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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه مصوبات مجلس
شورای اسالمی بهوسیله شورای نگهبان ازنظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی
موردبررسی قرار میگیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده
میشود .همچنین بهموجب اصل ( )58قانون اساسی مجلس شورای اسالمی میتواند
تصویب اساسنامههای دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامههای
مصوب دولت میبایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای
نگهبان برسند .عالوه بر این بهموجب اصل ( )9قانون اساسی ،کلیه قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر
اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و
قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
است .تفسیر قانون اساسی نیز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی بر عهده شورای
نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کلیه مصوبات مجلس ،اساسنامههای دولتی و
استفساریهها در جلسات شورای نگهبان موردبررسی فقهی و حقوقی قرارگرفته و نظر
نهایی شورا ابالغ میگردد .با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
ضرورت اعالم مبانی و استدالالت شورای نگهبان ،گروه تدوین پژوهشكده شورای
نگهبان ،با همكاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان ،اقدام به استخراج
استدالالت و مبانی نظری آراء این شورا نموده است .کارشناسان این پژوهشكده،
بامطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و
پیادهسازی میشود ـ استدالالت و ظرایف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با
حفظ اصالت ،آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه مینمایند.
یقیناً انتشار مبانی اظهارنظرهای شورای نگهبان ،موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه
علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیتهای این شورای حساس و
تأثیرگذار شده و همچنین میتواند بهعنوان متون درسی و پژوهشی در محافل
دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.
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طرح الحاق يك تبصره به ماده ( )091قانون مقررات استخدامي سپاه
پاسداران انقالب اسالمي
درآمد
طرح «الحاق یک تبصره به ماده ( )041قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی» ،توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به منظور رفع تبعیض در
پرداخت مزایای جانبازی میان در ارتش و سپاه تقدیم مجلس شد .در مقدمهی توجیهی این
طرح آمده است :تفاوت برخورداری از مزایای جانبازی در ارتش و سپاه مدتهای مدیدی
است که اعتراض بسیجیان و مشمولین اعزامی از طریق سپاه پاسداران انقالب اسالمی که
به افتخار جانبازی نائل آمدهاند را در برداشته است .بر اساس ماده ( )081قانون ارتش
جمهوری اسالمی ایران مصوب  0111/7/7جانبازان عالوه بر حمایت بنیاد شهید و امور
ایثارگران از صندوق بازنشستگی ارتش نیز حقوق دریافت مینمایند که به بنا به محدودیت
ماده ( )041قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب ،0171/7/10
پرسنل تحت پوشش این نهاد از آن محروم هستند .بنابراین ،برای رفع تبعیض مطروحه،
طرح اصالح ماده ( )041قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب
 0171/7/10با قید دو فوریت تقدیم میگردد.
یک فوریت این طرح در جلسهی علنی مورخ  0141/4/5به تصویب رسید و برای
رسیدگی به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد
که کمیسیون مزبور ،مفاد این طرح را با اصالحاتی به تصویب رساند و گزارش آن را به
مجلس ارائه کرد .طرح مزبور ،در تاریخ  0140/4/15در صحن علنی مجلس مطرح و با
اصالحاتی به تصویب رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل ( )49قانون اساسی ،به
موجب نامهی شماره  15/87715مورخ  0140/01/1به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان در تاریخ  0140/01/01با تشكیل جلسه و بررسی مفاد این مصوبه ،آن را واجد ابهام
تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی نامهی شماره  40/11/94180مورخ
 0140/01/01به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .مجلس شورای اسالمی برای رفع ابهام
مطرحشده از سوی شورای نگهبان ،در جلسهی مورخ  0141/9/08اصالحاتی را در این
مصوبه اعمال و آن را طی نامهی شماره  15/11109مورخ  0141/9/05برای اظهار نظر مجدد
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به شورای نگهبان ارسال کرد .بررسی مصوبهی اصالحی در دستور کار جلسهی مورخ
 0141/9/18شورای نگهبان قرار گرفت که پس از بحث و بررسی ،شورای نگهبان مفاد این
مصوبه را مغایر با اصل ( )78قانون اساسی تشخیص داد و نظر خود در این خصوص را طی
نامهی شماره  41/011/0818مورخ  0141/9/18به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي( 1991/9/82 :مرحله نخست)
تاريخهاي بررسي در شوراي نگهبان 1991/11/6 :و 1991/11/18
ماده واحده
الف -يك تبصره به شرح زير به ماده ( )191قانون مقررات استخدامي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي مصوب  1971/7/81الحاق ميشود:
تبصره -اجراي اين ماده مانع پرداختهاي مندرج در مواد ()171
قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مصوب
 1971/7/81و ( )159قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران مصوب
 1966/7/7به جانبازان بسيجي ،داوطلب و سرباز جانباز سپاهي
نميباشد .دولت ميتواند به جانبازان بسيجي ،داوطلب و سرباز سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ،همانند جانبازان ارتش ،به تدريج و بر
مبناي اولويت درصد جانبازي ،از كارافتادگي و اعسار با تأمين بار
مالي آن در بودجه سنواتي ،از سال  1998و بعد از آن از طريق
سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ،حقوق پرداخت نمايد.
ب -آييننامه اجرايي اين ماده واحده توسط وزارت دفاع و پشتيباني
نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت توسعه
مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ،ظرف سه ماه از تاريخ الزماالجراء
شدن اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
دیدگاه مغایرت
طبق اصل ( )78قانون اساسی ،طرحها و پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس در
خصوص لوایح قانونی انجام میدهند و به تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش عمومی
منجر میشود ،در صورتی قابل طرح در مجلس است که طریق جبران کاهش درآمد و یا
تأمین هزینه جدید معلوم باشد .بر اساس مصوبهی مزبور ،دولت باید به جانبازان
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بسیجی ،داوطلب و سرباز سپاه پاسداران همانند جانبازان ارتش ،هزینه از کارافتادگی و
اعسار پرداخت کند .این موضوع مستلزم هزینهی جدید و بار مالی برای دولت است.
بنابراین ،این مصوبه ،از آن جهت که طریق تأمین هزینههای جدید را معلوم و معین
نكرده است ،مغایر با اصل ( )78قانون اساسی است .واژه «میتواند» در این مصوبه نیز
نمیتواند مانع مغایرت این مصوبه با اصل ( )78تلقّی شود؛ چه آنكه این واژه در قوانین،
به معنای «تخییر» نیست ،بلكه به معنای الزام و تكلیف دولت به اجرای مصوبه است .به
عبارت دیگر عبارتهایی مانند «دولت میتواند» یا «دولت مجاز است» در قوانین بودجه،
ناظر به الزام است و شورای نگهبان نیز در بررسی برخی از مصوبات ،ضمن تصریح به
این معنا ،کلمه «میتواند» را به همین معنا تفسیر کرده است )0(.عبارت «الزماالجراء شدن
این قانون» در بند (ب) این مصوبه نیز قرینهای بر الزام دولت به اجرای مادهی مذکور
است؛ لذا استناد به واژهی «میتواند» در معنای «اختیار» دولت در تأمین هزینهی جدید و
در نتیجه ،تلقّی عدم مغایرت این مصوبه با اصل ( )78قانون اساسی ،قابل پذیرش نیست.
دیدگاه عدم مغایرت
مصوبهی مزبور ،با ذکر عبارت «میتواند» به دولت اختیار و اجازه داده است که
در صورت وجود منابع مالی ،به جانبازان بسیجی ،داوطلب و سرباز سپاه پاسدارن،
هزینهی از کارافتادگی و اعسار پرداخت کند و از این جهت الزام و تكلیفی برای دولت
وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر ،عبارت «دولت میتواند» در لغت و اصطالح،
داللت بر جواز میکند و در مواردی که الزام و تكلیف دولت مدّ نظر قانونگذار باشد،
از عباراتی همچون «باید»« ،دولت مكلف است» و یا «دولت موظف است» استفاده
میشود .کلمه «میتواند» تنها در قوانین بودجه به معنای الزام و تكلیف است؛ این در
 .0به عنوان نمونه ،شورای نگهبان در بند ( )0نظر شماره  51/11/11111مورخ  0151/1/1خود در
خصوص الیحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب  0151/8/07مجلس شورای اسالمی بیان
میدارد ...« :با توجه به اینكه اجازه مذکور در ای ن ماده ،ظهور در الزام دارد و بالنتیجه به افزایش هزینه
عمومی می انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نشده است ،لذا از این حیث مغایر اصل ( )78قانون
اساسی شناخته شد ( ».مرکز تحقیقات شورای نگهبان (تهیه و تنظیم) ،مجموعه نظرات شورای نگهبان در
مورد مصوبات مجلس شورای اسالمی (دوره هفتم) (خرداد  0151تا خرداد  ،)0157تهران ،معاونت
تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ،بیتا ،صص  .2)991-995مندرج در نامهی شماره
 40/11/94180مورخ  0140/01/01شورای نگهبان ،خطاب به رئیس مجلس شورای اسالمی.
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حالی است که موضوع مصوبهی مزبور ،مرتبط با پرداخت از کارافتادگی و اعسار
بخشی از مستخدمین نیروهای مسلح است .همچنین مطابق ماده ( )1قانون مدنی،
عبارت «الزماالجراء شدن» در بند (ب) این مصوبه ،به معنای الزماالتباع شدن قانون،
پانزده روز پس از انتشار از طریق روزنامه رسمی است و هیچ داللتی بر اجرای الزامیِ
مفادِ این مصوبه توسط دولت نخواهد داشت .بنابراین ،دولت در تأمین مالی این مصوبه
در بودجه سنواتی سال آینده ،مختار است و این مصوبه از این جهت ،مغایرتی با اصل
( )78قانون اساسی نخواهد داشت.
دیدگاه ابهام
عبارت «میتواند» مندرج در ذیل بند (الف) مصوبه ،از جهت داللت بر معنای الزام
و یا جواز ،دارای ابهام است .وجود قرینهای همچون ««الزماالجراء شدن»  -که مفید
در معنای الزام به اجرای قانون است -در بند (ب) این مصوبه نیز این ابهام را تقویت
کرده است؛ زیرا در این تبصره ذکر شده است که آییننامهی اجرایی این قانون ،ظرف
سه ماه از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون تهیه میشود .بر این اساس ،از آنجا که از
یک سو ،این مصوبه میتواند به معنای الزام دولت در تأمین هزینه و بار مالی مصوبه
نیز تلقّی شود ،و از سوی دیگر ،تعیین کلّی طریق جبران هزینهی جدید در بودجهی
سنوات بعدی ،طریق تأمین هزینههای جدید ناشی از اجرای این مصوبه محسوب
نمیشود ،این مصوبه در این فرض مغایر با اصل ( )78قانون اساسی خواهد بود .لذا
باید ابتدا ابهام مذکور در این مصوبه (= معنای عبارت «میتواند» و داللت آن بر تخییر
یا الزام) برطرف شود تا شورای نگهبان بتواند در مورد مغایرت یا عدم مغایرت این
مصوبه با قانون اساسی اظهار نظر کند.
نظر شوراي نگهبان
از آنجا که در بند (ب) ،عبارت «الزماالجراء شدن» در خصوص اختیار مذکور در
تبصره ،ایجاد ابهام مینماید ،پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد

شد)1(.

 .2مندرج در نامهی شماره  40/11/94180مورخ  0140/01/01شورای نگهبان ،خطاب به رئیس مجلس
شورای اسالمی.
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي( 1999/4/15 :مرحله دوم)
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان1999/4/85 :
ماده واحده-
الف -يك تبصره به شرح زير به ماده ( )191قانون مقررات
استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مصوب 1971/7/81
الحاق ميشود:
تبصره -اجراي اين ماده مانع پرداختهاي مندرج در مواد ()171
قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي مصوب
 1971/7/81و ( )159قانون ارتش جمهوري اسالمي ايران مصوب
 1966/7/7به جانبازان بسيجي ،داوطلب و سرباز جانباز سپاهي
نميباشد .دولت ميتواند به جانبازان بسيجي ،داوطلب و سرباز سپاه
پاسداران انقالب اسالمي ،همانند جانبازان ارتش ،به تدريج و بر
مبناي اولويت درصد جانبازي ،از كارافتادگي و اعسار با تأمين بار
مالي آن در بودجه سنواتي ،از سال  1998و بعد از آن از طريق
سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح ،حقوق پرداخت نمايد.
ب -آييننامه اجرايي اين ماده واحده توسط وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ،ظرف سه
ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت
وزيران ميرسد.
دیدگاه مغایرت
واژه «میتواند» در این مصوبه به معنای الزام و تكلیف دولت به اجرای مصوبه
است؛ ضمن اینكه این مصوبه برای ذینفعان توقع ایجاد میکند بهگونهای که انتظار
مخاطبین نیز الزام دولت به اجرای مصوبه است .در نتیجه دولت باید به جانبازان
بسیجی ،داوطلب و سرباز سپاه پاسداران همانند جانبازان ارتش ،هزینه از کارافتادگی و
اعسار پرداخت کند .این موضوع مستلزم هزینهی جدید و بار مالی برای دولت است و
این در حالی است که در این مصوبه ،محل تأمین بار مالی آن مشخص نشده است .با
توجه به اینكه این مصوبه به صورت «طرح» از سوی نمایندگان به مجلس ارائه شده و
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به تصویب رسیده است ،مطابق اصل ( )78قانون اساسی الزم بود که محل تأمین
هزینههای جدید ناشی از آن برای دولت مشخص میشد .بر این اساس ،با توجه به
نامشخص بودن محل تأمین هزینههای اجرایی این مصوبه ،این ماده واحده با اصل 78
قانون اساسی مغایرت دارد؛ ضمن آنكه تعیین محل کلّی برای تأمین هزینههای اجرای
این مصوبه ،مانند آنچه در تبصرهی بند (الف) این ماده واحده آمده و بیان داشته:
«دولت  ...با تأمین بار مالی آن در بودجه سنواتی ،از سال  ... 0141حقوق پرداخت
نماید» نیز نمیتواند رافع این مغایرت باشد؛ چون چنین تعبیری ،نمیتواند طریق
واقعی تأمین هزینههای جدید تلقّی شود و مقصودِ مورد انتظار در مفاد اصل ()78
قانون اساسی را برآورده کند.
دیدگاه عدم مغایرت
الف) ایراد سابق شورای نگهبان ناظر بر ابهام در «الزام» و یا «اختیار» دولت در
اجرای طرح مذکور بود؛ بدین معنا که گفته شد واژه «میتواند» در بند (الف) این
مصوبه ،در کنار قرینهی لفظی «الزماالجراء» در ذیل بند (ب) ،ممكن است معنای الزام
و تكلیف دولت در پرداخت هزینه از کارافتادگی و اعسار را افاده کند و از این جهت،
شائبهی مغایرت این مصوبه با اصل ( )78به وجود آید؛ چون این مصوبه به صورت
«طرح» به مجلس ارائه شده و طریق تأمین هزینههای اجرایی آن نیز در مصوبه
پیشبینی نشده است .مجلس شورای اسالمی نیز در راستای رفع این ابهام ،بند (ب)
مصوبه را اصالح کرده و عبارت «الزماالجراء شدن» را از این بند ،حذف و کلمه
«تصویب» را جایگزین آن کرده است که در نتیجه ،با این اصالح ،ابهام مذکور برطرف
شده است .زیرا هماینک «اختیار» دولت در اجرای قانون مذکور روشن شده است و
دولت با وجود این «اختیار» ،تنها در صورتی قانون مذکور را اجرا خواهد کرد که منابع
مالی آن را تأمین کرده باشد .بر این اساس ،ماده مذکور مغایرتی با قانون اساسی و از
جمله اصل ( )78ندارد.
ب) مصوبه مزبور ابتدا در سال  0140به تصویب رسید و پس از ایرادات شورای
نگهبان ،در سال  0141اصالح و اعاده شده است .لذا منظور از عبارت «تأمین بار مالی
آن در بودجه سنواتی ،از سال  0141و بعد از آن» در این مصوبه ،به معنای تعیین
هزینهی اجرای مصوبه در قانون بودجهی سالهای  0141و یا  0141نیست؛ زیرا
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قوانینِ بودجهی سال  0141و  0141کل کشور ،تصویب و اجرا شده است و درج
بودجه جهت پرداخت موضوع این مصوبه در قوانین بودجه سالهای  0141و ،0141
سالبه به انتفاء موضوع است .لذا مصوبهی مذکور از این جهت ابهام ندارد.
دیدگاه ابهام
عبارت ذیل بند (الف) که مقرر داشته است ...« :با تأمین بار مالی آن در بودجه
سنواتی ،از سال  0141و بعد از آن از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،
حقوق پرداخت نماید» ،واجد ابهام است .توضیح اینكه مصوبهی مزبور ابتدا در سال
 0140به تصویب مجلس رسید و به همین جهت ،در آن ،عبارت فوقالذکر درج شده
بود؛ اما در حال حاضر که سال  0141است ،مشخص نیست که منظور مجلس از
عبارت مذکور چیست؟ آیا بدین معنا است که دولت مجاز به پرداخت هزینه از
کارافتادگی و اعسار از سال  0141به بعد است و یا اینكه این اجازه صرفاً از سالِ پس
از تصویب نهایی این مصوبه (یعنی از سال  )0149قابل اجرا است؟ اگر منظور ،الزام
به تأمین مالی هزینهی پرداخت از کارافتادگی و اعسار سالهای  0141و  0141در
بودجهی سنوات بعدی باشد ،از آنجا که محل تأمین هزینههای جدید در سنوات بعدی
تعیین و معلوم نشده است ،مصوبهی مزبور مغایر با اصل  78قانون اساسی است.
بنابراین تا زمانی که ابهام مذکور رفع نشود ،نمیتوان در خصوص مغایرت و یا عدم
مغایرت این مصوبه با قانون اساسی اظهار نظر کرد.
نظر شوراي نگهبان
در قسمت اخیر تبصره الحاقی ،اگر مقصود این است که بار مالی آن در بودجه
سالهای  0141و  0141پیشبینی شود ،با توجه به اینكه بودجه سالهای مذکور قب ً
ال
به تصویب رسیده ،موضوعاً منتفی است و اگر به معنای الزام به پیشبینی در بودجه
سالهای بعد است ،مغایر اصل ( )78قانون اساسی میباشد که به هر حال ،باید روشن
شود تا اظهار نظر ممكن

گردد)0(.
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