليتبد -تبصره
 .ديخواهد رس رانيوز تيئه بيبود كه به تصو

 هامهيها و ببانك يبه استثنا شونديم ليتشك يقانون دولت نيبراساس ا ايو  ماننديم يباق يه دولتك ييهاشركت -ب
 خواهند كرد: تيصرفاً در دو قالب فعال

 است.  جمهور سيآن رئ يمجمع عموم سيرئ ايدولت و  ماًيكه سهامدار آن مستق ياصل اي ي( شركت مادرتخصص5
شركت  سيهستند. تأس ياصل اي يمادرتخصص يهاه سهامداران آنها شركتك يفرع اي ياتيعمل يها( شركت2

 يكه قانون برا يامجاز است كه اوالً در محدوده يها به شرطشركت نيتوسط ا گريد يهاتملك شركت اي ديجد
ملك به ت ايبوده  يشده دولتتملك اي سيتأس يها( سهام شركت%511درصد ) صد اًيكرده باشد و ثان نييآنها تع

 . ديدولت درآ
مجاز است كه  يفقط در صورت يدولت يهاشركت ريدر سا يهر شركت دولت يگذارهيمشاركت و سرما -5 تبصره

 نيمرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. ا گذارهيشركت سرما تيبا فعال ريپذهيشركت سرما تيموضوع فعال
 .شوديآنها نم يگذارهيسرما يهاكتو شر هامهيب ،يها، مؤسسات اعتبارحكم شامل بانك

به  يدولت يو تخصص يتجار يهاتوسط بانك ياقتصاد يهابنگاه ريسهام سا تيمالك يو چگونگ زانيم -2 تبصره
ها در بانك يگذارهيدر هر صورت سرما يول ديخواهد رس رانيوز تيئه بيپول و اعتبار به تصو يشورا شنهاديپ

 . دينما جاديا يخلل الت،يتسه انيبه متقاض يباشد كه در اختصاص منابع بانك ياهگونبه دينبا گريد يهابنگاه
مشترك وزارت  شنهاديتنها با پ يدولت يهادفاتر و شعب خارج از كشور شركت تيافتتاح و تداوم فعال -9 تبصره

ها و جاز است. بانكم رانيوز تيئه بيكشور و تصو يزيرو برنامه تيريمدو سازمان  ييو دارا ياقتصاد امور
 هستند.     يحكم مستثن نياز شمول ا يدولت يهامهيب

و وابسته به دولت  يدولت يهااساسنامه بنگاه بيو تصو رييكه تغ دياتخاذ نما يباتيدولت مكلف است ترت -8 تبصره
 .برسد صالحيمراجع ذ بيبه تصو رنديگيقرار م يواگذار انيقانون در جر نيكه بر اساس مفاد ا

 االثريآن را ملغ يهاماده و تبصره نيبا موضوع ا ريمغا يهاالعملو دستور هانامهنييدولت موظف است آ -1 تبصره
 .«دياعالم نما

سسات دولتي و وابسته به دولت ؤها و مها، شركتخصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمان قانون استفساريه در. 2
  موضوع استفساريه:» :91/5/5933مصوب 

ها و مؤسسات دولتي و وابسته ها، شركتآيا در مواردي كه مجلس شوراي اسالمي اجازه تصويب اساسنامه سازمان
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حرارتي تخصصي توليد نيروي برق را با اصالح نام آن به شركت مادرتوسعه برق ايران 
 :به شرح زير اصالح و تصويب كرد

 اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي
 سرمايه كليات و -فصل اول

 ... -3ماده 
شركت داراي شخصيت حقوقي و مستقل بوده و به صورت شركت سهامي  -4ماده 

هاي تابع از هر لحاظ استقالل مالي داشته و اين شركت و شركتشود. )خاص( اداره مي
 .باشندتابع مقررات اساسنامه خود مي

 ... -1ماده 

 باشد:يماز وظايف شركت  ريز موارد -2ماده 
3- ... 

اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي از طريق انتشار اوراق  -31
 ربطهاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيمشاركت و يا ساير روش

33- ... 

 مغایرت دگاهید
 50/52/5905مورخ  يشركت سهامي سازمان توسعه برق ايران در جلسه ياساسنامه الف(

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 8ت وزيران به استناد ماده )ئهي
ت ئكه اساساً به هي بيانگر آن استماده اين  ه است. دقت دربه تصويب رسيد (5)اسالمي ايران

                                                                                                                                              
 

شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصالح اساسنامه  سساتي را كهؤجمله م به دولت از
يا اصالح اساسنامه كه در واقع اصالح  ي است،هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسالم در

 باشد؟ ت وزيران ميئتصميم دولت است، برعهده هي
 نظر مجلس: 
ت دولت ئهايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسالمي به هيهرگونه تغيير يا اصالح اساسنامه -ماده واحده

 «.يران استت وزئشود با هينظر دولت محسوب مي واگذار شده است، چون تغيير

ماده : »53/5/5933مصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (8ماده ). 1
وري و اداره هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهرهبه منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت -8

ي يهااقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركتاست در بخش دولتي ب ي كه ضرورييهامطلوب شركت
شود نسبت به به دولت اجازه داده مي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي،

 ها، تصويبهاي دولتي، اصالح و تصويب اساسنامه شركتواگذاري، انحالل، ادغام و تجديد سازمان شركت
ت مقررات و قوانين مربوط و هاي استخدامي و بيمه، با رعاينامهي مالي و معامالتي، تصويب آيينهانامهآيين
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و  واگذاري، انحالل، ادغام»بود و تنها به منظور نشده تشكيل شركت جديدي داده  يوزيران اجازه
هاي نامهآيين ها، تصويبهاي دولتي، اصالح و تصويب اساسنامه شركتتجديد سازمان شركت

 (5)اقدام قانوني الزم را داده بود. همچنين به موجب تبصره  يبه دولت اجازه« مالي و معامالتي
اين ماده، صراحتاً تشكيل شركت دولتي جديد منحصراً در صالحيت مجلس شوراي اسالمي 

آن را  يع آن تصويب اساسنامهبَدولت حق ايجاد چنين شركتي و به تَ رو،از اينشده بود.  دانسته
بنابراين، از آنجا كه اصل تصويب اين اساسنامه فاقد وجاهت قانوني بوده است،  نداشته است.

 اصالح آن نيز با اشكال مواجه است.
بر اخذ وام و تسهيالت مالي از  ( اين مصوبه مبني3( ماده )51از آنجا كه اطالق حكم بند ) ب(

مستلزم تجويز اخذ وام ربوي نيز منابع خارجي توسط شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران 
 شود، اين بند مغاير با موازين شرع است. مي

( اين 3( ماده )51بند ) در ذيل« هاي تأمين منابع ماليساير روش» عبارتبا عنايت به اينكه  (ج
 موازين شرع بند مزبور مغاير باد، شومي نيزمعامالت ربوي  از طريق ن منابع ماليتأمي شامل مصوبه
 است.

 عدم مغایرت دگاهید
ت ئهي توسط 5905سال در  شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران يتصويب اساسنامه الف(
ي جمهوري ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگ8ماده )دقيقاً بر اساس وزيران 

 هاشركت يتصويب اساسنامه يبوده است؛ زيرا در اين ماده صراحتاً به دولت اجازه اسالمي ايران
، به طريق اولي اصالح آن نيز داده شده است. از اين رو با توجه به تجويز تصويب اصل اساسنامه

شماره ي امهدر ن شوراي نگهباناساسنامه توسط دولت فاقد اشكال است. بر اساس همين تلقي، 
شركت مزبور توسط دولت را مغاير با  يتصويب اساسنامهخود،  28/5/5902مورخ  2339/91/02

ي اين شركت توسط دولت با بنابراين، اصالح اساسنامه موازين شرع و قانون اساسي ندانسته بود.
  اشكالي مواجه نيست.

اخذ هرگونه وام و تسهيالت  اين مصوبه،( 3( ماده )51بند ) ذيلبا توجه به اينكه طبق  ب(

                                                                                                                                              
 

هاي وابسته به آنها با هاي دولتي و شركتهاي شركتييسهام و دارا ني،ي و انتقال وظايف، نيروي انسايجاهجاب
 رعايت موارد ذيل اقدام كند:

 ... -الف
 .است مجاز اسالمي شوراي مجلس تصويب با صرفاً تيدول هايشركت تشكيل -5 تبصره

 ...« -2تبصره 
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توسط  هاي تأمين منابع ماليمالي از منابع خارجي از طريق انتشار اوراق مشاركت و يا ساير روش
، استشده  ربطذي اخذ مجوز از مراجع قانونيمنوط به  سهامي سازمان توسعه برق ايران شركت

گذار آن بوده است كه در نظام ونتوان اين بند را مغاير با موازين شرع دانست؛ زيرا فرض قاننمي
ي اخذ وام و تسهيالت ربوي و نيز انجام معامالت ربوي را به اسالمي اساساً مراجع قانوني اجازه

 مزبور نخواهند داد.   شركت

 ابهام دگاهید
هاي تابع از هر اين شركت و شركت: »( اين مصوبه كه مقرر داشته است8)عبارت ذيل ماده 

معلوم  داراي ابهام است؛ زيرا« باشندي داشته و تابع مقررات اساسنامه خود ميلحاظ استقالل مال
قوانين  يقصد خارج كردن اين شركت از شمول كليه ،ت وزيران با تصويب اين مادهئآيا هي نيست

با توجه به اينكه در صورت مثبت بودن پاسخ اين  يا خير. و مقررات عام كشور را داشته است
مغاير با قانون اساسي است، اين ابهام مصوبه بايد برطرف شود تا بتوان راجع  پرسش، اين مصوبه

 به آن اظهار نظر كرد.

 نظر شورای نگهبان
مستلزم تجويز  ،مبني بر اجازه اخذ وام از منابع خارجي (3)ماده  (51)نظر به اينكه اطالق بند 

هاي تأمين ساير روش» ن عبارتباشد. همچنيي بوده، خالف احكام اوليه شرع مياخذ وام نيز ربو
 گردد، خالف موازين شرع شناخته شد.چون شامل معامالت ربوي هم مي« ليمنابع ما

******* 

 )مرحله دوم( 22/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 8/33/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 :شود( مي2( ماده )31متن زير جايگزين بند )
مين منابع أهاي تي، عرضه اوراق مشاركت و ساير روشالت مالاخذ هرگونه تسهي -31

 .با رعايت موازين قانونيمالي 

 عدم مغایرت دگاهید
اوراق مشاركت و  يي، عرضهاخذ هرگونه تسهيالت مال ي اصالحي،از آنجا كه طبق مصوبه

قبلي شورا به شده است، ايراد « رعايت موازين قانوني» منوط بهمين منابع مالي أهاي تساير روش
انجام معامالت  نيز ربوي و ياخذ تسهيالت مال( كه مشتمل بر تجويز 3( ماده )51اطالق بند )
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 اين شركت بود، برطرف شده است.  مين منابع ماليأتبه منظور  ربوي

 نظر شورای نگهبان
 ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.مصوبه

 اننظر نهایي شورای نگهب
سازمان توسعه برق ايران، با در خصوص اصالح اساسنامه شركت سهامي  هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. توجه به اصالحات به عمل آمده،
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق رامين

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01يار حاصل از ذيل اصل )در راستاي اخت هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50ماده )
شركت توليد نيروي برق  ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارتمشترك 

. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ در جلسهرا  «رامين
( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با 01تشريفات قانوني مقرر در اصل )

 به شوراي 0/9/5939مورخ  21981/11939 شماره يموازين شرع و قانون اساسي، طي نامه
، 50/8/5939مورخ  يشوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهنگهبان ارسال شد. 

در دانست و نظر خود موازين شرع و در برخي موارد داراي ابهام آن را مغاير با  برخي از مواد
 اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ  5181/512/39 ي شمارهرا طي نامهاين خصوص 
ات الزم را اصالح 23/3/5939ي مورخ براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه هيئت وزيران

مورخ  519025/11939ي شماره ي اصالحي را طي نامهدر اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه
ي اصالحي در براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه 3/3/5939

اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و  0/55/5939ي مورخ دستور كار جلسه
شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و نظر خود مبني بر شورا اصالحات انجام بررسي، اعضاي

ي شماره عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه
 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9881/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
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 (3)-2318مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )
 را به شرح زير تصويب كرد: راميناساسنامه شركت توليد نيروي برق 

 ... -3ماده 

 باشد:رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي شركت با -2ماده 
3- ... 
مين منابع مالي از منابع داخلي و أهاي تفروش انرژي برق و نيز ساير روشپيش -4

م و تسهيالت مالي و اعتباري، عرضه اوراق مشاركت با اخذ مجوز از خارجي، اخذ وا
 مراجع قانوني

1- ... 

 مغایرت دگاهید
از منابع خارجي  و اعتباري( مبني بر اخذ وام و تسهيالت مالي 2( ماده )8اطالق حكم بند )

ي از ؛ حال آنكه حرمت اخذ وام ربوي يكشودم تجويز اخذ وام ربوي نيز ميمستلز ،توسط شركت
 ،شودمينيز م تجويز اخذ وام ربوي اين بند مستلزاز آنجا كه  احكام مسلّم شرعي است. بنابراين،

 مغاير با موازين شرع است.

 عدم مغایرت دگاهید
اخذ وام و تسهيالت مالي و اقدامات شركت از جمله ( 2ماده )صدر با توجه به اينكه طبق 

توان اين بند را مغاير با موازين شرع است، نميشده رعايت قوانين مربوط به منوط  اعتباري
اخذ  جمهوري اسالمي ايران، عدم جواز  قوانين موضوعهاحكام مندرج در دانست؛ زيرا يكي از 

                                                           
جهت تسهيل امر  -50ماده : »0/55/5900اساسي مصوب  قانون( 88) اصل كلي هاي( قانون اجراي سياست50ماده ). 1

م ت واگذاري اقدامات زير انجائها توسط هيهاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاهواگذاري بنگاه
 شود:مي
5- ... 
هاي اقتصادي و ها و تصديوزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرح ،در اجراء اين قانون -1

شوند و يا در قالب غير شركتي اداره زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي
ند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي باششوند و به نحو موجود قابل واگذاري نميمي

بند  (9)و  (2)هاي سال از زمان تبديل و با رعايت تبصرهمناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك
 معتبر است. 5932( اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 9ماده ) )الف(
تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص ها ميدارايي جهت امر واگذاري بنگاهوزارت امور اقتصادي و  -تبصره

 «.حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورد استفاده كند
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. بنابراين، از آنجا كه اطالق اين بند مقيد به رعايت قوانين مربوط شده استوام و تسهيالت ربوي 
 نبوده و با اشكالي مواجه نيست. وياخذ وام رباست، بند مزبور مستلزم تجويز 

 نظر شورای نگهبان
خذ وام از منابع خارجي اخذ وام از جهت شمول نسبت به ا، اطالق تجويز (2)ماده  (8)در بند 

 كه مستلزم وام ربوي است، خالف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد.

 ــــــــــــــــــــــــ

يا  دهندهانتقالر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال سهام بايد در دفت -8ماده 
قانوني او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد. هويت كامل و نشاني  يندهنما

گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد انتقال
ني او خواهد رسيد. تملك هر يك از گيرنده يا وكيل يا نماينده قانوو به امضاي انتقال

 دارانسهامسهام شركت متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي 
 است.

 مغایرت دگاهید
( اين مصوبه كه تملك هر يك از سهام شركت را متضمن قبول 0اطالق حكم ذيل ماده )

ست نسبت به خريداران غافل داران دانسته امقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام
نسبت به و نيز د نتوجهي به مقررات اساسنامه ندار اساساً( كه ان كهنسال و غير مطلع)مثل خريدار

؛ مغاير با موازين شرع است ،اندافرادي كه قبل از تصويب اين اساسنامه اقدام به خريد سهام كرده
شود كه ممكن است در داران مترتب مياي بر اين نوع از سهامزيرا با اين حكم، آثار ناخواسته

  .شدندصورت اطالع و آگاهي آنها از حكم، ملتزم به چنين حكمي نمي

 عدم مغایرت دگاهید
( اين مصوبه كه تملك هر يك از سهام شركت را متضمن قبول مقررات 0حكم ذيل ماده )

اصل بر  جه نيست؛ زيرابا اشكالي موا داران دانسته استاساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام
، تمام شده استسهام كرده و مالك گذاري سرمايهدر يك شركت  كه شخصياين است كه 

 اي از اجرايتواند به بهانه؛ در غير اين صورت، هركس ميپذيرفته استرا  شركت مقررات آن
شركت  خودداري كند و در نهايت، اداره دارانمقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي سهام

 با اختالل مواجه خواهد شد.
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 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.0ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 .مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است -31ماده 

 مغایرت دگاهید
ها و خسارات وارده به همه بدهيشركا در فرض بدهي يا ورود خسارت ضامن  ،از نظر شرعي

( 51ماده )د؛ حال آنكه طبق كننجبران  خوداز اموال  را كل بدهي يا خسارتبايد و  باشندافراد مي
رو، . از ايناستآنها دانسته شده به مبلغ اسمي سهام محدود مسئوليت صاحبان سهام اين مصوبه 

داراي حبان سهام به مبلغ اسمي سهام مسئوليت صاحكم مقرر در اين ماده مبني بر محدود بودن 
 اشكال است.

 عدم مغایرت دگاهید
در نظام حقوقي ما و در نظرات بسياري از فقها از جمله مقام معظم رهبري، توجه به اينكه  با

است، حكم داران آن از سهامشخصيت حقوقي مستقل در معناي مصطلح آن، خود واجد  «شركت»
با  مسئوليت صاحبان سهام به مبلغ اسمي سهاميت محدودبني بر ( اين مصوبه م51مقرر در ماده )

ايجادشده مربوط به شخصيت حقوقي  بدهي يا خسارتاين حالت، اشكالي مواجه نيست؛ زيرا در 
جبران در به ميزان مبلغ اسمي سهام خود صرفاً ، صاحبان سهام شركت است و بر اين اساس

  .و پرداخت بدهي، مسئوليت دارندخسارت 

 شورای نگهبان نظر
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.51ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

بيني مومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اين اساسنامه پيشعمجمع  -33 ماده
شده است براي استماع گزارش مديران، بازرس و يا بازرسان و بررسي و تصويب ترازنامه 

ساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون تشكيل شود. و ح
ا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا يهرگونه تغيير در مواد اساسنامه 

 .... العاده استانحالل شركت منحصراً در صالحيت مجمع عمومي فوق
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 ... -3 تبصره
واند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ تيهيچ يك از مجامع عمومي نم -2 تبصره

تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و اكثريتي نمي
 انحالل شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.

مادام كه شركت با رعايت قوانين، دولتي است، اصالح اساسنامه )از جمله  -1تبصره 
 ( منوط به تصويب هيئت وزيران است.تغيير سرمايه

 ... -4تبصره 

 مغایرت دگاهید
در صورت  هاي دولتيشركت يمرجع تصويب اساسنامه ،قانون اساسي (01)ذيل اصل طبق 

. بر اين اساس، با عنايت به اينكه شركت ت وزيران استئهي تفويض اختيار از سوي مجلس،
 اين شركت، هنوزلذا است و به بخش خصوصي  موضوع اين مصوبه مربوط به قبل از واگذاري آن

صالحيت هيئت ( قانون اساسي در 01وفق اصل )نيز  انحالل شركت شود،محسوب مي «ولتيد»
ي صالحيت تفويضي از و قابل واگذاري به غير نيست؛ چون هيئت وزيران در حيطه وزيران است

تواند و بر اين اساس، نميهاي دولتي را دارد ي شركتسوي مجلس، اختيار تصويب اساسنامه
صالحيت خويش را در اين خصوص در بخش انحالل شركت به ديگري )مجمع عمومي 

به بخش خصوصي در صورتي كه شركت البته . العاده، با اخذ نظر وزير نيرو( واگذار كندفوق
وزيران نخواهد داشت بلكه  ارتباطي به هيئتديگر انحالل شركت در آن صورت، واگذار شود، 

گيري كنند. بنابراين، حكم مقرر در ماده توانند در اين خصوص تصميمود اركان آن شركت ميخ
مغاير با  ،العادهمجمع عمومي فوق بهانحالل شركت اعطاي صالحيت ( اين مصوبه مبني بر 53)

 است. قانون اساسي (01)اصل 

 ابهام دگاهید
ها پس از تفويض ي شركتامهمرجع تصويب اساسن ،قانون اساسي (01)ذيل اصل طبق الف( 

بر اين اساس، از آنجا كه معلوم . استمعرفي شده ت وزيران ئهيصرفاً  اختيار از سوي مجلس،
 يا تعهدات صاحبان سهام وتابعيت شركت، افزايش تغيير براي  (،53) ماده (2)تبصره  درنيست 

ز ضروري است يا خير، آيا تصويب هيئت وزيران نياخذ نظر وزير نيرو عالوه بر  انحالل شركت
اين تبصره واجد ابهام است؛ چه آنكه در صورتي كه مراد از اين تبصره آن باشد كه نظر وزير نيرو 

ذيل اصل كافي است و تصويب هيئت وزيران در اين خصوص الزم نيست، اين تبصره مغاير با 
 خواهد بود. قانون اساسي (01)
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 يهمه (53)ماده  (2)در تبصره « نظر وزير بدون اخذ»نيست عبارت  معلوماز آنجا كه  (ب
تغيير اساسنامه  ،تعهدات صاحبان سهامافزايش  ،تغيير تابعيت شركتيعني  ،در تبصرهموارد مذكور 

تغيير اساسنامه و انحالل شركت  اينكه تنها دو مورد اخير يعني يا شودشامل ميو انحالل شركت را 
؛ زيرا چنانچه اين قيد مربوط به تغيير تابعيت شركت است ماين تبصره داراي ابها گيرد،مي بر در را

كه ظاهر عبارت و استفاده از واو عطف بين اين موارد در اين تبصره، مفيد همين معنا  –هم باشد 
تواند تابعيت شركت معناي اين تبصره آن است كه مجمع عمومي با اخذ نظر مثبت وزير مي -است

ابعيت شركت جزء مقومات وجودي شركت است و تغيير آن حتي را تغيير دهد؛ حال آنكه تغيير ت
 در اختيار مجامع عمومي هم نيست كه بتوانند آن را تغيير دهند.  

اخذ نظر وزير ( اين مصوبه معلوم نيست كه آيا 53( ماده )2)تبصره با عنايت به اينكه در  (ج
نيز آن است يا به بعد از واگذاري ن دولتي بودن اين شركت زما به در اين تبصره صرفاً مربوط نيرو

است؛ زيرا در صورتي كه مقصود از اين تبصره آن  واجد ابهام كند يا خير، اين تبصرهسرايت مي
باشد كه در فرض واگذاري شركت لزومي بر اخذ نظر وزير نيرو نيست و انحالل شركت تنها در 

ي به مردم را با اخالل مواجه رساناين موضوع ممكن است برق اختيار مجمع عمومي شركت است،
كند؛ حال آنكه داشتن برق از جمله نيازهاي ضروري جامعه است و دولت همواره بايد نسبت به 

رو، حتي در فرض واگذاري شركت الزم است نظر وزير تأمين آن توجه جدي داشته باشد. از اين
اي باعث در برهه نيرو در خصوص انحالل شركت اخذ شود تا در صورتي كه انحالل شركت را

رساني به مردم تشخيص داد، بستر قانوني الزم براي اعمال نظر در اين خصوص اخالل در برق
 براي وي وجود داشته باشد. 

 عدم مغایرت دگاهید
موضوع اين مصوبه يكي از مصاديق شخص حقوقي مذكور در  باتوجه به اينكه شركتالف( 

بايد طبق قانون  كه است ( قانون اساسي88ي كلي اصل )ها( قانون اجراي سياست50( ماده )1) بند
( اين 53حكم مقرر در ماده ) رو،شود. از ايند، ديگر به آن شركت دولتي اطالق نميوواگذار ش

ذيل اصل مغايرتي با انحالل شركت نسبت به العاده مجمع عمومي فوقبر صالحيت  مصوبه مبني
ها توسط هيئت وزيران ندارد؛ زيرا شركت يسنامهمبني بر لزوم تصويب اساقانون اساسي  (01)

. استدانسته شده  «دولتي»هاي شركتمرجع تصويب اساسنامه طبق اين اصل، هيئت وزيران فقط 
 فاقد اشكال است. العادهمجمع عمومي فوقتوسط انحالل شركت بنابراين، 
وضع مقرره در  ن،رود: در معناي اول مقصود از آكار ميانحالل شركت در دو معنا به ب(

است.  خصوص چگونگي انحالل شركت است و در معناي دوم، فعل انحالل )منحل كردن( مدّ نظر
قانون اساسي در صالحيت هيئت وزيران  (01)اگرچه انحالل شركت به معناي اول طبق اصل 
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از فعل انحالل است.  ،( اين مصوبه53در ماده ) گذار از انحالل شركتكن مراد قانونيل ،است
اصل مغايرتي با  ،شركت در اين ماده العادهمجمع عمومي فوق رو، واگذاري فعل انحالل بهاين

 ندارد. قانون اساسي (01)
صرفاً ناظر به مورد « نظر وزيربدون اخذ »عبارت  ،( اين مصوبه53( ماده )2در تبصره ) ج(

 و تابعيت شركت تغيير وعاست و اين موض تغيير اساسنامه و انحالل شركتاخير اين تبصره يعني 
گذار در اين شود قانونگيرد. با اين توضيح معلوم مينمي بر را در تعهدات صاحبان سهامافزايش 
تعهدات صاحبان يا افزايش  و تغيير تابعيت شركترا نسبت به هيچ يك از مجامع عمومي تبصره، 

بصره بيان شود آن است كه اين ت ممكن است در موردتنها اجمالي كه  صالح ندانسته است. سهام
آيا اين است  تغيير اساسنامه و انحالل شركتناظر به « بدون اخذ نظر وزير»با توجه به اينكه قيد 

كن اين اجمال با وجود يتصويب هيئت وزيران در اين دو مورد است يا خير؛ ل تبصره در مقام نفي
تغيير طور كلي )سنامه را به( اين ماده رفع شده است؛ زيرا اين تبصره اصالح اسا9تبصره )
( 2) رو، تبصرهو ...( منوط به تصويب هيئت وزيران دانسته است. از اين انحالل شركت، اساسنامه

 فاقد اجمال و ابهام است. (53ماده )

 نظر شورای نگهبان
همه موارد « بدون اخذ نظر وزير»، از آنجا كه روشن نيست عبارت (53)ماده  (2)در تبصره 

 كه حيث اين از تبصره اين همچنين. دارد ابهام خير، يا گيردبرمي اين تبصره را درمذكور در 
. است ابهام واجد خير، يا دارد وزيران هيئت تصويب به نياز آن در مذكور موارد آيا نيست مشخص

اين تبصره، تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد  در عالوه به
 اين از كه خير؟ يا برسد وزيران هيئت تصويب به آيا كه نيست روشن شود،ساسنامه ميمربوط به ا

 مذكور موارد آيا نيست مشخص كه جهت اين از مذكور تبصره اين، بر مضافاً. دارد ابهام هم جهت
 دارد؛ ابهام كند،ن دولتي بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري نيز سرايت ميزما به مربوط

 .شد خواهد نظر اظهار مذكور، ابهامات رفع زا پس

 ــــــــــــــــــــــــ

نام شركت و انجام  ههيئت عمومي داراي اختيارات الزم براي هرگونه اقدام ب -42ماده 
هرنوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم درباره مواردي كه 

باشد، مشروط بر آنكه فته است، ميصريحاً در صالحيت مجامع عمومي قرار نگر
تصميمات و اقدام آنها در حدود موضوع شركت باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره 

 باشد:از جمله موارد زير مي
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3- ... 
شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و  نيينصب و عزل مأموران و كاركنان شركت، تع -4

 يو خروج آنها از خدمت و مرخص تيمعافاستخدام و  طيشرا ريسا نييتع ه،يو تنب عيترف
 وراث آنها يو مستمر يو بازنشستگ

 يبرا يشركت به مجمع عموم يو استخدام يمعامالت ،يمال يهانامهنييآ شنهاديپ -1
 بيتصو

2- ... 
 و پيشه و تجارت )سرقفلي( بواگذاري يا تحصيل هرگونه حق كس -33
32- ... 
سسات رسمي و درخواست و اخذ هر ؤها و مشركتها و تحصيل تسهيالت از بانك -32

نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه 
( اين اساسنامه و استقراض به وسيله 2شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده )

 ود. العاده خواهد بانتشار اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوق

 مغایرت دگاهید
 ريسا نييتع و دستمزد، حقوق، شغل نييتعبه نحو مطلق ( اين مصوبه 83( ماده )8بند ) الف(

وراث مأموران و  يو مستمر يبازنشستگي، مرخص ،خروج از خدمت، تيمعاف، استخدام طيشرا
موضوعات را به هيئت مديره واگذار كرده است؛ حال آنكه با توجه به اينكه اين  كاركنان شركت

گيري در مورد آن با مجلس و يا قانون اساسي، تصميم (01)واجد ماهيت تقنيني است، طبق اصل 
 هيئت مديره مجلس( است و واگذاري آن به تفويض اختياز از سويهيئت وزيران )در صورت 

بنابراين،  ممكن است موجب تصويب تصميماتي برخالف قوانين استخدامي جاري كشور شود.
قانون اساسي است.  (01)عيين اين موضوعات به هيئت مديره در اين بند مغاير با اصل واگذاري ت

شد، اين بند با ذكر مي« با رعايت قوانين و مقررات»بديهي است، در صورتي كه در اين بند قيد 
 الذكر مواجه نبود.اشكال فوق

هاي مالي، معامالتي مهناينمبني بر تصويب آي اين مصوبه (83( ماده )1بند )در حكم مقرر  ب(
انون اساسي است؛ زيرا طبق اين ق (590)اصل با توسط مجمع عمومي مغاير  شركت و استخدامي

 ت وزيران است.هاي دولتي در صالحيت وزراء و هيئنامهاصل، وضع آيين
استقراض »مشاركت است، عبارت ماهيت با توجه به اينكه ماهيت استقراض غير از  ج(

( دچار نوعي تناقض و تهافت است؛ زيرا 83( ماده )50در بند )« اوراق مشاركت انتشار لهيوسبه
به  با تأمين بخشي از منابع مالي، بلكه صاحب اين اوراق ،اوراق مشاركت به معناي قرض نيست
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ميزان مشخص با ديگري در درآمد حاصل از كار شريك خواهد بود. با توجه به اين تناقض الزم 
 اصالح شود.« منابع مالي نيتأم»به عبارت  «استقراض» است عبارت

 ابهام دگاهید
ي سرقفلي تنها در فرضي كه سرقفلي ي( حق مطالبهالعالمدظلهمقام معظم رهبري )از نظر  (الف

 (5)ي قانون براي او ثابت باشد جايز است.اباشد و يا به مقتض شده منتقلبر وجه شرعي به مستأجر 
 (55)بند در  «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت )سرقفلي(»بارت حال از آنجا كه معلوم نيست ع

ظم رهبري وجه شرعي ندارد را نيز در بر مع مقام فتواي مطابق كهمواردي  ( اين مصوبه83)ماده 
گذار به نحو مطلق در مقام اين بند داراي ابهام است؛ زيرا در صورتي كه قانون خير، يا گيردمي

حتي در جايي كه آن حق بر وجه شرعي به مستأجر  جارت )سرقفلي(كسب و پيشه و ت حقّتجويز 
 مقام باشد، اين بند مغاير با فتوايي قانون براي او ثابت نشده است او يا به مقتض شدهن منتقل

  خواهد بود. ظم رهبريمع
سود »در عبارت « سود»( اين مصوبه از آنجا كه معلوم نيست مراد از 83( ماده )50در بند ) ب(

اين بند داراي ابهام است. بديهي است،  يا خير،شود را نيز شامل ميربا موارد مشتمل بر « رمزدكا
 در صورتي كه منظور از آن ربا باشد، اين بند مغاير با موازين شرع خواهد بود.

 عدم مغایرت دگاهید
 ريسا نييتع و دستمزد، حقوق، شغل( اين مصوبه واگذاري تعيين 83( ماده )8بند )در  الف(

وراث مأموران و  يو مستمر يبازنشستگي، مرخص ،خروج از خدمت، تيمعاف، استخدام طيشرا
به معناي آن نيست كه هيئت مديره برخالف قوانين استخدامي  به هيئت مديره كاركنان شركت

بلكه مقصود از اين بند آن است كه هيئت مديره در چارچوب آن قوانين  ،گيري كندتصميم
كند. بديهي است در صورتي كه  تصميمات داخلي براي شركت اتخاذين موضوعات تواند در امي

                                                           
جايز  ،اي را براي تجارت در آن و يا كار ديگري به مدت معيني اجاره كردهي كه مغازهمستأجرآيا : 102 سؤال. »1

كه مالك آن را تجديد نكند از تخليه مغازه خودداري نموده و حق  يصورت دراست بعد از پايان مهلت اجاره 
جايز است  ،جره را به كسي ديگري نداردأكه حق واگذاري عين مستيناآيا با توجه به  و؟ سرقفلي را مطالبه نمايد

 نسبت به آن ادعاي حق شغل و حرفه كند.
از تسليم آن به و  نگه داردجره را در تصرف خود مستأ بعد از انقضاي مدت اجاره عينجواب: مستأجر حق ندارد 

و يا مغازه از  شده منتقلولي اگر نسبت به آن حق سرقفلي داشته باشد كه از مالك به آن  مالك خودداري كند،
تواند عوض حق خود در اين صورت مي ،شوديمنظر قانوني براي مستأجر در آن حقي ايجاد  يي باشد كه ازهامكان
اي، سيد علي، رساله اجوبه اإلستفتائات، ترجمه احمدرضا حسيني، تهران، انتشارات )خامنه.« مالك مطالبه كندرا از 

 (253ص  ،2، ج 5901چاپ اول،  المللي الهدي،بين
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و به تصويب  كند اتخاذبرخالف قوانين جاري كشور  تصميميهيئت مديره در اين موضوعات، 
آن  قانون اساسي (590)به استناد اصل هيئت وزيران نيز برسد، رئيس مجلس شوراي اسالمي 

اين بند حكم مقرر در  ئت وزيران ارسال خواهد كرد. بنابراين،مصوبه را براي تجديد نظر به هي
 ندارد. قانون اساسي (01)با اصل  تيمغاير

كسب و پيشه و  حقّگذار در مقام بيان تجويز قانون ،( اين مصوبه83)ماده  (55)بند در  (ب
 حقّذار به گكه نامشروع و غيرقانوني است نبوده است؛ زيرا اساساً وقتي قانون تجارت )سرقفلي(

 كسب و پيشه و تجارتِ حقّكند مقصود وي همان تصريح مي كسب و پيشه و تجارت )سرقفلي(
در مقام بيان گذار در بند مزبور مشروع و مذكور در قوانين جاري است. بنابراين، از آنجا كه قانون

ن بند در اي «حق كسب و پيشه و تجارت )سرقفلي(هرگونه »عبارت توان از نبوده است، نمي
مشروع و نامشروع دانست. از  حق كسب و پيشه و تجارت كرد و آن را اعم از برداشت اطالق

مشروع و قانوني  حق كسب و پيشه و تجارت )سرقفلي(رو، از آنجا كه اين بند صرفاً ناظر به اين
  كرد.تلقي  ظم رهبريمع مقام با فتوايتوان آن را مغاير است، فاقد ابهام و اجمال بوده و نمي

« سود كارمزد»به كارمزد در عبارت « سود»ي ( اين مصوبه اضافه83( ماده )50در بند ) (ج
سود »ي بيانيه است؛ يعني مراد از سود همان كارمزد است. ضمن آنكه امروزه عبارت اضافه

جا از آن ها به يك اصطالح تبديل شده و مراد از آن همان كارمزد است. بنابراين،در بانك« كارمزد
 اين بند فاقد ابهام و ايراد است كار رفته است،ي بيانيه بهبه صورت اضافه« سود كارمزد»كه عبارت 

 .   و مشتمل بر سودهاي ربوي نيست

 نظر شورای نگهبان
هرگونه حق كسب و پيشه و »، از اين جهت كه مشخص نيست عبارت (83)ماده  (55)بند  -

« العاليمدظله»ظم رهبري مع مقام فتواي مطابق كه شودمي، آيا شامل مواردي «تجارت )سرقفلي(
  .شد خواهد نظر اظهار ابهام، رفع از پس دارد؛ ابهام خير، يا گيردوجهه شرعي ندارد را نيز در بر مي

 از غير استقراض زيرا شود؛، نوعي تناقض و تهافت استفاده مي(83ماده ) (50)از ذيل بند  -
خالي از تهافت نيست و اگر  مشاركت اوراق انتشار وسيله به ستقراضا عبارت فلذا است؛ مشاركت

  .شودبه تأمين منابع اصالح گردد، رفع مي

 ــــــــــــــــــــــــ

 هرسال طبق تصميم مجمع عمومي ممكن است نسبت معيني از سود ويژه به -48ماده 
نبايد از پنج  وجه چيه گذارده شود. اين نسبت به رهيمد ئتيعنوان پاداش در اختيار ه

 ئتيشود تجاوز كند. اعضاي هدرصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي
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منصب شركت براي صاحب عنوان طور موظف و به ت ديگر بهمَتوانند در سِمي رهيمد
 الزحمه دريافت كنند. حق رهيمد ئتيآن با تصويب ه ينمايند و در ازا فهيوظ شركت انجام

 مغایرت هدگاید
( اين اساسنامه مبني 80حكم مقرر در ماده ) ،با توجه به دولتي بودن شركت موضوع اين مصوبه

اتالف  در حكم به عنوان پاداش رهيمد ئتيبر قرار دادن حدود پنج درصد از سود سهام در اختيار ه
 شرع است. پرداخت آن مغاير با موازينبوده و  المالتيب

 عدم مغایرت دگاهید
سال تصميم به  ( آن است كه در صورتي كه مجمع عمومي شركت در هر80از ماده ) مراد

گرفت، ميزان آن پاداش نبايد از پنج درصد سودي كه همان  رهيمد ئتيپرداخت پاداش به اعضاي ه
داش انه اينكه حتماً در هر سال پنج درصد پ ،شود تجاوز كندسال به صاحبان سهام پرداخت مي

هاي بيش از اندازه كه گذار با تصويب اين ماده قصد داشته تا از پرداخت پاداشنون. در واقع قادده
 رو، اين ماده مغايرتي با موازين شرع ندارد.از اين شود جلوگيري كند.المال ميمنجر به اتالف بيت

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.80ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

شركت در مقابل شركت، سهامداران  رهيمد ئتيه يمسئوليت هر يك از اعضا -43ماده 
 ت.ث طبق مقررات و قوانين جاري اسو اشخاص ثال

 مغایرت دگاهید
( اين مصوبه شامل قوانين 83در ماده )« مقررات و قوانين جاري»از آنجا كه اطالق عبارت 

كه ممكن است داراي احكام خالف شرع باشد نيز  تجارت()از جمله قانون  مصوب زمان طاغوت
 شود، اين ماده مغاير با موازين شرع است.مي

 عدم مغایرت دگاهید
كند مقصود قوانين معتبر و استفاده مي« مقررات و قوانين جاري»گذار از عبارت هرگاه قانون

با توجه به اينكه عبارت شود. بنابراين، مشروع است و شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت نمي
( اين مصوبه منصرف به قوانين معتبر و مشروع است، 83در ماده )« مقررات و قوانين جاري»



 822 اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين

توان از اين عبارت اطالق را برداشت كرد و آن را شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت دانست. نمي
بنابراين، از آنجا كه  .نكرده است گذار در اين ماده به قانون تجارت اشارهضمن آنكه قانون

را اين ماده توان نمينظر داشته است،  گذار در اين ماده مقررات و قوانين جاري معتبر را مدّقانون
 ست.دانموازين شرع با مغاير 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.83ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي الزم را در هر يك از ميبازرس  -12ماده 
 يجار نيامور شركت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و كارشناس با رعايت قوان

 انجام داده و اطالعات مربوط به شركت را از مديران يا كاركنان شركت مطالبه نمايد.
 انع انجام عادي امور شركت شود.انجام وظيفه بازرسي به هيچ وجه نبايد م

 مغایرت دگاهید
( اين مصوبه شامل قوانين مصوب زمان 13در ماده )« قوانين جاري»اطالق عبارت از آنجا كه 

شود، اين ماده مغاير با موازين شرع طاغوت كه ممكن است داراي احكام خالف شرع باشد نيز مي
 است.

 عدم مغایرت دگاهید
كند مقصود قوانين معتبر و مشروع است استفاده مي« قوانين جاري»ارت از عب گذارهرگاه قانون

« قوانين جاري»شود. بنابراين، با توجه به اينكه عبارت و شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت نمي
توان از اين عبارت اطالق را ( اين مصوبه منصرف به قوانين معتبر و مشروع است، نمي13در ماده )

با  تين را شامل قوانين نامشروع زمان طاغوت دانست. بنابراين، اين ماده مغايربرداشت كرد و آ
 .نداردموازين شرع 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.13ماده )

******* 
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 )مرحله دوم( 22/2/3131: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 8/33/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

« در چارچوب»قبل از عبارت « فروش انرژي برقو پيش»( عبارت 2( ماده )3در بند )
 شود.اضافه مي

 :شودبه شرح زير اصالح مي (2)ماده ( 4بند )
با تأمين منابع مالي الزم، اخذ تسهيالت مالي اعتباري و عرضه اوراق مشاركت  -4

 .رعايت موازين قانوني

 مغایرت دگاهید
داللت اطالق عبارت رافع ايراد قبلي شورا مبني بر  ي اصالحي،اين مصوبه( 2)( ماده 8بند )

رغم وجود قيد نيست؛ زيرا شوراي نگهبان علي تجويز وام ربويبر  «تسهيالت مالي اعتبارياخذ »
 ي قبلي، اين بند را داراي اشكال شرعي دانسته بود. در واقع،در مصوبه« رعايت قوانين مربوطبا »

اين ايراد عالوه بر رعايت قوانين بايد نسبت به رعايت موازين شرع تصريح شود؛ در غير  براي رفع
 اين صورت، ايراد قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي خواهد بود. 

 ابهام دگاهید
موارد  يهمه« با رعايت موازين قانوني»( از آنجا كه معلوم نيست قيد 2( ماده )8در بند )

اوراق مشاركت است،  يشود يا تنها ناظر به مورد اخير يعني عرضهرا شامل ميمذكور در اين ماده 
ايراد قبلي شورا  اخير باشد،اين بند داراي ابهام است؛ زيرا در صورتي كه اين قيد تنها ناظر به مورد 

 مبني بر اطالق ماده نسبت به تجويز اخذ وام ربوي كماكان به قوت خود باقي خواهد بود. 

 دم مغایرتع دگاهید
از در اين ماده  ي موارد مذكور( همه2( ماده )8در بند )« با رعايت موازين قانوني»قيد  الف(

ي موارد ؛ زيرا در اصل، رعايت قانون در همهشودرا شامل مياخذ تسهيالت مالي اعتباري جمله 
قانوني را الزم گذار در انتهاي يك عبارت چندبخشي، رعايت موازين الزامي است. لذا وقتي قانون

ها را الزم ي بخشگذار رعايت قانون در همهبرداشت عرف حقوقي آن است كه قانون داند،مي
تسهيالت مالي اخذ »دانسته است. ضمن آنكه ايراد قبلي شورا مبني بر داللت اطالق عبارت 

فع اين ايراد، گذار در اصل در راستاي راي است كه قانونخود قرينه تجويز وام ربويبر  «اعتباري
با رعايت موازين »را آورده است. بنابراين، از آنجا كه رجوع قيد « با رعايت موازين قانوني»قيد 

  ي موارد مذكور در اين بند قطعي است، اين بند با ابهام و اجمالي مواجه نيست.به همه« قانوني
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ي است؛ زيرا همه ( اعم از قانون و شرع2( ماده )8در بند )« موازين قانوني»عبارت  ب(
قوانين در جمهوري اسالمي تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است. بر همين 

گذار در تمامي موارد در كنار رعايت قانون، به رعايت موازين الزم نيست كه قانون اساس،
 شرعي تصريح كند.

 نظر شورای نگهبان
 ي شناخته نشد.(، مغاير با موازين شرع و قانون اساس2ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

  :شودبه شرح زير اصالح مي( 33) ماده( 2تبصره )
هد و با هيچ دشركت را تغيير ب تابعيت تواندهيچ يك از مجامع عمومي نمي -2 تبصره

 مالكيت از فارغ شركت انحالل. بيفزايد سهام صاحبان تعهدات بر توانداكثريتي نمي
 .باشدمي نيرو وزارت تأييد مستلزم غيردولتي يا و دولتي

 عدم مغایرت دگاهید
 نيرو وزارت تأييد مستلزم( اصالحي تنها انحالل شركت را 2با عنايت به اينكه تبصره ) الف(

ي موارد مذكور در همه نيرو وزارتلزوم اخذ نظر  در قبلي شورا مبني بر ابهامايراد دانسته است، 
 در اين تبصره برطرف شده است.

 ،هيچ يك از مجامع عمومي( اصالحي، 2با توجه به اينكه بنا به صراحت تبصره ) ب(
ايراد قبلي شورا  را ندارند، افزايش تعهدات صاحبان سهامنيز تابعيت شركت و صالحيت تغيير 

در اين  وزيران هيئتو نفي صالحيت  مجامع عموميمبني بر ابهام در اعطاي اين صالحيت به 
 برطرف شده است.  ( قانون اساسي01)خصوص طبق ذيل اصل 

 غيردولتي يا و دولتي مالكيت از فارغ را شركت انحالل( اصالحي، 2از آنجا كه تبصره ) (ج
موارد دانسته است، ابهام قبلي شورا مبني بر سرايت يا عدم سرايت  نيرو وزارت تأييد مستلزم
 اين تبصره به پس از واگذاري شركت رفع شده است.  در مذكور 

 نظر شورای نگهبان
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.53ماده )

 ــــــــــــــــــــــــ

 :شود( به شرح زير اصالح مي42) ( ماده32( و )33بندهاي )
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با رعايت واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت )سرقفلي(  -33
 .موازين قانوني

 هر اخذ درخواست و رسمي سساتؤم و هاشركت و هااز بانكتحصيل تسهيالت  -32
 هرگونه يا و كارمزد سود و ميزان هر به و مدت هر به و مبلغ هر به مالي تأمين نوع

به  ليما تأمين و اساسنامه اين( 2) ماده مقررات رعايت با باشد مقتضي كه شرايطي
 .با رعايت موازين قانوني وسيله انتشار اوراق مشاركت

 عدم مغایرت دگاهید
پيشه واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و ( اصالحي، 55با توجه به اينكه طبق بند ) الف(

ابهام قبلي شورا مبني بر شمول شده است،  رعايت موازين قانوني منوط به و تجارت )سرقفلي(
ظم مع مقام فتواي بر مواردي كه مطابق «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت )سرقفلي(»عبارت 
 برطرف شده است. ،وجه شرعي ندارد« العاليمدظله»رهبري 
جايگزين آن شده « ماليتأمين »حذف و عبارت « استقراض»واژه  ،(50)بند از آنجا كه در  ب(

انتشار اوراق  لهيوساستقراض به»عبارت  و تهافت در است، ابهام قبلي شورا مبني بر وجود تناقض
 برطرف شده است. «مشاركت

 رای نگهباننظر شو
 (، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.83ماده )

 نظر نهایي شورای نگهبان
با توجه به  ،در خصوص اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين هيئت وزيرانمصوبه 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.اصالحات به عمل آمده، 
 



 

99 
 نيروی برق شهيد رجایي اساسنامه شركت توليد

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
را  «شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي ياساسنامه» ارايي و نيروامور اقتصادي و د هايخانهوزارت

. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ در جلسه
( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون 01مقرر در اصل )
شوراي نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21990/11939 شماره ياساسي، طي نامه

موازين آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه
 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود شرع و در برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي  هيئت وزيران اعالم كرد. انبه هيئت وزير 23/8/5939مورخ  5193/512/39
ي اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939ي مورخ نگهبان، در جلسه

براي اظهار نظر مجدد به شوراي  3/3/5939مورخ  519028/11939ي شماره اصالحي را طي نامه
اعضاي  0/55/5939ي مورخ ور كار جلسهي اصالحي در دستنگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه

شده را رافع شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
ايرادات قبلي دانستند و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را 

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9888/512/39ي شماره به موجب نامه

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132هيئت وزيران:  تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندبه استناد امور اقتصادي و دارايي و و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: شهيد رجايياساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 

 



 3131هاي سالرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريهمباني نظ 882

، عيناً همانند متن توليد نيروي برق شهيد رجاييي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت امهاساسن

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث يروي برق شهيد رجايي خودداري ميتوليد ن
همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم.جلب مي
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق فارس

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) يرانهيئت وز

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «شركت توليد نيروي برق فارس ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي 01در اصل )
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21993/11939 شماره ينامه

موازين شرع و در آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ ن مصوبه در جلسهبررسي اي
 5192/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939خ ي مورجلسه

براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  3/3/5939مورخ  519090/11939ي شماره نامه
اعضاي شوراي نگهبان قرار  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و حث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجامگرفت كه پس از ب
ي شماره نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را به موجب نامه

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9815/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - اساسي ( قانون44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: فارساساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 

 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 884

ي شركت توليد نيروي برق فارس، عيناً همانند متن * با توجه به اينكه متن اساسنامه
هاي ي شركت توليد نيروي برق رامين بوده، و بر اين اساس، نظرات و استداللاساسنامه

ها نيز يكسان بوده ده از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامهشمطرح
هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص است، در اينجا از ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر ي شركت توليد نيروي برق فارس خودداري مياساسنامه
ي ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهذيل اساسنامهخوانندگان را به مباحث مذكور در 

 نماييم.همين مجموعه( جلب مي 30شماره 
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق زاهدان

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )قانون اجراي سياست( 50)
در را  «شركت توليد نيروي برق زاهدان ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي 01) در اصل
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21990/11939 شماره ينامه

موازين شرع و در آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
 5199/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود موارد داراي ابهام برخي 
براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939ي مورخ جلسه

براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  3/3/5939مورخ  519091/11939اره ي شمنامه
اعضاي شوراي نگهبان قرار  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
ي شماره ي بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامهنظر خود مبن

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9811/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: زاهداناساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3اده م

 



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 882

زاهدان، عيناً همانند متن توليد نيروي برق ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ر اينجا ها نيز يكسان بوده است، داز سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث توليد نيروي برق زاهدان خودداري مي
همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم.ميجلب 
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق خراسان
 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

ك بنا به پيشنهاد مشتر ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «شركت توليد نيروي برق خراسان ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

طي ( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، 01در اصل )
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21991/11939 شماره ينامه

موازين شرع و در آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
 5191/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939ي مورخ جلسه

 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. 3/3/5939مورخ  519023/11939ي شماره نامه
اعضاي شوراي نگهبان قرار  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
 ي شمارهنظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9883/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و و هاي نيروزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: خراساناساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 

 



 3131هاي سالنگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه مباني نظرات شوراي 888

ناً همانند متن خراسان، عيتوليد نيروي برق ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت سنامههاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اسااز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث توليد نيروي برق خراسان خودداري مي
همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم.جلب مي
 



 

133 
 اساسنامه شركت توليد نيروی برق تهران

 61/1/1393مصوب 

 اساسنامهي درباره
( 1) بنداستناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد  ،5900 مصوب( قانون اساسي 88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50ماده )
 «تهرانشركت توليد نيروي برق  ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارتمشترك 

. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات تصويب كرد 20/52/5932مورخ  يدر جلسهرا 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و  (01)قانوني مقرر در اصل 

نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21999/11939 شماره يقانون اساسي، طي نامه
آن را مغاير  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ ان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهشوراي نگهب

ي را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود و در برخي موارد داراي ابهام موازين شرع با 
براي رفع ايراد  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ  5190/512/39 شماره

و آن را كرد مصوبه اعمال اين را در الزم  اصالحات 23/3/5939مورخ  يان، در جلسهشوراي نگهب
براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان  3/3/5939مورخ  519050/11939ي شماره طي نامه

شوراي اعضاي  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهارسال كرد. بررسي مصوبه
شده را رافع ايرادات شورا اصالحات انجاماعضاي از بحث و بررسي،  نگهبان قرار گرفت كه پس

را به مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي و نظر خود  ندقبلي دانست
 .نداعالم كرد هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9880/512/39ي شماره موجب نامه

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - قانون اساسي( 44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: تهراناساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 

  



 3131هاي سالمباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات و استفساريه 831

ي شركت توليد نيروي برق تهران، عيناً همانند متن * با توجه به اينكه متن اساسنامه
اي هي شركت توليد نيروي برق رامين بوده، و بر اين اساس، نظرات و استداللاساسنامه

ها نيز يكسان بوده شده از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامهمطرح
هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص است، در اينجا از ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر ي شركت توليد نيروي برق تهران خودداري مياساسنامه
ي ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه خوانندگان را به مباحث

 نماييم.همين مجموعه( جلب مي 30شماره 
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق بندرعباس

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( 1) بنداستناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد  ،5900 مصوب( قانون اساسي 88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50ماده )
شركت توليد نيروي برق  ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارتمشترك 

. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تصويب كرد 20/52/5932مورخ  يدر جلسه را «بندرعباس
قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين  (01)وني مقرر در اصل تشريفات قان

نگهبان ارسال  به شوراي 0/9/5939مورخ  21992/11939 شماره يشرع و قانون اساسي، طي نامه
آن را  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهشد. 

را طي در اين خصوص دانست و نظر خود و در برخي موارد داراي ابهام شرع  موازينمغاير با 
براي  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ  5198/512/39 ي شمارهنامه

و كرد را در مصوبه اعمال  الزم اصالحات 23/3/5939مورخ  يرفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه
براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان  3/3/5939مورخ  519099/11939ره ي شماآن را طي نامه

شوراي اعضاي  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهارسال كرد. بررسي مصوبه
شده را رافع ايرادات شورا اصالحات انجاماعضاي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، 

را به  بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي مبني و نظر خود ندقبلي دانست
 .نداعالم كرد هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9883/512/39ي شماره موجب نامه

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: بندرعباساساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 
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بندرعباس، عيناً همانند متن توليد نيروي برق ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

، در اينجا ها نيز يكسان بوده استاز سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث توليد نيروي برق بندرعباس خودداري مي
 همين مجموعه( 30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم.جلب مي
 



 

135 
 اساسنامه شركت توليد نيروی برق آذربایجان

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

هاد مشترك بنا به پيشن ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «شركت توليد نيروي برق آذربايجان ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

نون اساسي، طي ( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قا01در اصل )
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21991/11939 شماره ينامه

موازين شرع و در آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
 5123/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي اصالحات الزم را در مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939ي مورخ جلسه

ال كرد. براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارس 3/3/5939مورخ  519088/11939ي شماره نامه
شوراي نگهبان قرار گرفت كه  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و پس از بحث و بررسي، اعضاي شوراي نگهبان اصالحات انجام
ي شماره هنظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نام

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9880/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو هوزارتخان 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: آذربايجاناساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 
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آذربايجان، عيناً همانند متن رق توليد نيروي بي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت هبان در خصوص اساسنامههاي اعضاي شوراي نگاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث توليد نيروي برق آذربايجان خودداري مي
همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم.جلب مي
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق اصفهان

 61/1/1393 مصوب

 ي اساسنامهدرباره
( 1بند )استناد قانون اساسي و به  (01)در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل  هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد  ،5900( قانون اساسي مصوب 88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50ماده )
 «اصفهانت توليد نيروي برق اساسنامه شرك» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارتمشترك 

. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات تصويب كرد 20/52/5932مورخ  يدر جلسهرا 
قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و  (01)قانوني مقرر در اصل 

سال شد. نگهبان ار به شوراي 0/9/5939مورخ  21923/11939شماره  يقانون اساسي، طي نامه
آن را مغاير  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه

ي را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود و در برخي موارد داراي ابهام موازين شرع با 
ايراد  براي رفع هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ  5191/512/39شماره 

ي مصوبهو كرد را در مصوبه اعمال  الزم اصالحات 23/3/5939مورخ  يشوراي نگهبان، در جلسه
براي اظهار نظر مجدد به شوراي  3/3/5939مورخ  519082/11939ي شماره را طي نامه اصالحي

شوراي  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهنگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه
شده را رافع ايرادات اصالحات انجام شورااعضاي بان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، نگه

را به مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي و نظر خود  ندقبلي دانست
 .نداعالم كرد هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9810/512/39ي شماره موجب نامه

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران صوبهتاريخ م
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )ت( قانون اجراي سياس38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: اصفهاناساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 
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اصفهان، عيناً همانند متن توليد نيروي برق ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحس، نظرات و استداللبوده، و بر اين اسا توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

خوانندگان را به مباحث كنيم و در اين خصوص، نظر توليد نيروي برق اصفهان خودداري مي
همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم. جلب مي
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق یزد

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد به  ( قانون اساسي و01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «شركت توليد نيروي برق يزد ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
تشريفات قانوني مقرر . پس از آن، اين مصوبه جهت طي تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي 01در اصل )
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21920/11939 شماره ينامه

موازين شرع و در ر با آن را مغاي برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
 5195/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي هاصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوب 23/3/5939ي مورخ جلسه

براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  3/3/5939مورخ  519093/11939ي شماره نامه
اعضاي شوراي نگهبان قرار  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

قبلي دانستند و شده را رافع ايرادات گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
ي شماره نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9813/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 به شرح زير تصويب كرد:را  يزداساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 
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ي يزد، عيناً همانند متن اساسنامهتوليد نيروي برق ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده از سوي هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق رامينشركت 

يز يكسان بوده است، در اينجا از ذكر ها ناعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت توليد هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهمجدّد مباني نظرات و استدالل
كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث مذكور در ذيل نيروي برق يزد خودداري مي

 نماييم.همين مجموعه( جلب مي 30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهاساسنامه
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق شاهرود

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

نا به پيشنهاد مشترك ب ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «شركت توليد نيروي برق شاهرود ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه
 يرع و قانون اساسي، طي نامه( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين ش01اصل )
شوراي نگهبان پس از بررسي نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21928/11939 شماره

موازين شرع و در برخي موارد آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ اين مصوبه در جلسه
 23/8/5939مورخ  5120/512/39 شمارهي را طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود داراي ابهام 

 23/3/5939ي مورخ براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران
 519080/11939ي شماره ي اصالحي را طي نامهاصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه

ي اصالحي در نگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه براي اظهار نظر مجدد به شوراي 3/3/5939مورخ 
اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي،  0/55/5939ي مورخ دستور كار جلسه

شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين اعضاي شورا اصالحات انجام
به  52/55/5939مورخ  9810/512/39ي شماره موجب نامه مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به

 اعالم كردند. هيئت وزيران

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: شاهروداساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 
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شاهرود، عيناً همانند متن روي برق توليد نيي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت نگهبان در خصوص اساسنامههاي اعضاي شوراي از ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث توليد نيروي برق شاهرود خودداري مي
همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم.جلب مي
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق لوشان

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «ت توليد نيروي برق لوشانشرك ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي 01در اصل )
شوراي نگهبان پس از سال شد. نگهبان ار به شوراي 0/9/5939مورخ  21929/11939 شماره ينامه

موازين شرع و در آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
 5123/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود برخي موارد داراي ابهام 

ع ايراد شوراي نگهبان، در براي رف هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939ي مورخ جلسه

براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  3/3/5939مورخ  519080/11939ي شماره نامه
ي شوراي نگهبان قرار اعضا 0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
ي شماره نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9811/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )اجراي سياست ( قانون38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: لوشاناساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 
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لوشان، عيناً همانند متن توليد نيروي برق ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحر اين اساس، نظرات و استداللبوده، و ب توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
ي شركت هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل
وص، نظر خوانندگان را به مباحث مذكور كنيم و در اين خصتوليد نيروي برق لوشان خودداري مي

همين مجموعه( جلب  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهدر ذيل اساسنامه
 نماييم. مي

 



 

113 
 اساسنامه شركت توليد نيروی برق شازند

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ون اساسي و به ( قان01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «شركت توليد نيروي برق شازند ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
صوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر . پس از آن، اين متصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي 01در اصل )
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21922/11939 شماره ينامه

موازين شرع و در آن را مغاير با  دبرخي از موا، 50/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
 5193/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي ل كرد و مصوبهاصالحات الزم را در اين مصوبه اعما 23/3/5939ي مورخ جلسه

براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  3/3/5939مورخ  519020/11939ي شماره نامه
اعضاي شوراي نگهبان قرار  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

افع ايرادات قبلي دانستند و شده را رگرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
ي شماره نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9818/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131: تاريخ بررسي در شوراي نگهبان

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: شازندبرق  اساسنامه شركت توليد نيروي
 ... -3ماده 
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شازند، عيناً همانند متن توليد نيروي برق ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا ين اساسنامهاز سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد ا
ي شركت هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل
كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث مذكور توليد نيروي برق شازند خودداري مي

همين مجموعه( جلب  30ي شماره )مصوبهي شركت توليد نيروي برق رامين در ذيل اساسنامه
 نماييم.مي
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 اساسنامه شركت توليد نيروی برق شهيد سليمي

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 نون اساسي مصوب( قا88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
را  «شركت توليد نيروي برق شهيد سليمي ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت

. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ در جلسه
مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون ( قانون اساسي، جهت بررسي عدم 01مقرر در اصل )
شوراي نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21921/11939 شماره ياساسي، طي نامه

موازين آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه
 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص  دانست و نظر خودشرع و در برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 23/8/5939مورخ  5190/512/39
ي اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939ي مورخ نگهبان، در جلسه

اي اظهار نظر مجدد به شوراي بر 3/3/5939مورخ  519053/11939ي شماره اصالحي را طي نامه
اعضاي  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهنگهبان ارسال كرد. بررسي مصوبه

ي شماره                                                                                                                    شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9819/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندامور اقتصادي و دارايي و به استناد و هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: شهيد سليمياساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 

 
، عيناً همانند متن برق شهيد سليميتوليد نيروي ي شركت كه متن اساسنامهبا توجه به اين* 
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شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه
ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه

ي شركت هاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهني نظرات و استداللاز ذكر مجدّد مبا
كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث خودداري مي برق شهيد سليميتوليد نيروي 

همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه
 نماييم.جلب مي
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 اسنامه شركت توليد نيروی برق شهيد مفتحاس

 61/1/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( ماده 1) بنداستناد ( قانون اساسي و به 01در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل ) هيئت وزيران

بنا به پيشنهاد مشترك  ،5900 ( قانون اساسي مصوب88هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست50)
در را  «شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح ياساسنامه» امور اقتصادي و دارايي و نيرو هايخانهوزارت
. پس از آن، اين مصوبه جهت طي تشريفات قانوني مقرر تصويب كرد 20/52/5932ي مورخ جلسه

( قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرع و قانون اساسي، طي 01در اصل )
شوراي نگهبان پس از نگهبان ارسال شد.  به شوراي 0/9/5939مورخ  21955/11939 رهشما ينامه

موازين شرع و در آن را مغاير با  برخي از مواد، 50/8/5939ي مورخ بررسي اين مصوبه در جلسه
 5153/512/39 ي شمارهرا طي نامهدر اين خصوص دانست و نظر خود برخي موارد داراي ابهام 

براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در  هيئت وزيران اعالم كرد. به هيئت وزيران 21/8/5939مورخ 
ي اصالحي را طي اصالحات الزم را در اين مصوبه اعمال كرد و مصوبه 23/3/5939ي مورخ جلسه

براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.  3/3/5939مورخ  519021/11939ي شماره نامه
اعضاي شوراي نگهبان قرار  0/55/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهبررسي مصوبه

شده را رافع ايرادات قبلي دانستند و گرفت كه پس از بحث و بررسي، اعضاي شورا اصالحات انجام
ي شماره نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به موجب نامه

 اعالم كردند. هيئت وزيرانبه  52/55/5939مورخ  9812/512/39

******* 

 نخست(مرحله ) 28/32/3132: هيئت وزيران تاريخ مصوبه
 38/4/3131تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 

 311/21/12181/32شماره مشترك به پيشنهاد  28/32/3132هيئت وزيران در جلسه 
( 1) بندادي و دارايي و به استناد امور اقتصو هاي نيرو وزارتخانه 23/32/3132مورخ 
 -3182مصوب  - ( قانون اساسي44هاي كلي اصل )( قانون اجراي سياست38ماده )

 را به شرح زير تصويب كرد: شهيد مفتحاساسنامه شركت توليد نيروي برق 
 ... -3ماده 
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نند متن ، عيناً همابرق شهيد مفتحتوليد نيروي ي شركت با توجه به اينكه متن اساسنامه* 
شده هاي مطرحبوده، و بر اين اساس، نظرات و استدالل توليد نيروي برق راميني شركت اساسنامه

ها نيز يكسان بوده است، در اينجا از سوي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مفاد اين اساسنامه
شركت  يهاي اعضاي شوراي نگهبان در خصوص اساسنامهاز ذكر مجدّد مباني نظرات و استدالل

كنيم و در اين خصوص، نظر خوانندگان را به مباحث خودداري مي برق شهيد مفتحتوليد نيروي 
همين مجموعه(  30ي شماره ي شركت توليد نيروي برق رامين )مصوبهمذكور در ذيل اساسنامه

 نماييم.جلب مي
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 اساسنامه صندوق ملي محيط زیست 

 18/8/1393مصوب 

 ي اساسنامهدرباره
( قانون اساسي و بنا به پيشنهاد سازمان 01هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل )

ساله پنجم توسعه ( قانون برنامه پنج503( بند )الف( ماده )2) محيط زيست و به استناد جزء
را در جلسه « اساسنامه صندوق ملي محيط زيست»، 5903جمهوري اسالمي ايران مصوب 

( قانون اساسي، 01مراحل قانوني مقرّر در اصل )طي ويب كرد. اين مصوبه جهت تص 20/0/5939
به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان  0/3/5939مورخ  30939/83000ي شماره طي نامه

مغاير با در يك مورد اين اساسنامه را مفاد ، 58/0/5939مورخ  يبا بررسي اين مصوبه در جلسه
ي شماره نامه ي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طيقانون اساس( 51اصل )
به هيئت وزيران اعالم كرد. هيئت وزيران براي رفع ايراد شوراي  51/0/5939مورخ  2880/512/39

ي شماره نامه در اساسنامه اعمال و آن را طيالزم را  اصالحات خود، 50/0/5939نگهبان در جلسه 
براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي  21/0/5939مورخ  38818/83000
شوراي نگهبان قرار گرفت كه  52/3/5939ي مورخ ي اصالحي در دستور كار جلسهمصوبه

و نظر خود  نديراد پيشين را برطرف شده دانستا، اين مصوبه پس از بحث و بررسياعضاي شورا 
ي شماره موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهمبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين اساسنامه با 

 .ندبه هيئت وزيران اعالم كرد 51/3/5939مورخ  2311/512/39

******* 

 )مرحله نخست( 22/2/3131وزيران:  ئتيه تاريخ مصوبه
 34/8/3131 و 11/2/3131بررسي در شوراي نگهبان:  هايتاريخ

 اساسنامه تكليّبحث در خصوص * 
سازمان  38/2/3131مورخ  3-28213به پيشنهاد شماره  22/2/3131سه هيئت وزيران در جل

ساله پنجم توسعه ( قانون پنج382( بند )الف( ماده )2حفاظت محيط زيست و به استناد جزء )
اساسنامه صندوق ملي محيط زيست را به شرح زير  -3183مصوب  -جمهوري اسالمي ايران

 تصويب كرد:

... 
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 رتیمغا دگاهید
 جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون( 503) ماده( الف) بند( 2) جزء با قمطاب (الف
 پايان تا حداكثر كه است شده داده اجازه دولت به ،5903 مصوب( 5931-5938) ايران اسالمي

 اقدام زيست محيط ملي صندوق اساسنامه اصالح به نسبت ،5932 سال يعني برنامه دوم سال
 يحال در نيا. است بوده جايز مذكور زمان در تنها صندوق اساسنامه اصالح ،اساس نيا بر (5).كند

 تصويب به اقدام ،20/0/5939 تاريخ در و برنامه قانون در مقرر زمان گذشت از بعد دولت كه است
 ياجازه تواندمي اسالمي شوراي مجلس اساسي، قانون (01) اصل طبق. است كرده اساسنامه نيا

 رعايت با را دولت به وابسته يا دولتي مؤسسات ها،شركت ها،سازمان سنامهاسا دائمي تصويب
 و قوانين مخالف نبايد دولت مصوبات ،(01) اصل ليذ طبق كه كند واگذار دولت به (32) اصل

 زمان از خارج را مذكور يمصوبه دولت كه جهت آن از بنابراين،. باشد كشور عمومي مقررات
 در و مذكور قانون با مغاير مصوبه نيا است، رسانده تصويب به توسعه نجمپ برنامه قانون در مقرر
 . است اساسي قانون (01) اصلحكم مقرّر در ذيل  با ريمغا نتيجه

 مجاز دولت توسعه، پنجم سالهپنج برنامه قانون( 503) ماده( الف) بند( 2) جزء با مطابق (ب
 «دولتي» نهاد يك مذكور، قانون مطابق كه را زيست محيط ملي صندوق ياساسنامه كه است بوده
 توسعه پنجم برنامه قانون با مغاير جهت دو از مذكور يمصوبه ليكن،. كند «اصالح» است، بوده
 واژه به مصوبه عنوان در كه طورهمان -«صندوق اساسنامه اصالح» يجابه دولت اينكه اول :است

 محيط ملي صندوق براي جديد يساسنامها يك تصويب به اقدام -است نشده اشاره «اصالح»
 ملي صندوق ماهيت (2)مصوبه، اين( 2) ماده موجببه وزيران هيئت اينكه، دوم ؛است كرده زيست
 اصل ذيل اساس براز آنجا كه  .است داده تغيير «غيردولتي» عمومي مؤسسه به را زيست محيط

 دولت، به وابسته يا و دولتي هايركتش هاياساسنامه تصويب در دولت اقدام اساسي، قانون (01)
 تصويبدر خصوص  دولتاقدام  بنابراين، ،نباشد قوانين و مقررات با مغاير كه است مجاز زماني

                                                           
  -503ماده »: 5903مصوب  (5931-5938) ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون( 503) ماده .1

پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و  يبرداربهرهحفاظت، احياء و  منظوربه شوديمدولت اجازه داده به  -الف
 حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني انجام دهد: ،تنوع زيستي

پايدار از تنوع  يبردارهبهربومي و برنامه عملياتي حفاظت و مديريت يكپارچه زيست تدوين و اجراي برنامه -5
 حساس و شكننده كشور يهابومستيززيستي 

 «.صندوق ملي محيط زيست»اصالح اساسنامه  -2

صندوق، مؤسسه عمومي غيردولتي وابسته به سازمان  -2ماده »( اساسنامه صندوق ملي محيط زيست: 2. ماده )2
مالي و اداري بوده و مطابق مفاد اين حفاظت محيط زيست است كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقالل 

 «نمايد.اساسنامه و قوانين و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي فعاليت مي
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 عمومي يهمؤسس به صندوق دولتي ماهيت تغيير همچنين وبراي اين صندوق  جديد يهاساسنام
 .است اساسي قانون (01) اصل با مغاير و در نتيجه توسعه، پنجم برنامه قانون خالف غيردولتي بر

 رتیعدم مغا دگاهید
( قانون برنامه پنجم توسعه كه مربوط به اصالح اساسنامه 503( ماده )الف( بند )2) جزء (الف

 ديگري و اساسنامه اصالح نخست :بر دو امر است مشتملاست،  ستيز طيمح يصندوق مل
 از موضوع اين كه ؛كثر تا پايان سال دوم برنامه()حدا اساسنامه اصالح براي موعد مقرر رعايت

 رعايت از نظرصرف را اساسنامه اصالح گذارقانون ديگر، عبارت به. است مطلوب تعدد مصاديق
 اصالح مطلوب، وحدت باب از گذارقانون كه نيست گونهاين و داندمي مطلوب زمان، قيد

تأكيد  در اين قانون، «حداكثر»زمان به قيد  تعيين . لذابداند مطلوب مقرر، زمان در تنها را اساسنامه
 معنابدين است؛ دولت وسطت اساسنامه اصالح جمله از ،بر فوريت اجراي احكام قانون برنامه پنجم

. عدم اقدام دولت در زمان كندتأخير  مذكور يكه دولت نبايد بيش از اين زمان در اصالح اساسنامه
 اين تقييد اساس، نيا برعنوان تخلف عدم رعايت فوريت محسوب شود. بهتواند تنها مي مقرر،
 ،نيست مقرر مدتاساسنامه در  حبه معناي الزام دولت در تصويب اصال سال، دو زمان به ماده

قانون برنامه پنجم  مغايراقدام به اصالح اساسنامه كرد، آن را  ،كه اگر بعد از اين زمان ايگونهبه
اصل  مغايراين صندوق، دولت در خصوص تصويب اساسنامه  يمصوبه بنابراين،. بدانيمتوسعه 

 . ستين اساسي قانون (01)
( قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده است كه 503( ماده )الف( بند )2) جزء (ب

 شورايمجلس  امر،كند. متعاقب اين  «اصالح»ملي محيط زيست را « دولتي»اساسنامه صندوق 
 ملياوليه صندوق  يتأمين سرمايه جهت ،5932 مصوب( 5939موجب قانون بودجه )به سالميا

( ضميمه قانون بودجه، به ماهيت 0( جدول شماره )111111-93در ذيل رديف ) زيست، محيط
قانون بودجه  مياست. از آنجا كه ضما كرده حيتصرصندوق ملي محيط زيست « غيردولتي»عمومي 

ماهيت دولتي صندوق ملي محيط زيست را به مؤسسه  مجلسشود، مي قانون محسوب جزء
وزيران در راستاي ماهيت جديد صندوق ملي  هيئت است. بنابراين، دادهتغيير  «غيردولتي»عمومي 

 اصالح نيهمچنجديد براي صندوق كرده است.  يمحيط زيست اقدام به تصويب اساسنامه
 ينوعبه د،يجد ياساسنامه نيو مقررات ا استآن  كلي اصالح و جزئي اصالحاعم از  اساسنامه،

برخالف قانون برنامه  ،اساسنامه نيا بيتصو ني. بنابراشوديسابق محسوب م ياصالح اساسنامه
با  مصوبات هيئت وزيران رتيدر خصوص عدم مغا 01اصل  ليبا ذ يرتيپنجم نبوده و لذا مغا

 .ندارد نيقوان
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 نظر شورای نگهبان
 شناخته نشد.  اساسي قانون و شرع موازين، مغاير با نامهاساست كليّ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ريال( 31411141114111تأمين اعتبار اوليه صندوق با تخصيص مبلغ ده ميليارد ) -4 ماده
-12 فيرد محل از ريال( 11411141114111) ميليارد پنجاه مبلغ تا نهايتاً سپس و

گيرد. ساير كل كشور صورت مي 3131ون بودجه سال ( قان3جدول شماره ) 111111
 قرار زير است:ها بهمنابع تأمين اعتبار صندوق جهت انجام فعاليت

... 
 وضع از بعد تابع واحدهاي و صندوق هايفعاليت و مالي گردش از ناشي درآمد -4

 قانوني هايهزينه
... 

 مغایرت   دیدگاه
مين اعتبار صندوق ملي محيط زيست را درآمد ناشي از يكي از منابع تأ مزبور، يماده( 8) بند

هاي گردش مالي و فعاليت»هاي صندوق دانسته است. اطالق عبارت گردش مالي و فعاليت
شود. مي نيز شرع خالف و ربوي مالي هايفعاليت ازجمله مالي گردش هرگونه شامل ،«صندوق

 است. مغاير با موازين شرعبند،  اينبنابراين، اطالق عبارت 

 عدم مغایرت   دیدگاه
گردش مالي و  مزبور، يماده( 8) بند در «صندوق هايفعاليت و مالي گردش» عبارت از منظور

 گردش هرگونه انيب مقام در بند،شود. اين هايي است كه مطابق با شرع و قانون انجام ميفعاليت
هاي مالي خالف شرع گردشاز  منصرف گر،يعبارت دو به ستين يربو يهاتيفعال جمله از يمال

 .ندارد شرع نيمواز با يرتيمغا بندهاي ربوي است. بنابراين، اين فعاليت مانند

 نظر شورای نگهبان
 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،(8( ماده )8) بند

 ــــــــــــــــــــــــ

مقررات مربوط به شرح موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و  -1 ماده
 باشد: زير مي
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3-... 
 هايطرح و محيطي زيست هايپروژه و هاطرح در همكاري و مالي حمايت -4

 .اكوتوريسم

 رتیمغا دگاهید
 اصل با مطابق. است شده استفاده «اكوتوريسم» فارسي غير واژه از مزبور، يماده( 8) بند در

. باشد فارسي خط و زبان به بايد رسمي متون و تباتمكا و اسناد رسمي زبان اساسي، قانون (51)
 ذكر «اكوتوريسم» فارسي غير يواژه -رسمي متن يك عنوانبه - مذكور بند در كه آنجا از بنابراين،

 . شود ذكر آن فارسي معادل بايد و است اساسي قانون (51) اصل با مغاير بند، نيا است، شده

 نظر شورای نگهبان
قانون  (51)ذكر گردد و اال مغاير اصل « اكوتوريسم»معادل فارسي واژه  ،(1( ماده )8بند ) در
 .باشدمي اساسي

 ــــــــــــــــــــــــ

 اعتباري مؤسسات و هابانك همكاري جلب با خاص موارد در تواندمي صندوق -2 ماده
يان بر محيطي به متقاضزيست التيتسهدر جهت اعطاي  آنها مالي منابع از استفاده با و

ها و اساس مقررات عمليات بانكي اقدام و در بازپرداخت اقساط وام متقاضيان به بانك
 .آورد عملبههاي مالي را از منابع صندوق تسهيالت و حمايت ،مؤسسات مذكور

 مغایرت دیدگاه
از آنان  انيخصوص بازپرداخت اقساط وام متقاض در تواندي، صندوق م(0) يماده ليذ طبق

 شامل زين را بالعوض يهاتيحما و داشته اطالق يمال تيحما نياآورد.  عملبه يمال ياهتيحما
 شود،يم شامل زين را بالعوض يهاكمك كه ماده نيا در مذكور يمال يهاتيحما اطالق. شوديم

 وام دادن و گرفتن اساسي، قانون (01) اصل اساس بر ؛ زيرااست يقانون اساس (01)با اصل  ريمغا
مزبور از آن  يدولت بايد با تصويب مجلس باشد كه در ماده طرف از عوض بدون هايمكك يا

 (01)با اصل  ريمغااين ماده  ،شده استمجلس نهاي مالي مقيّد به تصويب اين حمايتجهت كه 
با توجه به  ياست، ول يدولتريغ يصندوق، مؤسسه عموم نيچند ا هرضمناً است. قانون اساسي 

 محسوب يدولت يهاتيحما آن، يهاتيحما شود،يم نيدولت تأم يآن از سو يبودجه نكهيا
 ، بدون تقييد آن به تصويب مجلس،ماده نيا در مذكور يمال يهاتيحما اطالق نيبنابرا ؛شوديم

 .است ياساس قانون (01) اصل با ريمغا
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 رتیمغا عدم دیدگاه
 يعموم مؤسسه اساسنامه، نيا (2) يماده طبق ستيز طيمح يمل صندوق نكهيا به توجه با

اصل مربوط به  نيا رايز است؛ ياساس قانون (01) اصل از منصرف شود،يم محسوب يردولتيغ
عبارت  نياست. بنابرا يدولتريغ يعموم يمؤسسه صندوق، نياست و ا يبالعوض دولت يهاكمك
با  ريعوض، مغابال يهادر فرض شمول آن بر كمك يحت (0) يمذكور در ماده يمال يهاتيحما

 .ستين ( قانون اساسي01)اصل 

 نظر شورای نگهبان
 .نشد شناختهقانون اساسي  وبا موازين شرع  مغاير ،(0) ماده

 ــــــــــــــــــــــــ

تغيير در اساسنامه بنا به پيشنهاد مجمع عمومي به تصويب هيئت  هرگونه -23 ماده
 وزيران خواهد رسيد.

 مغایرت دیدگاه
 و ركن باالترين زيست، محيط ملي صندوق عمومي مجمع (5)اساسنامه،( 3ماده )با  مطابق

. هستند دولتي مقامات از نيز آن اعضاي كه است صندوق گيريتصميم و گذاريسياست مرجع
حداقل بخشي از بودجه صندوق توسط دولت تأمين  ،(5939) بودجه قانون با مطابق همچنين،

 ياست ول يدولت ريغ يعموم يسهمؤسچند  هرحيط زيست، شود. بنابراين، صندوق ملي ممي
 اسالمي شوراي مجلسقانون اساسي،  (01)اصل  به توجه باشود. وابسته به دولت محسوب مي

 به وابسته»يا  «دولتي»مؤسسات  ها،شركت ها،سازمان يتصويب دائمي اساسنامه ياجازه تواندمي
 يا و مغايرت جهت از مذكور هاياساسنامهدولت بدهد و  را با رعايت اصل هفتاد و دوم به «دولت
بايد توسط شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرند. با اين  يبا شرع و قانون اساس مغايرت عدم

صندوق ملي محيط زيست  يتغيير در اساسنامه هرگونهدارد كه ( اساسنامه اشعار مي25حال، ماده )
اساسنامه تنها منوط به  تغييرآن است كه ه مستفاد از اين ماده بايد به تصويب هيئت وزيران برسد ك

مذكور، از آن  يماده لذانگهبان ندارد.  شوراي دربوده و نيازي به بررسي  هيئت وزيران يمصوبه

                                                           
گيري گذاري و تصميممجمع عمومي باالترين مرجع سياست -3ماده »اساسنامه صندوق ملي محيط زيست: ( 3. ماده )1

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير امور  باشد و اعضاي آن عبارتند ازصندوق مي
ريزي و نظارت راهبردي رئيس اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير امور خارجه و معاون برنامه

 « باشد.جمهور. رياست مجمع عمومي بر عهده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مي
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 نفي زيست محيط مليصندوق  يهمجهت كه نظارت شوراي نگهبان را در بررسي تصويب اساسنا
 .است اساسي نونقا (01) اصل با مغاير كند،مي

 مغایرت عدم دیدگاه
را دارد كه در  ارياخت نيا رانيوز ئتيموضوع دارد كه تنها ه نيبه ا اشارهمزبور  يماده (الف

 قلمداد دهيناد را مربوطه مقرراتديگر كه  ستيامر ن نيا انيكند و در مقام ب جاديا ريياساسنامه تغ
ي اصالحي اساسنامه ،(01) اصل طبق ئت،يه نيا توسط اساسنامه اصالح صورت در نيبنابرا. كند

 با رتيمغا عدم ثيح از را آن مفاد نگهبان يشورا شود وبراي بررسي به شوراي نگهبان ارسال مي
 نيصدد سلب ادرمزبور  يماده اساس، نيا بر. كنديم يبررس ياساس قانون و شرعموازين 

 .ستين (01) اصلبا  ريمغاو لذا  يستنگهبان ن ياز شورا تيصالح
( 0( جدول شماره )111111-93با ذيل رديف ) مطابق ست،يز طيمح يمل صندوق (ب

 شدهشناسايي و تصويب « غيردولتي»كل كشور، مؤسسه عمومي  5939پيوست قانون بودجه سال 
 محيطبه صندوق ملي « كمك»تأمين مالي ذيل اين رديف نيز به عنوان  است. از سوي ديگر،

مذكور با سرمايه دولتي  يتوان گفت كه مؤسسهو از اين جهت نميشده است  تصويب زيست،
 وابسته مؤسسه نيا نكهيا به توجه با. بنابراين، شود محسوب دولت به وابستهكه  استتشكيل شده 

و يا تغيير اساسنامه آن  اصالح تا بود نخواهدقانون اساسي  (01)موضوع اصل  ست،ين دولت به
از آن جهت كه تغييرات  ،ي مزبور. بنابراين مادهباشد نگهبان يشورابه بررسي و تأييد  منوط

 ندارد.  (01)مغايرتي با اصل  اساسنامه را تنها منوط به تصويب هيئت وزيران كرده است،

 نظر شورای نگهبان
 .نشد شناخته اساسي قانونمغاير با موازين شرع و  ،(25) ماده

******* 

 )مرحله دوم( 38/8/3131: وزيران هيئت تاريخ مصوبه
 32/3/3131بررسي در شوراي نگهبان:  تاريخ

موضوع و حدود عمليات صندوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح  -1 ماده
  :باشدزير مي

... 
 يهاطرحمحيطي و زيست يهاپروژهو  هاطرححمايت مالي و همكاري در  -4

 گردشگري طبيعي
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 مغایرت عدم دیدگاه
عبارت  نيگزيجا ،«يعيطب يگردشگر»عبارت  ماده، ني( ا8بند ) در كهنياتوجه به  با

قانون  (51)بند با اصل  نيا رتيشورا در خصوص مغا نيشيپ راديا شده است، «سمياكوتور»
 يراديا با مزبور يماده لذا و شده برطرف يرسم متونبودن  يفارس لزومدر خصوص  ياساس

 .ستين مواجه

 نظر شورای نگهبان
 .نشد شناخته اساسي قانون و شرع موازين بامغاير  ،(1) ( ماده8) بند

 نظر نهایي شورای نگهبان
با توجه به اصالحات  ،اساسنامه صندوق ملي محيط زيستمصوبه هيئت وزيران در خصوص 

 مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ،عمل آمدهبه



 

 
 
 
 

 

1مفصل سو
* 

 اهاستفسارهي

 
 

                                                           
گونه استفسار يا ، در خصوص اصول قانون اساسي يا ديگر موضوعات مرتبط، هيچ5939جه به اينكه در سال با تو *

هاي مباني نظرات شوراي نگهبان، در اين استعالمي از شوراي نگهبان انجام نشده است، اين جلد از مجموعه كتاب
 قسمت، فاقد موضوع است.



 

 فهرست كتب منتشره

 مجموعه نظرات شوراي نگهبان
تهران: معاونت  تتيو، ،    ،0931مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دورة اول مجلس شوراي اسالمي، خرداد  .1

 تنقيح و انتشار قواني  و مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوري
تهتران: معاونت  تتيو، ،     ،0933لس شوراي اسالمي، زمستان مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دورة دوم مج .2

 تنقيح و انتشار قواني  و مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوري
 ، تهران: نشر دادگستر0931مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دورة سوم مجلس شوراي اسالمي، پا،يز  .3
 ، تهران: نشر دادگستر0931ة چهارم مجلس شوراي اسالمي، پا،يز مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دور .4
 ، تهران: نشر دادگستر0931مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دورة پنجم مجلس شوراي اسالمي، پا،يز  .5
، تهتران:  0930مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دورة ششم مجلس شوراي استالمي، بهتار    .6

 تيو، ، تنقيح و انتشار قواني  و مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوريمعاون  
، تهران: معاون  0933مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دورة هفتم مجلس شوراي اسالمي،  .7

 تيو، ، تنقيح و انتشار قواني  و مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوري
 ،(0930 تتا خترداد   0931 )خرداد مجلس شوراي اسالميدوره هشتم وبات در مورد مص مجموعه نظرات شوراي نگهبان .8

 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0931زمستان 
 ،(0931 تا خترداد  0930 )خرداد مجلس شوراي اسالميدوره نهم در مورد مصوبات  مجموعه نظرات شوراي نگهبان .9

 ، )در دس  چاپ(بانتهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگه ،0931 پا،يز
و  هتا مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اساسي به انضتمام استفستار،ه   .11

 ، تهران: مركز تحقيقات شوراي نگهبان0930(، چاپ اول، تابستان 0931تا  0913تذكرات )
ها و تتذكرات  استفسار،ه اسي به انضماممجموعه نظر،ات شوراي نگهبان تفسيري و مشورتي در خصوص اصول قانون اس .11
تهران: معاون  تيو، ، تنقتيح و انتشتار قتواني  و مقتررات      ،0933(، چاپ دوم ت و،را،ش اول، تير  0933تا  0913)

 ر،اس  جمهوري معاون  حقوقي
(، 0939تتا   0910مجموعه نظر،ات فقهي شوراي نگهبتان در پاستب بته استتعالمات د،توان عتيار  اداري )       .12

 ، تهران: نشر دادگستر0931ن تابستا
تتا   0913دادرسي اساسي در جمهوري اسالمي ا،ران؛ اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شتوراي نگهبتان )   .13

، تهران: معاونت  تتيو، ، تنقتيح و انتشتار قتواني  و مقتررات       0931زاده و همكاران، (، ابراهيم موسي0933
 معاون  حقوقي ر،اس  جمهوري

، 0931ي نگهبان دربارة مصوبات سال اول دورة ششتم مجلتس شتوراي استالمي، تابستتان      مجموعه نظرات شورا .14
 تهران: مركز تحقيقات شوراي نگهبان

 ،0931مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان در مورد مصوبات ستال دوم دورة ششتم مجلتس شتوراي استالمي، بهتار        .15
 تهران: نشر دادگستر

 ،0939ت سال سوم دورة ششتم مجلتس شتوراي استالمي، بهتار      مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان در مورد مصوبا .16
 تهران: نشر دادگستر

 ،0931مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان در مورد مصوبات ستال چهتارم دورة ششتم مجلتس شتوراي استالمي، بهتار         .17
 تهران: نشر دادگستر

 ،ساستي، جلتي اول  قتانون ا  11تتا   0(؛ اصول 0913-0931اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ) .18
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0931زمستان 



 ،0931، بهار قانون اساسي، جلي دوم 11تا  11(؛ اصول 0913-0931اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ) .19
 تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان

، ستوم قتانون اساستي، جلتي     001تا  11(؛ اصول 0913-0931اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ) .21
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0931 زمستان

، چهتارم قانون اساسي، جلي  011تا  009(؛ اصول 0913-0931اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان ) .21
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0931 بهار

بهتار   ،(0931تا سال 0913سال ؛ )از هاي مصوب دور در مورد اساسنامه رات شوراي نگهبانمجموعه نظ .22
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0931

(، 0913 -0931قانون اساسي جمهوري اسالمي ا،ران به همراه نظترات تفستيري، مشتورتي و    شتوراي نگهبتان )      .23
 ه شوراي نگهبانتهران: انتشارات پژوهشكي، 0931تابستان 

 
 مشروح مذاكرات شوراي نگهبان

 ، تهران، نشر دادگستر0931شوراي نگهبان، چاپ اول، تابستان  0913مشروح مذاكرات سال  .1

تهران: معاون  تيو، ، تنقتيح  ، 0933شوراي نگهبان، چاپ دوم ت و،را،ش اول، شهر،ور   0913مشروح مذاكرات سال  .2
 حقوقي ر،اس  جمهوري و انتشار قواني  و مقررات معاون 

، تهران: معاونت  تتيو، ، تنقتيح و انتشتار قتواني  و      0931شوراي نگهبان، آذر  0911مشروح مذاكرات سال  .3
 مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوري

، 0931، پتا،يز  جمعي از پژوهشگران، ) فرورد،  تا شهر،ور( بخش اول 0931سال  مشروح مذاكرات شوراي نگهبان .4
 رات پژوهشكيه شوراي نگهبانانتشاتهران؛ 
 

 قوانين مصوب مجلس در پرتو نظرات شوراي نگهبان
تهران: انتشارات پژوهشتكيه   ،0931در پرتو نظرات شوراي نگهبان، زمستان  0931قانون مجازات اسالمي مصوب  .1

 شوراي نگهبان

تهتران: انتشتارات    ،0939در پرتتو نظترات شتوراي نگهبتان، بهتار       0931قانون آ،ي  دادرسي كيفتري مصتوب    .2
 پژوهشكيه شوراي نگهبان

 تابستان)با اصالحات و ارحاقات بعيي( در پرتو نظرات شوراي نگهبان،  0931قانون آ،ي  دادرسي كيفري مصوب  .3
 تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان ،0931

با اصالحات  0911مصوب  زدارنيه(هاي باكتاب پنجم )تعز،رات و مجازات با همراه 0931قانون مجازات اسالمي مصوب  .4
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0931در پرتو نظرات شوراي نگهبان، پا،يز  و ارحاقات بعيي

 
 نظرات استداللي

تهران: معاون  تيو، ،  ،0930، فرورد،  ماه 0931مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان؛ مستنبط از مشروح مذاكرات سال  .1
 انتشار قواني  و مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوريتنقيح و 

برگرفته از مشروح متذاكرات  ) 0931سال هايمصوبات و استفسار،ه مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص .2
، تهتران:  0939سلمان عمرانتي، پتا،يز    اهلل زماني،زاده، امي كاظم كوهي اصفهاني، محمي اميني (،شوراي نگهبان
 يه شوراي نگهبانانتشارات پژوهشك



 

مشروح مذاكرات شوراي  برگرفته از) 0930 سال هايمصوبات و استفسار،ه مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص .3
، تهتران:  0931 بهتار  محميحست  بتاقري،   زاده،زاده، فهتيم مصتيفي  (، محمي برزگر خسروي، حسي  فتاتحي نگهبان
 پژوهشكيه شوراي نگهبان انتشارات

برگرفتته از مشتروح   ) 0931 ستال  هايمصوبات و استفسار،ه مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص .4
مصتيفي مستعود،ان، كتاظم كتوهي اصتفهاني، محمتي برزگتر خستروي،         (، مذاكرات شوراي نگهبتان 

، تهتران: انتشتارات   0931، پتا،يز  زاده، محميحس  باقري خوزانيپور، حسي  فاتحيمحميهادي توكل
 راي نگهبانپژوهشكيه شو

 (0933-0931) قانون برنامه پنجم توسعه و قواني  بودجته مربتوب بته آن    مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص .5
 محمتيهادي  خستروي،  برزگتر  محمتي  اصتفهاني،  كوهي كاظم، برگرفته از مشروح مذاكرات شوراي نگهبان

زاده، پتا،يز  فتاتحي  حستي   زاده،نتي امي محمي زماني، ارهامي  مسعود،ان، مصيفي محميي، شهرام پور،توكل
 انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان، تهران؛ 0931

برگرفتته از مشتروح متذاكرات    ) 0939ستال  هايمصوبات و استفسار،ه مباني نظرات شوراي نگهبان در خصوص .6
قري اره زماني، شهرام محميي، مصيفي مسعود،ان، محميحس  باكاظم كوهي اصفهاني، امي (، شوراي نگهبان

 ،0931، زمستتان  زادهپور، محمي صارح عيار، محمي برزگر خسروي و حسي  فتاتحي خوزاني، محميهادي توكل
 تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان

 
قوانين مصوب مجلس در پرتو نظرات شوراي نگهبان به انضمام مباني 

 نظرات شوراي نگهبان پيرامون آن
مباني  در پرتو نظرات شوراي نگهبان؛ به انضمام 0931د،وان عيار  اداري مصوب قانون تشكيالت و آ،ي  دادرسي  .1

 تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان ،0939نظرات شوراي نگهبان پيرامون ا،  قانون، پا،يز 
سرپرست  و بيسرپرست    بتي ( و قانون حما،  از كودكتان و نوجوانتان   0930قانون حما،  خانواده )مصوب  .2

مباني نظرات شوراي نگهبان پيرامون ا،  دو قانون،  ( در پرتو نظرات شوراي نگهبان؛ به انضمام0931)مصوب 
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0939 زمستان

بته انضتمام مبتاني     ( در پرتو نظرات شوراي نگهبان؛0931قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز )مصوب  .3
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0939 زمستانن ا،  قانون، نظرات شوراي نگهبان پيرامو

 
 مجموعه قوانين

اصتول قانون اساسي، احكام رهبتري، نظترات شتوراي نگهبتتان  مجموعه قواني  و مقررات شوراي نگهبان؛  .1
ان، به انضمام )تفسيري و مشورتي(، قواني  و مقررات مرتبط و اختصاصي و آراء قضا،ي راجع به شوراي نگهب

، دومو،ترا،ش  ، رادپتور اردكتاني، محمتيامي  ابر،شتمي    ، سييمجتبي حستيني نظرات تيبيقي شوراي نگهبان
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0931 زمستان

اصتول قتانون اساستي،    مجموعه قواني  و مقررات انتخابات؛ مجموعه قواني  و مقررات انتخابات: مشتمل بتر   .2
هاي كلي نظام، قواني  و مقتررات، آراي هيتت  عمتومي    سياس  يري و مشورتي شوراي نگهبان،نظرات تفس

، تهران: 0931 پا،يز، سومپور اردكاني، و،را،ش د،وان عيار  اداري، محميهادي زرافشان، سييمجتبي حسيني
 انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان

 



 تأليفي
 زاده و همكاران،محمي فالححي  تقنيني در روابط قواي مقننه و مجر،ه، عليتفكيك تقني  و اجراء؛ تحليل مرزهاي صال .1

 ، تهران: معاون  تيو، ، تنقيح و انتشار قواني  و مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوري0930فرورد،  ماه 
شترا،ط   قتانون  ش )جلي اول(؛ پيرامتون:  ه0910فرورد،  تا مرداد  ت  مباني فقهي آراء فقهاي شوراي نگهبان .2

هاي انقالب بته دادگستتري؛ ال،حته دورتتي كتردن بازرگتاني       انتخاب قضات دادگستري؛ طرح ارحاق دادگاه
طرح توز،تع عادالنته آب؛ ال،حته حتيود، قصتاص و      گيري مصوبات مجلس شوراي اسالمي؛ خارجي؛ نحوه رأي

 تهران: انتشارات سم  ،0930مقررات آن(، محميحسي  بياتي، تابستان 
ش )جلتي دوم(؛ پيرامتون: ال،حته حتيود و      ه 0910ي آراي فقهاي شوراي نگهبان ت مترداد متاه     مباني فقه .3

معاون  تيو، ، تنقتيح و انتشتار قتواني  و    ، تهران: 0930قصاص و مقررات آن، محميحسي  بياتي، زمستان 
 مقررات معاون  حقوقي ر،اس  جمهوري

كتل كشتور، محست      0930،حتب بودجته ستال    بررسي تحليلي مجموعه نظر،ات شوراي نگهبان در مورد ال .4
 ، تهران: مركز تحقيقات شوراي نگهبان0930اسماعيلي، تابستان 

 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0939مردم و حكوم  اسالمي، علي فتاحي زفرقنيي، تابستان  .5
دانشتگاه آزاد استالمي،   ها، وقف نهادغام شوراهاي عاري، ادغام وزارتخا) حقوق عمومي تحليل وقا،ع روز از د،يگاه .6

، تهتران:  0939جمعي از نو،ستنيگان، تابستتان    (،انتخاب رئيس كل بانك مركزي، ساختار سازمان تأمي  اجتماعي
 انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان

 ،هتاي نهتاد دادرستي اساستي، جمعتي از نو،ستنيگان      صتالحي  و  هامباني، ساختاري تيبيقي؛ ميارعه دادرسي اساسي .7
 ، تهران: انتشارات پژوهشكيه شوراي نگهبان0939تابستان 
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