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اليحه مديريت بحران كشور
مقدمه
الیحه حاضر که ابتدا تحت عنوان «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» که
در تاریخ  1999/12/20در هیأت دولت تصویب شده بود با بررسی در
مجلس نهایتاً در تاریخ  1990/11/16با اصالحاتی به تصویب رسید و در
تاریخ  1990/11/29در راستای اصل ( )99قانون اساسی برای شورای
نگهبان ارسال شده است .شایان ذکر است درخصوص موضوع مصوبه
حاضر پیش از این ،قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب
 )1930/2/91توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و برای
مدت پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب رسیده بود که مدت آزمایشی
آن نیز تا انتهای سال  1999تمدید شد .لذا می توان گفت مصوبه فعلی در
حقیقت در راستای دائمی کردن قانون مزبور به تصویب رسیده است .در این
گزارش ،ابتدا نکاتی کلی در خصوص مصوبه حاضر بیان خواهد شد و پس
از آن به شرح و بررسی مواد گوناگون آن پرداخته میشود.
شرح و بررسي
الف -کلیات
« .1سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی
و حوادث غیرمترقبه» در تاریخ  1939/6/22توسط مقام معظم رهبری
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حفظهاهلل

تعیین گردید و پس از آن قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
(مصوب  )1930/2/91به صورت آزمایشی به اجرا در آمد .مصوبه کنونی در
بسیاری از موارد سعی داشته است تا ضوابط مندرج در سیاستهای یاد شده
را محقق ساخته و منطبق با تکالیف مندرج در سیاستها تنظیم گردد و البته
در برخی موارد نیز در مغایرت با آن میباشد که در خالل بررسی مواد به آن
اشاره خواهد شد .گفتنی است بخشی از تکالیف مندرج در سیاستهای
مزبور به گونهای است که تحقق آن مربوط به اقداماتی خارج از حوزه
مصوبه کنونی و یا تقنینی میباشد و طبعاً باید توسط نهادها و دستگاههای
ذیربط پیگیری و اجرا گردد.
 .2مسئله کلی دیگری که در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد ،ناظر بر
تغییراتی است که مجلس در الیحه ارائه شده از سوی دولت انجام داده است.
بر اساس اصالحاتی که مجلس در الیحه دولت انجام داده است ،تعداد مواد
الیحه دولت از  19ماده به  23ماده تغییر یافته و حجم الیحه به بیش از دو
برابر افزایش یافته است .مفاد الحاقی به الیحه دولت نیز عمدتاً در خصوص
تهیه اسناد حقوقی مرتبط با امر مدیریت بحران ،تشریح ،ذکر ضوابط الزم (که
در الیحه به آئیننامه یا دستورالعمل سپرده شده بود) و در مواردی گسترش
وظایف سازمان مدیریت بحران کشور ،وظایف ستاد پیشگیری ،هماهنگی و
فرماندهی عملیات پاسخ به بحران ،گسترش وظایف دستگاههای مشمول
قانون ،1تعیین حدود مسئولیت مقامات و کارکنان نهادهای مشمول در صورت
تخطی از وظایف مصرح در این قانون و  ...میباشد.
 .7ماده ( )33این مصوبه به وظایف کلی دستگاههای مشمول پرداخته است و در ماده ( )31به صورت اختصاصی،
وظایفی برای برخی از آنها بر شمرده شده است.
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بنابراین مصوبه مجلس نسبت به الیحه دولت از حیث حجم احکام و
ذکر جزئیات تفاوت قابل مالحظه ای دارد ،لکن اصالحات مزبور کلیت و
اساس الیحه را متحول ننموده است و موارد اضافه شده ،میتواند در
چارچوب صالحیت مجلس در بررسی و تصویب لوایح دولت تلقی شود
(بهخصوص باتوجه به اینکه در الیحه تقدیمی دولت بسیاری از امور به
آئیننامهها و مصوبات مقامات اجرائی سپرده شده بود) .البته از آنجا که
برخی از مواردی که توسط مجلس به الیحه دولت اضافه شده است ،واجد
بار مالی بوده و منجر به افزایش هزینههای عمومی میگردد و طریق تأمین
آن نیز پیشبینی نگردیده است ،برخی از اصالحات مجلس نسبت به الیحه
دولت مغایر اصل  02قانون اساسی تلقی می گردد.
 .3نکته دیگری که در رابطه با این مصوبه حائز اهمیت است ،وضعیت حقوقی
سازمان مدیریت بحران کشور میباشد .قانون پیشین ،تحت عنوان «قانون تشکیل
سازمان مدیریت بحران کشور» (مصوب سال  ،)1930در حقیقت سند حقوقی
تأسیس این سازمان و در حکم اساسنامه آن به شمار میرفت .در حالی که مصوبه
حاضر تحت عنوان «الیحه مدیریت بحران کشور» به تصویب رسیده است .حال از
آنجا که قانون پیشین دارای ماهیت موقت و آزمایشی بوده است و اعتبار آن خاتمه
یافته است ،ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که سازمان مدیریت بحران
در حال حاضر و با فرض تأیید نهایی این مصوبه ،فاقد اساسنامه مصوب و قانونی
خواهد بود .اما دقت در مفاد الیحه مورد بحث ،روشن میسازد که بسیاری از مفاد
این مصوبه از جمله مواد ( )9( ،)3( ،)0( ،)6( ،)2و ( ،)17در حقیقت بیانگر شرح
وظایف و اختیارات سازمان مدیریت بحران کشور بوده و در حکم اساسنامه آن به
حساب میآید .بنابراین از این حیث ،ایرادی متوجه مصوبه مورد نظر نمیباشد.
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 .4نکته کلی دیگری که در رابطه با این مصوبه قابل طرح می باشد،
نسبت ضوابط و تکالیف مندرج در این قانون برای سازمان مدیریت بحران،
با وظایف و تکالیف مندرج در سیاستهای کلی پدافند غیرعامل (مصوب
 1939/11/26مقام معظم رهبریحفظهاهلل) و نیز اساسنامه سازمان پدافند
غیرعامل کشور (مصوب  1999/9/10مقام معظم رهبریحفظهاهلل) و شائبه
همپوشانی و تضاد میان وظایف و اختیارات این دو نهاد میباشد .اما با توجه
به تعریف ارائه شده از پدافند غیرعامل در سیاستهای کلی پدافند
غیرعامل 1و اساسنامه یاد شده 2از یک سو و تعاریف ارائه شده در الیحه
مدیریت بحران 9از سوی دیگر ،به نظر میرسد که این دو حوزه ،موضوعاً از
یکدیگر مجزا بوده و علیاالصول همپوشانی میان آنها منتفی است؛ توضیح
آنکه پدافند غیرعامل حوزه مربوط به اقدامات غیرمسلحانه در برابر
تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن است ،حال آنکه مخاطراتی که موضوع
الیحه مدیریت بحران است ،ناظر بر پدیدههای طبیعی و کنشهای انسانی

 .7بند « »1سیاستهای کلی پدافند غیرعامل« :تأکيد بر پدافند غيرعامل که عبارت است از مجموعه
اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسيبپذیری ،تداوم فعاليتهای ضروری ،ارتقاء
پایداری ملی و تسهيل مدیریت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامی دشمن میگردد».
 .0ماده (« :)2تعاریف و اصطالحات:
... -3
 -5پدافند غيرعامل  -به مجموعه اقداماتی که بدون به کارگیری سالح و تجهیزات نظامی به کار گرفته شود
و در نتيجه باعث کاهش آسيبپذیری ،افزایش پایداری ملی ،تسهيل مدیریت بحران ،تداوم کارکرد فعاليتهای
ضروری و توليد بازدارندگی دفاعی در برابر تهديدات و اقدامات نظامی دشمن میگردد ،اطالق میشود».
 .0ماده (« :)3مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
«الف -مخاطره :پديده طبیعی يا کنش انسانی (بجز موارد نظامی – امنیتی و اجتماعی) که در صورت
وقوع در محيط یا جامعه آسيبپذیر میتواند تبدیل به یک بحران و حادثه خسارتبار شود.
ب -بحران :از هم گسيختگی جدی عملکرد یک جامعه که ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات
منفی گسترده انسانی ،اقتصادی یا زیستمحيطی میشود ،به طوری که مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه متأثر و
دستگاههای مسئول موضوع ماده ( )2این قانون باشد».
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میباشد که موارد نظامی – امنیتی از آن مستثنی شده است .بنابراین ،از این
منظر نیز ایرادی کلی متوجه مصوبه مورد نظر نیست.
ب -جزئیات
ماده ( –)1نکته
عبارات این ماده بیشتر شبیه مقدمههای توجیهی قوانین بوده و با اسلوب و
اصول قانوننویسی همخوانی چندانی ندارد .همچنین با توجه به همین نکته و
اینکه ماده ( ،)1اهداف و انگیزههای تصویب این قانون در چارچوب مواد آتی
را بیان میکند ،استفاده از عبارت «سیاستگذاری» و اطالق آن ،از آنجا که
محدود به مواد آتی همین مصوبه میباشد ،فاقد ایراد به نظر میرسد.
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ماده ( –)2ابهام و نکته
در این ماده ،دستگاههای مشمول قانون بر شمرده شدهاند و در بخشی از
آن ،از «نیروهای نظامی ،امنیتی و انتظامی ،کلیه نهادها و واحدهای زیرنظر
مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ له» نام برده شده است .حال از آنجا که
مشخص نیست قید «با اذن معظمٌ له» آیا صرفاً مربوط به عبارت «کلیه نهادها
و واحدهای زیرنظر مقام معظم رهبری» میباشد یا ناظر بر «نیروهای نظامی،
امنیتی و انتظامی» نیز میباشد ،واجد ابهام است.
الزم به ذکر است که اصطالح «مؤسسات عمومی» ،در قوانین مختلف
مورد استفاده قرار گرفته است و در بند «د» ماده ( )1قانون انتشار و دسترسی

 .7شورای نگهبان در نظر مورخ  3337/33/7خود در رابطه با الیحه پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ،چنين
اظهار داشته است:
« -3در بند «ح» ماده یک ،از آنجا که اطالق سياستگذاری ،سياستهای کلی نظام را نيز در بر میگيرد ،خالف
موازین شرع و همچنين مغایر بند یک اصل  331شناخته شد»... .
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آزاد به اطالعات( 1مصوب  )1933نیز تعریفی از آن (البته از حیث قانون
مزبور) ارائه شده است.
ماده ( –)4نکته ،مغایرت با اصول  58و  835و ابهام
 .8در بندهای مختلف این ماده و نیز برخی مواد دیگر ،از «ستاد ملی» یاد
شده است ،حال آنکه در بند «ژ» ماده ( )9قانون ،اصطالح «ستاد» (ستاد
پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران) تعریف شده
است .اما با توجه به ماده ( )17این مصوبه که سه سطحِ ملی ،استانی و
شهرستانی را برای این ستاد در نظر گرفته است ،استفاده از اصطالح «ستاد
ملی» فاقد ایراد و ابهام است.
 .2به موجب بند «الف»  ،تصویب « سند راهبرد ملی مدیریت بحران»
به شورای عالی مدیریت بحران واگذار شده است .حال از آنجا که این
سند مشتمل بر مواردی همچون تعیین «اصول»« ،معیارها» « ،روش های
پیش بینی» « ،پیشگیری» و  ...در رابطه با کاهش خطر ،آمادگی ،پاسخ و
بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه های مشمول قانون می باشد ،اطالق
این موارد می تواند مستلزم موارد تقنینی ازجمله موضوعات مربوط به
حقو ق اشخاص باشد .به خصوص باتوجه به اینکه در تعریف «پاسخ»
در بند «ح» ماده ( ،) 9پاسخ شامل تأمین امنیت متناسب با ویژگی های
بحران نیز شده است .لذا اطالق عبارات یاد شده مغایر اصل  32قانون
اساسی به نظر میرسد.
 .7ماده ( « :)1در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف ... -
د  -مؤسسات عمومی :سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که
در مجموعه قوانين جمهوری اسالمی ایران آمده است».
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 .3نکته دیگری که درخصوص این بند وجود دارد این است که عمده
مفاد مورد اشاره مرتبط با امور اجرایی میباشد که بر اساس اصل  193قانون
اساسی در صالحیت هیأت وزیران میباشد .حال از آنجا که تصویب نهایی
این سند به شورای عالی مدیریت بحران واگذار شده است و نصف اعضای
این شورا غیروزیر هستند ،از این حیث مغایر اصل یاد شده به نظر میرسد.
مضاف بر اینکه بر اساس اصل  ،193مصوبات موضوع این اصل باید در
چارچوب «قوانین» تهیه و تنظیم گردند .در حالی که به موجب این بند ،سند
ملی راهبرد ملی مدیریت بحران صرفاً در چارچوب سیاستهای کلی نظام و
«برنامههای توسعه کشور»  -و نه «قوانین»  -تنظیم می گردد.
 .4در بند «ب» ،با توجه به تصویب «برنامه ملی کاهش خطر حوادث و
سوانح» توسط شورای عالی مدیریت بحران و ترکیب اعضای این شورا و
نیز با توجه به اشتمال برنامه یاد شده بر «اهداف ویژه کاهش خطر حوادث
و سوانح به همراه اقدامات مربوطه» ،مفاد این بند به جهت ماهیت آئین نامه
ای برنامه مزبور مغایر اصل  193قانون اساسی میباشد.
 .8در بند «پ» تصویب و تأیید نهایی سند مذکور در این بند ،به رئیس
سازمان مدیریت بحران سپرده شده است که بر اساس ماده ( ،)3به پیشنهاد وزیر
کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم وزیر کشور منصوب میشود .لذا
واگذاری صالحیت تصویب سند یاد شده به جهت اشتمال بر موارد آئین نامه ای
به ریاست سازمان مدیریت بحران مغایر اصل  193قانون اساسی به نظر می رسد.
 .6در بند «ت» از آنجا که تعیین وظایف و اقدامات دستگاههای مشمول
این قانون از جمله وزارتخانهها ،در قالب برنامه ملی آمادگی و پاسخ به
شورای عالی مدیریت بحران واگذار شده است ،مغایر اصل  199قانون
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اساسی است .چراکه به موجب اصل مزبور ،حدود اختیارات وزارتخانهها به
موجب قانون تعیین میشود .همچنین از آنجا که برنامه ملی آمادگی و پاسخ
مشتمل بر موضوعاتی است که دارای ماهیت تقنینی میباشند ،تفویض آن به
نهادی غیر از مجلس شورای اسالمی مغایر اصل  32قانون اساسی است.
 .7بند «ث» نیز همانند بند «پ» همین ماده ،به جهت واگذاری تصویب
موضوعات با ماهیت اجرایی به غیروزیر ،مغایر اصل  193قانون اساسی است.
 .5در بند «ج» ،اطالق تصویب «ضوابط ،چارچوبها ،الگوها و
روشهای مؤثر بازتوانی و تهیه طرحهای بازسازی قبل و بعد از حوادث و
سوانح» به موجب برنامه ملی بازسازی و بازتوانی توسط شورای عالی ،به
جهت آنکه شامل مواردی با ماهیت و شأن آئین نامهای میشود ،مغایر اصل
 193قانون اساسی است.
 .9در بند «چ» ،واگذاری تصویب پیوستهای کاهش خطر که توسط
دستگاهها و نهادهای مشمول قانون تهیه میشوند به ریاست سازمان مدیریت
بحران ،مغایر اصل  193قانون اساسی میباشد.
ماده ( –)6مغایرت با اصول  835 ،58 ،66و بند « »8اصل 886
 .1با توجه به اینکه برای این شورا صالحیتهای از جنس آئیننامه
گذاری و وضع مقررات پیشبینی شده است ،حضور اعضای غیر وزیر در
چنین شورایی مغایر اصول  67و  193قانون اساسی میباشد.
 .2بر اساس بند « »9سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی
از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ،1تعیین مدیریت واحد در امر آمادگی
 .7بند «« :»3ایجاد مدیریت واحد با تعيين ریيس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:
 -3 - 3ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکههای اطالعاتی مراکز علمی  -پژوهشی و سازمانهای
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دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران بر عهده رئیس جمهور قرار
داده شده است .در ماده ( 1)2قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نیز
مصوبات این شورا با تأیید رئیس جمهور الزماالجرا دانسته شده بود .حال از
آنجا که بسیاری از تصمیمات مربوط به مدیریت بحران در چارچوبها و
ضوابط مصوب شورای عالی مدیریت بحران معتبر شناخته شده است و
رئیس جمهور صرفاً عضوی از این شورا – و نه مقام تأییدکننده مصوبات آن
– میباشد ،مفاد این ماده مغایر سیاستهای یاد شده و به تبع آن مغایر بند
« »1اصل  117قانون اساسی است.
 .3مطابق تبصره « »9این ماده نحوه تشکیل ،اداره و اتخاذ تصمیمات
شورای عالی به دستورالعمل این شورا محول شده است .درحالی که ماهیت
برخی از این امور از جمله نحوه اتخاذ تصمیم که می تواند مشتمل بر لزوم
تأیید نهایی مصوبات این شورا توسط رئیس جمهور و یا موارد دیگر باشد،

اجرایی مسئول ،به منظور هشدار به موقع و اطالعرسانی دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.
 -2 - 3تقویت آمادگیها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه،
امداد و اسکان موقت آسيبدیدگان ،تنظيم سياستهای تبليغاتی و اطالعرسانی و سازماندهی کمکهای داخلی و
خارجی در زمينههای فوق.
 - 3 - 3در اختيار گرفتن کليه امکانات و توانمندیهای مورد نياز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و
نيروهای مسلح در طول زمان بحران».
 .7ماده ( « :)5شورای عالی به ریاست رئيس جمهور و با عضویت وزراء اطالعات ،کشور ،امور اقتصادی و دارایی ،راه
و شهرسازی ،دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ،تعـاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،نيرو،
جهاد کشاورزی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،علوم ،تحقيقات و فناوری ،آموزش و پرورش ،شهردار تهران ،رئيس
ستاد کل نيروهای مسلح ،فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،فرمانده کل سپاه پاسداران ،فرمانده کل
ارتش ،فرمانده نيروی مقاومت بسيج ،یکی از نواب رئيس مجلس شورای اسالمی ،معاون اول قوه قضائيه ،رؤسای
سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران ،رئيس جمعيت هالل احمر
جمهوری اسالمی ایران ،سرپرست کميته امداد امام خمينی (ره) ،ریاست سازمان هواشناسی کشور ،رئيس بنياد مسکن
انقالب اسالمی ایران و رئيس سازمان تشکيل میگردد.
تبصره  – 3جلسات شورای عالی در غياب رئيس جمهور به ریاست وزیر کشور (به عنوان قائممقام) تشکيل میگردد و
مصوبات این شورا پس از تأیيد رئيس جمهور الزماالجراء است».
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ماهیت تقنینی داشته و سپردن آن به دستورالعمل مزبور مغایر اصل  32قانون
اساسی تلقی می گردد.
ماده ( –)7مغایرت اصل 835
مفاد این بند مبنیاً بر ایرادات مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده ()9
واجد ایراد بوده و مغایر اصل  193قانون اساسی میباشد.
ماده ( –)8مغایرت با بند « »8اصل  886و ابهام
 .8به موجب بند « »9سیاستهای کلی نظام برای پیشگیری و کاهش
خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ،تعیین مدیریت واحد
امر مدیریت بحران ،بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است .در حالی که به
موجب این ماده ،نصب رئیس سازمان مدیریت بحران به پیشنهاد وزیر کشور
و تصویب هیأت وزیران و حکم وزیر کشور میباشد و رئیس جمهور در
این خصوص نقش اصلی را برعهده ندارد .در نتیجه مفاد این ماده مغایر بند
« »1اصل  117قانون اساسی به نظر میرسد .گفتنی است که در ماده ()0

1

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ،ریاست سازمان به پیشنهاد وزیر
کشور و تأیید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب میگردید که
مصوبات شورای عالی نیز با تأیید رئیس جمهور الزماالجرا بود.
 .2با توجه به تعیین دوره پنجساله برای حکم انتصاب رئیس سازمان
مدیریت بحران و عدم تصریح به امکان و سازوکار عزل وی ،از آنجا که
مشخص نیست امکان عزل وی در مواردی همچون تخلف وی از وظایف
 .7ماده (« :)7سازمان ،وابسته به وزارت کشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزیر کشور و تأیيد شورای عالی و حکم
وزیر کشور منصوب میگردد .ردههای سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زیر نظر استاندار و
فرماندار تشکيل میگردد».
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قانونی یا از دست دادن شرایط الزم جهت تصدی ریاست سازمان وجود
خواهد داشت یا خیر ،مفاد این ماده واجد ابهام است .همچنین با توجه به
وظایف مصرح در ماده ( )9این مصوبه برای سازمان مدیریت بحران و
خصوصاً بند «ب» 1آن ،عدم اشتراط وثاقت و امانت برای رئیس سازمان
واجد ابهام به نظر میرسد.
 .3تبصره « »1این ماده از جهت مقام تصویبکننده ساختار سازمانیِ
سازمان مدیریت بحران واجد ابهام است .توضیح آنکه بر اساس مفاد این
تبصره ،طراحی و تصویب ساختار سازمانی به «پیشنهاد سازمان»« ،طی
مراحل قانونی» و «تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور» منوط شده است،
درحالی که مشخص نیست نهایتاً تصویب این ساختار از سوی چه مرجعی
صورت خواهد گرفت.
 .4در تبصره « »2رئیس سازمان به عنوان عضو برخی شوراهای عالی
محسوب شده است .نکتهای که در این خصوص وجود دارد این است که
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی بیمه در قوانین
مربوطه که مربوط به پیش انقالب هستند واجد صالحیت نوعی آئیننامه
گذاری بوده و مصوبات آن ها نیز به تأیید یا امضای مقامات ذیصالح
جهت وضع آئیننامه نمیرسد .البته اکثر اعضای شورای عالی شهرسازی و
معماری از وزراء میباشند 2و لکن اعضای شورای عالی بیمه 1عمدتاً از
 .7بند «ب» ماده (« :)9ارتقای همکاری و هماهنگیِ بينسازمانی به منظور ایجاد همافزایی و تحقق اهداف کالن از طریق
تشکيل بانک اطالعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطالعات ،مستندسازی و
علتیابی ،تهيه ضوابط فنی ،استانداردها و دستورالعملهای مورد نياز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی».
 .0ماده ( -3اصالحی  )3331/13/33اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارتند از :
 ) 3وزیر آبادانی و مسکن .
 ) 2وزیر کشور
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غیروزراء میباشند ،لذا باتوجه به اینکه رئیس سازمان غیر وزیر میباشد،
عضویت وی در شوراهای مزبور بهخصوص شورای عالی شهرسازی که
اکثراً از وزراء تشکیل یافته ،محل تأمل است.
بهعنوان مثال در بند « »9ماده ( )2در قانون «تأسیس شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران» (مصوب  1921/12/22با اصالحات و الحاقات
بعدی) «تصویب معیارها و ضوابط و آئیننامههای شهرسازی» از جمله
صالحیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محسوب شده است.
همچنین در جزء « »2ماده ( )10قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران (مصوب

 ) 3وزیر اقتصاد
 ) 1وزیر فرهنگ و هنر .
 ) 5وزیر آب و برق .
 ) 6وزیر کشاورزی و منابع طبيعی .
 ) 7وزیر جنگ .
 ) 8رئيس سازمان برنامه و بودجه .
 ) 3یک نفر از اعضای کميسيون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسالمی به پيشنهاد کميسيون و انتخاب
مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد .
 ) 31وزیر جهاد سازندگی .
 ) 33وزیر راه و شهرسازی .
ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر آبادانی و مسکن خواهد بود .
 .7ماده  -1۱شورایعالی بيمه از اشخاص زیر تشکيل میشود :
 - 3رئيس کل بيمه مرکزی ایران .
 - 2معاون وزارت دارائی .
 - 3معاون وزارت اقتصاد .
 - 1معاون وزارت کار و امور اجتماعی .
 - 5معاون وزارت تعاون و امور روستاها .
 - 6رئيس شرکت سهامی بيمه ایران .
 - 7مدیر عامل یکی از موسسات بيمه بانتخاب سندیکای بيمه گران ایران .
 - 8یکنفر کارشناس امور حقوقی بانتخاب مجمع عمومی
 - 3یکنفر کارشناس در امور بيمه بانتخاب مجمع عمومی .
 - 31یکنفر مطلع در امور بيمه بانتخاب رئيس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .
تبصره  -اعضای شورایعالی بيمه موضوع بندهای  7و  8و  3و  31برای مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان
بال مانع است .
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 1927/9/97با اصالحات و الحاقات بعدی) «تصویب آئین نامه های الزم برای
هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه» از جمله صالحیتهای شورای عالی
بیمه می باشد که چنین امری واجد ماهیت آئیننامهای بوده است.
تذکرات:
 واژه «خفاظت» در بند «ب» تبصره ( )2این ماده اشتباه میباشد. عنوان «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران» بهصورت «قانون تأسیسبیمه مرکزی ایران و بیمهگری» صحیح میباشد.
ماده ( -)9مغایرت با اصول  ،835 ،828 ،77 ،58 ،82بند « »86اصل
 3و بند « »8اصل  886و نکته
 .8مفاد بند «الف» ،مبنیاً بر ایرادات مذکور در بند «الف»« ،ب»« ،ت» و
«ج» ماده ( )9واجد ایراد است.
 .2در بند «ب» ،اطالق واگذاری صالحیت تصویب «ضوابط فنی،
استانداردها و دستورالعملهای مورد نیاز این قانون» به ستاد ملی ،مغایر اصل
 193قانون اساسی است.
 .3در بند «پ» ،اطالق واگذاری صالحیت تصویب «برنامههای کاهش خطر
حوادث و سوانح استانی» به ستاد ملی ،مغایر اصل  193قانون اساسی است.
 .4بند «ت» و بند قبلی ،کم و بیش در راستای بند « 1»3سیاستهای کلی
پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه میباشد.
 .8به موجب بند «ث»« ،تدوین ضوابط فنی و دستورالعملهای الزم
 .7بند «« : »8شناسایی پدیده های جوی و اقليمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثير و ميزان آسيب آنها از
طریق تهيه اطلس ملی پدیده های طبيعی ،ایجاد نظام به هم پيوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و
پيش آگاهی بلندمدت با استفاده از فنآوریهای پيشرفته».
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جهت استاندارد کردن خدمات سازمانهای امدادی در سطح کشور» بر عهده
سازمان مدیریت بحران قرار داده شده است .از آنجا که این وظیفه با وظایف
در نظر گرفته شده برای سازمان ملی استاندارد بر اساس ماده ( 1)9قانون
تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب  )1996دارای همپوشانی است،
مغایر «نظام اداری صحیح» مذکور در بند « »9اصل  117قانون اساسی و
همچنین مغایر بند « »16سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر «حذف دستگاه
های موازی و غیرضرور و هزینههای زاید» و به تبع آن مغایر بند « »1اصل
 117قانون اساسی میباشد.
 .6مفاد بند «ج» در راستای بخشی از ضوابط مذکور در جزء « »2بند «»9

2

سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و
حوادث غیرمترقبه میباشد.
 .7در بند «چ» ،واگذاری «تدوین ضوابط ،فرآیندها و استانداردهای مورد
نیاز بازتوانی و بازسازی» به سازمان مدیریت بحران ،از جهت واگذاری
تصویب اموری که ماهیت آئیننامهای دارد به این سازمان مغایر اصل 193
قانون اساسی و از جهت همپوشانی با وظایف سازمان ملی استاندارد ،با
توجه به توضیحاتِ پیشگفته ،مغایر بند « »17اصل  9و بند « »1اصل 117
 .7ماده (« :)3سازمان مرجع رسمی حاکميتی در کشور میباشد که عهدهدار سياستگذاری ،حسن نظارت و هدایت
نظام استاندارد و اطمينان بخشی به کيفيت کاالها و خدماتی است که در داخل کشور توليد یا ارائه و یا به کشور وارد و
یا از کشور صادر میشود .رعایت سياستهای کلی نظام از قبيل سياستهای کلی سالمت و بند ( )21سياستهای
اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است».
 .0بند «« :»3ای جاد مدیریت واحد با تعيين ریيس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره
بحران:
... -3-3
 -2-3تقویت آمادگی ها و امکانات الزم برای اجرای سریع و مؤثر عمليات جست و جو و نجات در ساعات اوليه ،امداد
و اسکان موقت آسيبدیدگان ،تنظيم سياستهای تبليغاتی و اطالعرسانی و سازماندهی کمكهای داخلی و
خارجی در زمینههای فوق».
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قانون اساسی میباشد .گفتنی است که قید «با همکاری سازمان ملی
استاندارد» در این بند ،رافع ایرادات اخیر نمیباشد .چرا که صالحیت
تصویب ضوابط مذکور بر عهده سازمان مدیریت بحران قرار گرفته است و
همکاری سازمان ملی استاندارد ،رافع ایراد یاد شده نیست.
با توجه به ماده ( 1)1قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ،عنوان
«سازمان ملی استاندارد ایران» صحیح میباشد که باید اصالح گردد.
 .5مفاد بند «ح» در راستای بند « 2»2سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش
خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه میباشد.
 .9در بند «د» ،از آنجا که اطالق «ایجاد چارچوبهای الزم برای
همکاری مؤثر در سطح منطقهای و بینالمللی» مستلزم اقداماتی همچون
انعقاد موافقتنامههای بینالمللی است که دارای ماهیت تقنینی بوده و در زمره
صالحیتهای مجلس شورای اسالمی میباشد و این امر ،به سازمان
مدیریت بحران تفویض شده است ،مفاد این بند مغایر اصول  00و  122و
همچنین اصل  32قانون اساسی میباشد.
 .86مفاد بند «ذ» در راستای بند « 9»1سیاستهای کلی پیشگیری و
 .7ماده (« :)1در اجرای بند ( 1ـ  )23سياستهای کلی و بند (و) ماده ( )231قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نيز در راستای تحقق بند ( )21سياستهای
اقتصاد مقاومتی موضوع « افزایش پوشش استاندارد به کليه محصوالت داخلی و ترویج آن» و همچنين زمينهسازی
جهت اعمال بند ( )31سياستهای برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام
استانداردسازی کشور و مدیریت کيفيت» و به م نظور روزآمدسازی ،تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به
نحوی که زمينه ارتقای مناسب کيفيت ملی و دستيابی به ارتقای پایدار توليد محصوالت در کشور را فراهم نماید،
عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد ايران» تغيير و جایگاه و شرح
وظایف و اختيارات این سازمان به شرح زیر تعيين میگردد».
 .0بند «« :»5گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمهها ،حمایتهای مالی و تشویقی ،تسهيالت ویژه
و صندوقهای حمایتی».
 .0بند « « :»1افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آمادهسازی مسئوالن و مردم برای رویارویی
با عوارض ناشی از سوانح طبيعی و حوادث غيرمترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیدههای جوی و اقليمی».
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کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه میباشد.
 .88در بند «ر» ،تکلیف سازمان برنامه و بودجه کشور به تأمین نیازهای
مالی سازمان مدیریت بحران ،از جهت اینکه مشخص نیست تأمین این
موارد در چارچوب بودجه ساالنه خواهد بود یا خیر واجد ابهام است .در
صورت الزام به درج این موارد در الیحه بودجه دولت و نیز الزام به
تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه در طول سال ،چنین امری مغایر
اصل  22قانون اساسی تلقی میشود.
همچنین الزام سایر دستگاههای مشمول این قانون به تأمین نیازهای مالی،
ی سازمان مدیریت بحران ،از آنجا که مشخص نیست این
تجهیزات و اقالم امداد ِ
ی مربوط به وقوع بحران میباشد یا خیر و
الزام صرف ًا مربوط به شرایط اضطرار ِ
نیز اینکه مشخص نیست تأمین این اقالم از سوی نهادهای یاد شده ،به صورت
واگذاری کامل (تملیک) آنها به سازمان مدیریت بحران میباشد یا پس از رفع
شرایط بحرانی به دستگاه مربوطه عودت داده میشود ،واجد ابهام است.
 .82در بند «ز» ،با توجه به وجود قوانین و مقررات مختلف در خصوص
«جابجایی» کارکنان دولت ،الزم است تا منظور از «امکان جابهجایی کارکنان
آموزش دیده در مدیریت بحران» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن گردد.
ماده ( –)11مغایرت با اصل 835
مفاد این ماده مبنیاً بر ایرادات پیشین در خصوص صالحیتهای واگذار
شده به ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران به
دلیل ترکیب پیشبینی شده جهت ستادهای مزبور ،واجد ایراد است.
ماده ( –)11نکته
 .8بر اساس اصل  09قانون اساسی« ،در حالت جنگ و شرایط
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اضطراری نظیر آن ،دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسالمی
موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید» .نکتهای که در این رابطه
قابل طرح میباشد این است که در اصل  09آنچه مورد توجه بوده
محدودیتهایی است که به نوعی ناقض حقوق قانونی اشخاص میباشد و
ناشی از حاالتی مثل جنگ و موارد مشابه این حالت میباشد .لذا بهنظر
نمیرسد شرایط اضطراری مذکور در این ماده از مصوبه مشابه «شرایط
اضطراری» مقرر در اصل  09باشد .بهویژه اینکه در بند «الف» ماده ()9
مصوبه در تعریف مخاطره موارد نظامی – امنیتی و اجتماعی» مستثنی شده
است.
 .2الزم به ذکر است مفاد این ماده در بند «ر» ماده ( )0الیحه به صورت
کلی به دستورالعمل مصوب سازمان مدیریت بحران محول گردیده بود.
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ماده ( -)12مغایرت با اصول  835و 58
 .8جزء « »1بند «الف» این ماده مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.
همچنین جزء « »2این بند نیز از حیث واگذاری تصویب «ضوابط فنی،
فرآیندها ،دستورالعملها و استانداردهای مورد نیاز در مدیریت بحران» به
ستاد ملی و با توجه به ترکیب آن و نیز اینکه مصوبات آن به تأیید وزیر
نمیرسد ،مغایر اصل  193قانون اساسی شناخته شد.
همچنین در جزء « »2این بند ،اطالق «تعیین ضوابط جبران خسارت»
توسط ستاد ملی از حیث دارا بودن ماهیت قانونگذاری ،مغایر اصل 32
قانون اساسی است.
 .7ماده  -7وظایف سازمان بهشرح زیر است:
ر -تدوین دستورالعمل تعيين سطوح ،حالت اضطرار و شيوه اعالم بروز حوادث غيرمترقبه

38

 .2شایان ذکر است در الیحه دولت صرفاً به ایجاد ستادها در سطوح
مختلف اشاره شده بود و شرح وظایف ستادهای مزبور تشریح نگردیده بود.
ماده ( -)11مغایرت با اصول  835 ،826و 78
 .8در بند «الف» این ماده ،تعیین «ساختار واحد سازمانی مناسب» توسط
دستگاههای مشمول این قانون به جهت اینکه چنین مواردی مطابق اصل
 126قانون اساسی باید توسط رئیسجمهور بهعنوان مسئول امور اداری و
استخدامی کشور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) تعیین شود ،مغایر
اصل مزبور محسوب میشود.
 .2در بند «پ» ،واگذاری تصویب دستورالعمل احراز صالحیت مدیران و
کارشناسان مسئول موضوع این بند به شورای عالی مدیریت بحران ،مغایر
اصل  193میباشد.
 .3در بند «چ» ،الزام دستگاههای مشمول این قانون به «توسعه پوشش
بیمهای نسبت به کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود» ،به جهت اینکه در
الیحه دولت وجود نداشته و از سوی دیگر منجر به افزایش هزینههای
عمومی شده و طریق جبران آن نیز پیشبینی نگردیده ،مغایر اصل  02قانون
اساسی است.
 .9برخی از بندهای این ماده به صورت اجمالی در الیحه دولت وجود
داشته است.
ماده ( -)14مغایرت با اصول ،835 ،833، 58 ،78 ،88 ،82 ،9نکته و ابهام
 .8با توجه به اینکه در جزء « »1بند «الف» این ماده وزارتخانههای
آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش
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پزشکی توسط مجلس شورای اسالمی ملزم شدهاند تا واحد درسی خاصی
را تحت عنوان «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» طراحی و ارائه نمایند،
این نکته قابل طرح است که چنین امری می تواند نوعی ورود به حیطه
وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی تلقی شود .1اما با توجه به سابقه
قانونی موجود در مواردی نظیر بند «ب» 2ماده ( )2قانون تنظیم خانواده و
جمعیت و نیز ماده ( 9)66قانون اصالح الگوی مصرف انرژی این تکلیف
سابقاً نیز توسط مجلس شورای اسالمی ایجاد شده است و از نظر شورای
نگهبان نیز ورود به حیطه وظایف شورای مزبور تلقی نشده است.
 .2در بند «پ» ،با توجه به اینکه مطابق بندهای «ی» و «ك» ماده ()1

9

قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب  1929/11/23کنترل آبهای سطحی
هماکنون نیز از وظایف وزارت نیرو میباشد ،این بند وظیفه جدیدی تلقی
نشده و از این رو مغایرتی با اصل  02قانون اساسی ندارد.
 .3با توجه به اینکه تکلیف ایجاد مراکز پایش و هشدار زلزله ،آتشفشان،

 .7بند  19از مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی درباره جايگاه ،اهداف و وظايف شورای عالی
انقالب فرهنگی:
سياستگذاری تدوین کتب درسی و تعيين ضوابط نشر کتاب و توليدات هنری و فرهنگی .
 .0ب  -وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظف به ايجاد يك واحد
درسی به نام جمعيت و تنظيم خانواده در کليه رشته های آموزشی میباشند.
 .0وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری موظف است نسبت به ایجاد و گسترش گرایشهای مرتبط با مدیریت انرژی در
سطوح کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاههای کشور و همچنين گنجانیدن واحد درسی با عنوان مدیریت انرژی
در دور ه های کاردانی و کارشناسی رشته های مهندسی و سایر رشته های مرتبط ظرف یک سال پس از تصویب این
قانون برنامه ریزی و اقدام نماید.
 .4ی -انجام مطالعات بمنظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سطحی و زیرزمينی برای تهيه برنامههای
چگونگی بهره برداری از آنها و تهيه طرحهای جامع با توجه به سياستها و برنامه های استفاده از سرزمين.
ك -انجام مطالعات تفصيلی برای توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمينی و مهارکردن آبهای سطحی بمنظور
احداث تأسيسات مورد نياز و تهيه طرحهای اجرائی.
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سونامی و لغزش زمین در جزء « »2بند «ت» پیش از این در زمره وظایف
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری قرار داده نشده است ،و با عنایت به اینکه
ایجاد مراکز مزبور مستلزم هزینه از سوی وزارت علوم است ،این حکم به
جهت اضافه شدن توسط مجلس به الیحه دولت و افزایش هزینههای
عمومی ،مغایر اصل  02قانون اساسی شناخته میشود.
البته الزم به ذکر است که در الیحه دولت در مقام تعیین وظایف سازمان
مدیریت بحران« ،پیگیری ایجاد و گسترش سامانههای مؤثر پیشبینی و
پیشگیری ،مقاوم سازی و بهسازی لرزهای ساختمانها  »...بهعنوان یکی از
وظایف این سازمان تلقی شده است ولکن به نظر میرسد تکلیف مقرر در
مصوبه مجلس فراتر از حکم مزبور در الیحه میباشد.
 .4تکلیف به اقدامات مربوط به ایمنسازی در اجزای « »1و « »2بند «ث» و نیز
وظایف مقرر در جزء « »9این بند برای سازمان هواشناسی کشور ،به جهت عدم
پیشبینی در الیحه دولت و داشتن بار مالی مغایر اصل  02قانون اساسی است.
 .8بر اساس جزء « »1بند «ج» ،وزارت جهاد کشاورزی موظف است
مراکز پایش و هشدار همهگیری آفات و بیماریهای گیاهی و حیوانی و
مشترك انسان و دام را ایجاد کند .در اینخصوص اگرچه در وظایف وزارت
جهاد کشاورزی ،برنامهریزی و انجام اقدامات الزم به منظور پیشآگاهی،
مراقبت ،پیشگیری ،قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری
های عمومی ،همگانی و سایر آفات و بیماریهای گیاهی آمده است ،اما
حکم مندرج در این جزء با توجه به اینکه ایجاد مراکز پایش و هشدار
مستلزم صرف هزینه از سوی دستگاه مسؤول است از این رو به جهت عدم
پیشبینی در الیحه دولت مغایر اصل  02قانون اساسی است.
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« .6سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» مذکور در جزء « »2بند
«د» فاقد اساسنامه مصوب قانونی است و به موجب مصوبه هیأت وزیران
تشکیل یافته و مجلس شورای اسالمی در تأسیس آن نقشی ایفا نکرده است.
با توجه به این مورد ذکر عنوان سازمان مزبور و تعیین وظیفه برای آن مغایر
اصل  32قانون اساسی است.
گفتنی است شورای نگهبان پیش از این در نظر شماره 39/97/0992
مورخ  1939/2/10در خصوص «الیحه مدیریت پسماندها» ،1محول نمودن
وظایف مختلف به سازمان مزبور را به همین دلیل مغایر اصل  32قانون
اساسی تشخیص داده است 2.البته در قوانین متعددی نیز شورای نگهبان ذکر
عبارت سازمان مزبور را واجد ایراد ندانسته است.
 .7در جزء « »2-2بند «د» عبارت «متولیان دینی مذاهب رسمی کشور» با
توجه به اینکه بر اساس اصل  12قانون اساسی تنها مذهب رسمی کشور،
شیعه اثنی عشری است مغایر این اصل تشخیص داده میشود.
 .5در بند «ذ» استفاده از واژگان «کابلی» و «موبایل» در این بند مغایر
اصل  12قانون اساسی است.

 .7ماده 9ـ وزارت کشور (سازمان شهرداریها) با هماهنگی سازمان موظف است برنامهریزی و تدابير الزم
برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمانبندی آن را تدوین نماید .مدیریتهای اجرایی مندرج
در ماده ( )7این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیيننامه اجرایی این قانون پيشبينی
میشود ،کليه پسماندهای عادی را به صورت تفکيکشده جمعآوری ،بازیافت یا دفن نمایند.
ماده 1۱ـ وزارت کشور (سازمان شهرداریها) موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف
مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ،نسبت به تهيه دستورالعمل تشکيالت و ساماندهی مدیریت اجرایی
پسماندها در شهرداریها ،دهياریها و بخشداریها اقدام نماید.
 .0محول نمودن وظایف مختلف به سازمان شهرداریها در مواد متعدد از جمله مواد ( )3و ( )31و تبصره ( )2ماده
( ) 32از این جهت که سازمان مزبور به وسيله هيئت وزیران و بدون تجویز مجلس تأسيس و در تصویب اساسنامه آن
مفاد اصل  85قانون اساسی رعایت نشده است لذا مغایر اصل مزبور شناخته شد.
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 .9در بند «ر» به کار بردن واژه «واکسن» در جزء « »1با توجه به وجود
معادل فارسیِ «مایه» برای آن ،مغایر اصل  12قانون اساسی میباشد .همچنین
تکلیف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به «ایجاد مرکز پایش و
هشدار» در جزء « »9این بند ،واجد بار مالی بوده و مغایر اصل  02قانون
اساسی است.
 .86در بند «ز» استفاده از واژگان «کنترل» و «تیم» در جزء « »9مغایر
اصل  12قانون اساسی است .همچنین اطالق اجازه «پذیرش ،راهبری و
کنترل تیمهای امدادی  ...کشورهای دیگر» مغایر اصل استقالل ملی و به تبع
آن مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل  9میباشد.
 .88در تبصره بند «س» ،واگذاری تعیین «نحوه جبران خسارت وارده» به آئیننامه
اجرایی ،با توجه به شأن و ماهیت تقنینیِ آن ،مغایر اصل  32قانون اساسی است.
 .82در تبصره ماده ( )19اطالق تفویض تعیین «وظایف تفصیلی
دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون در سند راهبرد ملی مدیریت بحران
و برنامههای ملی مبتنی بر آن» ،از حیث شمول موارد تقنینی مغایر اصل 32
بوده و از حیث لزوم تعیین وظایف وزارتخانهها در قانون ،مغایر اصل 199
و از حیث شمول آن نسبت به مواردی که ماهیت آئیننامهای دارد مغایر
اصل  193قانون اساسی میباشد.
 .83در جزء « »1بند الحاقی « ،»2اطالق تفویض تعیین «ضوابط ساخت و
ساز در حریم گسلها» به وزارت راه و شهرسازی ،از آنجا که برای سازمان
این صالحیت را قائل خواهد شد که برای ساخت و ساز و اعمال حقوق
مالکانه اشخاص در اراضی خود تعیین تکلیف نماید و در حقیقت اعمال
محدودیت در حقوق اشخاص است ،مغایر اصل  32قانون اساسی است.
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 .84اجزاء « »9و « »6بند الحاقی « »2اگرچه میتواند وظیفه جدیدی برای
وزارت راه و شهرسازی تلقی شده که مستلزم صرف هزینههای جدید
میباشد ،لکن میتوان احکام مزبور را به صورت کلی در راستای
«سیاستهای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و
حوادث غیرمترقبه» قلمداد نمود.
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 .88این ماده در الیحه دولت وجود نداشته است.
تذکرات:
 در جزء « »1بند «ج» ،با توجه به اینکه در مواد و بندهای دیگر اینمصوبه ،عنوان «سازمان هواشناسی کشور» به درستی به کار رفته است الزم
است در این بند نیز اصالح شود .همچنین عبارت «مرتبط با» در عبارت
«دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع ماده ( »)2باید حذف شود.
 در بند الحاقی « ،»1کلمه«سازمانها» در عبارت «سازمانهای نیروهایمسلح» زائد است.
 در جزء « »0بند الحاقی « ،»2عبارت «سازمانهای دولتی و شرکتها»باید به عبارت «سازمانها و شرکتهای دولتی» اصالح شود.
ماده ( –)17نکته و مغایرت با اصول  82و 58

 .7بند  -2گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود ،به منظور شناسایی و
کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله.
بند -9-1ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکههای اطالعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و
سازمانهای اجرایی مسئول ،به منظور هشدار به موقع و اطالعرسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع
حادثه.
بند  -0-2ایمنسازی و بهسازی لرزهای ساختمانهای دولتی ،عمومی و مهم ،شریانهای حیاتی و
تأسیسات زیربنایی و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده حداکثر تا مدت  17سال.
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 .8بر اساس بند «م» ماده ( )23قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت( ،1 )2تنخواه گردان موضوع ماده ( 2)17قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به  9درصد و اعتبارات موضوع ماده ()12
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قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به  2درصد افزایش مییابد.
همچنین براساس ماده ( )17تنخواه مذکور از محل صرفهجویی یا اصالح
بودجه ساالنه تسویه خواهد شد .از این رو عبارت ذیل ماده ( )10مصوبه
مبنیبر اجازه تصویب مازاد اعتبار مورد نیاز توسط هیأت وزیران و سپس ارائه
اصالحیه بودجه با توجه به وجود سابقه قانونی فاقد ایراد میباشد.
 .2در تبصره « »2این ماده ،اجازه «کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا
 .7بند م -به دولت اجازه داده می شود به منظور پيش آگاهی ،پيشگيری ،امدادرسانی ،بازسازی و نوسازی مناطق
آسيب دیده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل ،زلزله ،سرمازدگی ،تگرگ ،طوفان ،آتش سوزی ،گردو غبار ،پيشروی آب
د ریا ،آفتهای فراگير محصوالت کشاورزی و بيماری های همه گير انسانی و دامی و حيات وحش و مدیریت
خشکسالی ،تنخواه گردان موضوع ماده ( )31قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  3381را به سه درصد
( )٪ 3و اعتبارات موضوع ماده ( )32قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  3387را به دو درصد ()٪ 2
افزایش دهد  .اعتبارات مذکور با پيشنهاد وزارت کشور و تأیيد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده
روز) و تصویب هيأت وزیران قابل هزینه است. ... .
 .0ماده  -1۱به دولت اجازه داده می شود برای پيش آگاهیها ،پيشگيری ،امدادرسانی ،بازسازی و نوسازی مناطق
آسيب دیده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل ،زلزله ،سرمازدگی ،تگرگ ،طوفان ،پيشروی آب دریا ،آفت های فراگير
محصوالت کشاورزی و اپيدمی های دامی ،اعتبار مورد نياز را در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی ربط کمکهای بالعوض را برای
پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعيين می کنند که سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشی از حوادث
غيرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بالعوض ،ساالنه افزایش یابد و با پوشش بيمه ای کامل به تدریج کمکهای
بالعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشکسالی ،سيل و مانند آنها تا معادل یک
درصد ( ) % 3از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( )3این قانون تأمين و
هزینه نماید  .تنخواه مذکور حداک ثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه
ساالنه تسویه خواهد شد.
آئين نامه اجرائی این ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب
هيأت وزیران خواهد رسيد.
 .0ماده (–12اصالحی  )3333/32/11به دولت اجازه داده می شود درصورت وقوع حوادث طبيعی و سوانح پيش
بينی نشده معادل دو درصد ( )%2از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمين کند تا به
صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شورای عالی و تأیيد رئيس جمهور هزینه گردد.
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دستگاههای اجرایی» ،از جهت صدور اجازه اصالح قانون بودجه بدون طی
فرایند قانونی آن مغایر اصل  22و از آنجا که نوعی تفویض قانونگذاری به
حساب میآید ،مغایر اصل  32قانون اساسی است.
ماده ( –)18ابهام
منظور از «مواد ( )1و ( »)2در این ماده روشن نیست و دارای ابهام است.
ماده ( –)19نکته
حکم ذیل این ماده نیز با توجه به توضیحات مذکور در ماده ( )10فاقد
ایراد میباشد .همچنین نظیر این ماده در الیحه دولت نیز وجود داشته است.
ماده ( –)21مغایرت با اصل 58
عبارت «نحوه تشویق و قدردانی» دارای ابهام است و مشخص نیست
شامل چه مواردی میشود .آیا منظور از تشویق و قدردانی صرفاً اعطای لوح
تقدیر یا امری در این سطح است یا اینکه مقصود قانونگذار ارائه تسهیالت
تشویقی از جمله در مواردی نظیر حقوق و مزایا و بازنشستگی میباشد .در
صورت اخیر ،دارای ماهیتی قانونی است و اطالق تفویض آن به آییننامه
اجرایی مصوب هیأت وزیران مغایر اصل  32قانون اساسی میباشد.
این حکم در الیحه دولت وجود داشته است و از حیث بار مالی فاقد
ایراد است.
ماده ( –)22مغایرت
مفاد این ماده مبنیاً بر ایراداتی که در مواد پیشین توضیح داده شد ،واجد
ایراد است.
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