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الیحه حمایت از حقوق معلوالن
مقدمه
««الیحه حمایت از حقوق معلوالن» كه ابتدائاً در تاریخ  0971/9/8اعالم
وصول گردیده بود ،بهمنظور تصویب بهصورت آزمایشي ،به كمیسیون مشترك
رسیدگي به این الیحه ارجاع گردید .این كمیسیون نهایتاً در تاریخ ،0971/01/06
الیحه مذكور را با اصالحاتي به تصویب رساند .لکن شورای نگهبان در اظهارنظر
خود ( به شماره  79/061/117مورخ  )0979/0/19مصوبه مذكور را از این حیث
كه « ...قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  0989/61/00قانون دائمي
است و امور مربوطه بهطور طبیعي و عادی جریان دارد و خالء قانوني به نحو
كلي كه جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتي
برای تصویب این مصوبه در كمیسیون بهصورت آزمایشي بدون اجری مراحل
عادی قانونگذاری نیست» ،به صورت كلي مغایر اصل  89قانون اساسي تلقي
نمود و وارد بررسي جزئیات مصوبه مزبور نگردید.
حال این الیحه با اصالحاتي نسبت به مصوبه پیشین ،مطابق با تشریفات
قانونگذاری عادی در جلسه علني مورخ  0970/06/0بهتصویب رسیده و در
راستای اصل  71قانون اساسي نزد شورای نگهبان ارسال شده است.

شرح و بررسي
پیش از بررسي جزئیات مصوبه حاضر ،الزم به ذكر است یکي از نکات مهم درباره این
مصوبه ،ناظر به الزامات مالي است كه برعهده دولت نهاده شده است .بخش عمده این
موارد در الیحه دولت نیز وجود داشته و از این حیث فاقد ایراد است .لکن بخشي از
این موارد ،اگرچه در الیحه دولت وجود ندارد ،اما در «قانون جامع حمایت از حقوق
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معلوالن» مصوب  ،0989/1/00به عنوان قانون موجود وجود دارد .حال مسئله ای كه در
این ارتباط وجود دارد این است كه (فارغ از اینکه این قانون بدون اعالم نظر شورای
نگهبان و با گذشت مهلت مقرر نهائي گردیده است) در ماده ( )00این قانون ،اعتبار
مورد نیاز اجرای آن ،از محل منابع مشخص از جمله اعتبارات دستگاهها و نهادها در
بودجه ساالنه ،اعتبارات هزینهای و تملك سرمایهای سازمان بهزیستي كشور ،وجوه
حاصله از اجرای طرح هدفمندكردن یارانهها و  ...تأمین گردیده بود و در تبصره « »1این
ماده بیان شده است كه« :آن تعداد و یا بخشي از مواد این قانون كه نیاز به اعتبار جدید
داشته باشد ،مادامي كه اعتبار الزم از محل منابع مذكور در این ماده تأمین نگردد ،اجرا
نخواهد شد ».بنابراین اگرچه برخي از تکالیف مقرر در مصوبه حاضر در قانون فعلي
وجود دارد ،ولکن باعنایت به منجز نبودن تکالیف مقرر در قانون موجود ،چنین امری
نميتواند رافع ایراد مغایرت با اصل ( )99قانون اساسي باشد.
از سوی دیگر مجموعه تکالیفي كه به موجب مصوبه حاضر (به تبع الیحه) در حمایت از
معلولین برای دولت ایجاد شده است ،آنچنان گسترده است كه انجام آنها از جهت توان
دولت ،محل تأمل جدی است .بدون شك عدم انجام تعهدات مقرر ميتواند منجر به
برخي اعتراضات جامعه افراد دارای معلولیت و نارضایتيهای عمومي گردد.
ماده ( -)0نكته ،ابهام و تذکر
 )1درخصوص «طبقهبندی بینالمللي انواع معلولیت سازمان بهداشت جهاني»
مقرر در بند «الف» این ماده ،این نکته قابل توضیح است كه برای تعیین نوع و
شدت انواع معلولیتها طبقه بندیهای مختلفي وجود دارد كه رایج ترین آنها
طبقه بندی بین المللي عملکرد ،ناتواني (معلولیت) و سالمت است .این طبقهبندی
برپایهی سطحبندی و بیان جزئیات مرتبط با ساختار تشریحي ،عملکرد
فیزیولوژیك و تکالیف عملکردی در سطح فعالیتهای روزمره زندگي و مشاركت
و نیز تعیین وسعت و شدت مشکل بوجود آمده ميباشد .مطابق همین طبقهبندی،
انواع معلولیت به «ضعیف»« ،متوسط»« ،شدید» و «خیلي شدید» تقسیم ميشود.
 )2در بند «الف» این ماده «كمیسیون پزشکي -توانبخشي تعیین نوع و تعیین
شدت معلولیت سازمان بهزیستي كشور» بهعنوان مرجع تأیید معلولیت شخص
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شناخته شده است .نکتهای كه در این خصوص وجود دارد این است كه هم اكنون در
«قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن» ،كمیسیوني تحت عنوان «كمیسیون پزشکي
سازمان بهزیستي» وجود دارد ،لکن در این قانون نیز نحوه تشکیل و تركیب كمیسیون
مزبور مشخص نشده است و لذا در مصوبه حاضر فارغ از تغییر عنوان كمیسیون
مذكور و نسخ صریح «قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن» در ماده ( )91همین
مصوبه ،اعضای كمیسیون مزبور و همچنین نحوه تشکیل آن واجد ابهام است.
 )3در بند «ج» این ماده به «شبکههای ملي» اشاره شده است كه این شبکهها
ناظر به شبکههای موضوع آئیننامه تشکلهای مردمنهاد (مصوب 0979/9/19
هیأت وزیران) است.
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 )4در بند «ج» این ماده ،عبارت «ایجاد صدای واحد ملي» بهعنوان یکي از
اهداف تشکیل شبکههای ملي تشکلهای مردمنهاد شناخته شده است .حکم مزبور
از جهت اینکه مشخص نیست مقصود از عنوان مذكور چیست و آیا منجر به
محدودیت افراد و یا سازمانها در اظهارنظر خود ميشود یا خیر ،ابهام دارد.
 )5تذکرات :در بند «ت» ،عبارت «شمول آنها مستلزم ذكر نام است» بایستي
به عبارت «شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است» تغییر پیدا كند.
همچنین در بند «ث» ،عبارت «فراهم آوردن فرصت برابر به آنها» ،باید به
عبارت «فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها» تغییر یابد.
ماده ( -)۹مغايرت با اصل 06
باتوجه به صالحیتي كه در این ماده برای ستاد موضوع این ماده پیشبیني شده
است ،بندهای « »01« ،»00« ،»06و اطالق بند « »09آن ،از جهت عضویت اعضای
خارج از قوه مجریه در این ستاد ،مغایر اصل  06قانون اساسي محسوب ميشوند.

 .0ماده  - 4تشكل هايي كه موضوع فعاليت آنها مشترك است در صورت وجود شرايط زير ميتوانند
تقاضاي تشكيل شبكه در سطوح ملي يا استاني كنند :
الف  -حداقل پنج تشكل باشند .
ب  -حداقل دو سال از تاريخ ثبت آنها گذشته باشد .
پ  -به وظيفه مندرج در ماده (  ) 33عمل كرده باشند .
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ماده ( -)4ابهام و مغايرت با اصل 30
 )1بهموجب تبصره این ماده ،شهرداران و رؤسای نظام مهندسي ،مسئول نظارت بر
حسن اجرای این ماده شناخته شدهاند ،اما در ادامه مجازاتهای متخلفان از رعایت
این «قانون» به صورت كلي اعالم شده است .لذا مجازات مزبور از حیث اینکه صرفاً
ناظر به تخلف از مفاد این ماده بوده و یا شامل هرگونه تخلف از هر یك از مواد این
قانون ميشود محل ابهام است .الزم به ذكر است كه به جز این ماده ،تنها در مواد ()9
و ( )09به مجازات موضوع تبصره این ماده ارجاع شده است.
 )2نکته دیگری كه در ارتباط با این ماده وجود دارد این است كه مجازاتهای
مندرج در این ماده بدون هیچگونه ضابطهای و با دامنه بسیار گستردهای تعیین
شدهاند .بهعبارتدیگر متخلفان مختلف به دلیل انجام یك عمل واحد ممکن است
از مجازات تعزیری جزای نقدی درجه هشت یعني جزای نقدی تا ده میلیون ریال تا
انفصال دائم از خدمات عمومي ،بدون هیچگونه ضابطهای محکوم شوند و به این
معنا بهجای تعیین دقیق مجازات اعمال انجامشده در قانون ،تصمیمگیری در
خصوص آن به قاضي محول شده و چنین امری به دلیل عدم تعیین دقیق مجازات و
فقدان معیار تعیین نوع و میزان آن ،مغایر با اصل  90قانون اساسي به نظر ميرسد.
 )3محرومیت از انتصاب به «پستهای حساس و مدیریتي» در تبصره این ماده
به عنوان یکي از مجازاتها ،از حیث اینکه مشخص نیست این پست ها شامل چه
مواردی ميشود واجد ابهام است.
ماده ( -)5نكته ،مغايرت با اصل  30و تذکر
 )1مشابه صدر این ماده و تبصرههای « »0و « »1آن در ماده ( )9الیحه دولت و
حکم مربوط به استفاده نیمبها از وسایل حملونقل دولتي (مترو ،هواپیما و قطار)
مقرر در تبصره « ،»1در ماده ( )1قانون موجود وجود دارد.
 )2تبصره « »9این ماده مبنیاً بر ایراد وارده به تبصره ماده ( )1در خصوص
دامنه گسترده مجازات درنظر گرفته شده و عدم وجود ضابطهای جهت تعیین نوع
مجازات ،واجد ایراد است.
 )3عبارت ذیل تبصره «« :»1و سازمان برنامه و بودجه در الیحه ساالنه بودجه
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منظور نماید» در الیحه دولت نبوده است .همچنین عبارت مزبور از حیث نگارشي
واجد ایراد است و باید اوالً عبارت «اعتبارات مزبور» بعد از عبارت «برنامه و
بودجه» اضافه و عبارت «الیحه ساالنه بودجه» به عبارت «الیحه بودجه ساالنه»
اصالح شود.
ماده ( -)0نكته
اگرچه پوشش بیمه سالمت بر خدمات توانبخشي جسمي و رواني افراد دارای
معلولیت ،موجب تحمیل بار مالي بر دولت خواهد شد ،اما ازآنجایيكه این موضوع
در ماده ( )1الیحه ارسالي دولت پیشبیني شده است ،ایراد مذكور مرتفع ميباشد.
ماده ( -)9ابهام و مغايرت با اصل 55
 )1مشابه این ماده در ماده ( )9الیحه دولت و بهنوعي در بند «الف» و «ب»
ماده ( )9قانون موجود ،وجود دارد.
 )2تسری حکم این ماده به «سالمندان نیازمند» ازاینجهت كه در الیحه ارسالي
دولت ،این موضوع صرفاً به «سالمندان نیازمندی كه به تشخیص سازمان در آستانه
معلولیت قرار ميگیرند» تسری پیدا كرده بود و در مصوبه حاضر عبارت «در
آستانه معلولیت» حذف شده ،موجب گسترش قابلتوجه دایره مشمولین این ماده،
ميگردد و لذا از حیث افزایش بار مالي نسبت به الیحه دولت ،توسط نمایندگان و
عدم پیش بیني طریق تأمین آن مغایر اصل  99خواهد بود.
ماده ( -)8نكته
مشابه این ماده ،در ماده ( )0الیحه دولت و با اندكي تغییرات در ماده ()1
قانون موجود وجود دارد.
ماده ( -)7نكته
مشابه این ماده در ماده ( )9الیحه دولت و شبیه آن با تغییراتي در ماده ()8
قانون موجود وجود دارد.
ماده ( -)06نكته
مشابه این ماده در ماده ( )8الیحه دولت و در تبصره « »9ماده ( )9قانون موجود وجود دارد.
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ماده ( -)00مغايرت با اصل 55
لزوم پرداخت تسهیالت براساس بندهای «الف»« ،ب» و «پ» این ماده بدون
تعیین محل تأمین آنها از جهت اینکه چنین احکامي در الیحه دولت وجود
نداشته و باعث افزایش هزینه های عمومي بدون پیشبیني طریق تأمین آن
ميشود ،مغایر اصل  99قانون اساسي است .الزم به ذكر است عبارت «به میزان
مشخصشده در قوانین بودجه» با توجه به نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره
 70/96/17917مورخ  0970/01/19طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه
جدید مذكور در اصل  99قانون اساسي محسوب نميگردد.
همچنین اگر چه احکام فوق الذكر ،نظیر بندهای «ج»« ،د» و «هـ» ماده ()9
قانون موجود مي باشد ،لکن با توجه به نکته كلي ذكر شده در ابتدای گزارش ،این
موضوع رافع این ایراد نخواهد بود.
ماده ( -)02مغايرت با اصل 55
 )1مشابه این ماده ،در ماده ( )7الیحه دولت نیز وجود دارد.
 )2اگرچه در الیحه دولت نیز مشابه تبصره « »1این ماده ،پرداخت نوعي كمك
هزینه و یارانه پیشبیني شده است ،ولکن نکتهای كه در این ارتباط وجود دارد
این است كه در الیحه دولت كمك مزبور حداكثر  96درصد حقوق و دستمزد
افراد دارای معلولیت تعیین شده بود ،اما در مصوبه حاضر این میزان كمك ،با
تفصیل نسبت به معلولیت خفیف بهصورت قطعي  96درصد ،متوسط  16درصد و
شدید  96درصد تعیین شده است .این تعیین قطعي كه امکان تعیین یارانه و كمك
هزینه ،كمتر از این میزان را از دولت گرفته ،از جهت امکان افزایش بار مالي آن
نسبت به الیحه دولت ،مغایر اصل  99قانون اساسي به نظر ميرسد.
ماده ( -)0۹نكته و تذکر
 )1مشابه این ماده در ماده ( )06الیحه دولت و بند «ب» ماده ( )9قانون موجود وجود دارد.
 )2به نظر ميرسد با توجه به مفاد ماده ( ،)00بهجای عبارت «در اجرای ماده
( ،»)00اجرای ماده ( )01مورد نظر باشد .با این توضیح كه موضوع ماده (،)01
ناظر به بکارگیری افراد دارای معلولیت در بخش غیردولتي است.
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ماده ( -)04ابهام و مغايرت با اصل 131
 )1مشابه این ماده در ماده ( )00الیحه دولت و تبصره « »1ماده ( )9قانون موجود وجود دارد.
 )2نظامنامه جامع آموزش مهارت فني و حرفهای كارآموزان دارای معلولیت
كه تدوین آن مطابق این ماده به سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور سپرده شده
است ،با توجه به ماهیت آن ،آییننامه اجرایي این ماده بوده و مطابق اصل 098
قانون اساسي باید توسط یك از وزراء یا كمیسیون متشکل از چند وزیر و یا
هیأت وزیران به تصویب برسد .لذا تصویب چنین نظامنامهای توسط سازمان
مزبور مغایر اصل  098قانون اساسي محسوب ميشود.
 )3ایجاد تکلیف برای سازمان آموزش فني و حرفهای ،با توجه به اینكه
فعالیت این سازمان بر اساس قانون یا اساسنامه مصوبي نیست ،محل ابهام است.
ماده ( -)05نكته
مشابه این ماده در بند «الف» ماده ( )9قانون موجود وجود دارد.
ماده ( -)09نكته
مشابه این ماده در ماده ( )01الیحه دولت و با تفاوت هایي در ماده ( )7قانون موجود وجود دارد.
ماده ( -)08نكته
مشابه این ماده در ماده ( )09الیحه دولت وجود دارد.
ماده ( -)07نكته
مشابه این ماده در ماده ( )01الیحه دولت و بعضي از امتیازات آن در تبصره
« »9ماده ( )7قانون موجود وجود دارد.
ماده ( -)26نكته
مشابه این ماده در ماده ( )09الیحه دولت وجود دارد.
ماده ( -)20نكته
مشابه این ماده در ماده ( )00الیحه دولت و به اختصار در ماده ( )01قانون
موجود وجود دارد.
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ماده ( -)22نكته
حکم این ماده در خصوص افراد كمتوان ذهني و مبتالیان به بیماریهای رواني مزمن
در ماده ( )09الیحه دولت و با تفاوتهایي در ماده ( )09قانون موجود وجود دارد.
ماده ( -)25مغايرت با اصل 55
اگرچه مشابه این ماده در ماده ( )16الیحه دولت وجود دارد .لکن در این خصوص
تفاوتي وجود دارد كه ميتواند به منزله گسترش حکم الیحه دولت و باعث كاهش
درآمد دولت گردد كه به جهت عدم پیش بیني طریق تأمین آن مغایر اصل  99قانون
اساسي تلقي ميشود .با این توضیح كه در الیحه دولت ،صددرصد وجوهي كه برای
موارد مذكور به اشخاص حقوقي غیردولتي دارای مجوز از سازمان ،پرداخت ميگردید،
از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مؤدی قابل كسر تلقي شده بود ،اما در مصوبه
مجلس صددرصد هزینهها در موارد مذكور ،بدون اینکه نیاز باشد از طریق اشخاص
حقوقي غیردولتي دارای مجوز صورت پذیرد ،از هر طریقي و صرفاً با تأیید سازمان،
هزینه قابل قبول مالیاتي شناخته ميشود .لذا به نظر ميرسد مصوبه مجلس موجب
گسترش دایره معافیت مالیاتي مربوطه شده و به خاطر كاهش درآمدهای دولت از این
جهت ،مغایر با اصل  99قانون اساسي باشد.
در ماده ( )01قانون موجود نیز آن بخش از هزینههایي كه از طریق سازمان بهزیستي
كشور و با نظارت آن هزینه شده بود ،هزینه قابل قبول مالیاتي شناخته شده است.
ماده ( -)20نكته
این ماده عیناً در ماده ( )10الیحه دولت وجود دارد.
ماده ( -)29نكته
اگرچه این ماده در الیحه ارسالي دولت وجود نداشته اما عیناً در ماده ()0
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن وجود دارد.
ماده ( -)28نكته
مشابه مفاد این ماده در ماده ( )11الیحه دولت وجود دارد و لذا فاقد مغایرت
با اصل  99قانون اساسي خواهد بود.
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ماده ( -)27مغايرت با اصل 55
در ماده ( )19الیحه دولت دستگاههای مشمول مکلف به كاهش ساعت كار
معلوالن شدید و خیلي شدید «حداكثر دو ساعت در روز» شده بودند ،لکن
بهموجب مصوبه حاضر ،این میزان به  06ساعت در هفته به صورت منجز تغییر پیدا
كرده است .لذا باعنایت به اینکه مطابق حکم مزبور در الیحه ،این اجازه به
سازمانها داده ميشد كه با تشخیص خود و برحسب نیازشان ،این میزان را
مشخص نمایند ،اما تعیین ده ساعت بهصورت منجز ،به معنای الزام همه سازمان ها
به تعیین سقف ده ساعت بوده و از این جهت كه این تکلیف ميتواند سازمانها را
مجبور كند تا بهمنظور جبران كسری ساعت كارمندان معلول خود ،نیروی انساني
دیگری را به كار گیرند ،اصالح صورت گرفته در الیحه دولت واجد بار مالي تأمین
نشده بوده و از این جهت مغایر با اصل  99قانون اساسي است.
ماده ( -)۹0نكته
این ماده عیناً در ماده ( )11الیحه دولت وجود دارد.
ماده ( -)۹2نكته و مغايرت با اصل 55
 )1اگرچه بندهای « »00الي « »07این ماده ناظر به عضویت افراد غیر وزیر و
همچنین اعضایي كه در ذیل قوه مجریه نیستند ،در كمیته موضوع این ماده
ميباشد ،لکن با عنایت به اینکه نهایتاً براساس تبصره « »9این ماده ،كمیته مزبور
صالحیت تهیه گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را یافته است و
گزارش مزبور نیز باید به تأیید شورای عالي رفاه و تأمین اجتماعي برسد،
عضویت اعضای مذكور فاقد ایراد بهنظر ميرسد.
 )2با توجه به اینکه بهموجب تبصره « »1این ماده ،شورای عالي هماهنگي و
نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن دبیرخانه خود را در سازمان
بهزیستي تشکیل خواهد داد ،تشکیالت مزبور واجد بار مالي به نظر مي رسد و با
عطف نظر به اینکه در الیحه پیشنهادی دولت تشکیل چنین شورایي پیشبیني
نشده بود و طریق تأمین بار مالي این ماده نیز پیشبیني نشده ،تشکیل این كمیته
مغایر اصل  99قانون اساسي بهنظر ميرسد.
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