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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.

طرحاستفساريهتبصرهماده()67قانونآييننامهداخلیمجلسشورایاسالمی

3

طرح استفساريه تبصره ماده ( )67قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي
درآمد
طرح «استفساریه تبصره ماده ( )67قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی»
توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به جهت ابهامزدایی از ماهیت
اشتغال افرادی که به دفاتر نمایندگی مأمور میشوند با قید دو فوریت تقدیم مجلس
شد .در مقدمهی توجیهی این طرح ،ضرورت ارائهی این طرح چنین بیان شده است :با
عنایت به تصویب ماده ( )67قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی در
خصوص مأموریت افرادی که به درخواست نمایندگان به دفاتر نمایندگی مأمور
میشوند عبارت «کارکنان و یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده ( )8قانون مدیریت
خدمات کشوری» دارای ابهام است و معلوم نیست که آیا این افراد مشمول اعضای
هیئت علمی هم میشود یا خیر؟ لذا با توجه به اینكه فلسفهی مأموریت نیروهای
مذکور کمک فكری به نمایندگان میباشد در نظر گرفته شد که موضوع در قالب
استفساریه مطرح گردد.
با وجود ارائهی این طرح به صورت دوفوریتی ،نمایندگان مجلس در جلسهی
علنی مورخ  0941/01/9به دو فوریت آن رأی ندادند و صرفاً با یک فوریت بررسی این
طرح موافقت کردند .لذا این طرح ،برای رسیدگی به صورت یکفوریتی به کمیسیون
تدوین آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که
کمیسیون مزبور ،آن را در جلسهی مورخ  0949/0/04به تصویب رساند و گزارش آن
را به مجلس ارائه کرد .این طرح در تاریخ  0949/0/19در صحن علنی مجلس مطرح
و عیناً به تصویب نمایندگان رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل  49قانون
اساسی ،طی نامهی شماره  910/9094مورخ  0949/0/17به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  0949/1/9خود ،مفاد آن
را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و نظر خود در این خصوص را طی
نامهی شماره  49/011/909مورخ  0949/1/9به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي1131/1/42 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان1131/4/1 :
موضوع استفساريه:
آيا منظور از كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده
( )5قانون مديريت خدمات كشوري( )1مصرّح در تبصره ماده ()67
قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي )4(،اعضاي هيئت
علمي دانشگاهها نيز ميباشد يا خير؟
پاسخ:
بلي ،كاركنان يا كارشناسان دستگاههاي مشمول ماده ( )5قانون
مديريت خدمات كشوري ،موضوع تبصره ماده ( )67قانون آييننامه
داخلي مجلس شوراي اسالمي ،شامل اعضاي هيئت علمي
 .1ماده ( )8قـانون مـدیریت خـدمات کشـوری مصـوب « :0957/6/5مـاده  -8دسـتگاه اجرایـی :کلیـه
وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهـای عمـومی غیردولتـی ،شـرکت هـای دولتـی و کلیـه
دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفـت ایـران،
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانک ها و بیمههای دولتی ،دستگاه اجرایی نامیده
میشوند».
 .2تبصره ماده ( )67قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی (الحاقی مورخ « :)0941/9/5تبصـره-
در هر دوره مجلس ،نمایندگان میتوانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههـای مشـمول
ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری را برای بهکـارگیری در دفتـر ارتباطـات مردمـی جهـت امـور
مشاورهای ،اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست نمایند .در این صورت با همـاهنگی دسـتگاه
مبدأ ،درخواست مأموریت افراد مورد نظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور بـه دفتـر ارتبـار مردمـی
نماینده ،مأمور میشوند .حقوق ،مزایا ،حق مأموریت و اضافهکار این مـأموران طبـق قـوانین و مقـررات
مربوطه بر عهده دستگاه مأمورکننده مـیباشـد و میـزان اضـافه کـار تـا سـقف مصـوب اداره مربوطـه و
مأموریت ماهیانه و مرخصی استفادهشده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذیربـط اعـالم مـیشـود.
افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء ،افزایش حقوق سنواتی ،افزایش گـروه و رتبـه و
سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دسـتگاه ذیربـط مـیباشـد .تعـداد
افراد مورد نیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان ،تعداد شهر و روسـتا ،جمعیـت و وسـعت،
شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیتهای هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس
تعیین میشود .پس از اعالم پایان مأموریت ،دستگاه ذیربط موظف است این افراد را حـداقل در پسـت
سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز بهکار گیرد .این مصوبه ،نـافی تبصـره ( )9مـاده ( )1قـانون
استخدامی کارکنان مجلس شورای اسالمی مصوب  0961/5/19مجلس شورای اسالمی نمیباشد».
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دانشگاهها و كليه افرادي كه از دستگاههاي مذكور حقوق دريافت
ميكنند نيز ميباشد.
ديدگاه ابهام
الف) با توجه به اینكه دانشگاهها و به خصوص اعضای هیئت علمی آنها از نظر
استخدامی و نیز پرداخت حقوق ،احكام خاص خود را دارند ،نسبت به اینكه این افراد
هم جزء کارکنان دستگاههایی اجرایی مذکور در ماده ( )8قانون مدیریت خدمات
کشوری محسوب میشوند یا خیر تردید وجود دارد.
ب) اطالق عبارت «اعضای هیئت علمی دانشگاهها» در این استفساریه موجد این
ابهام است که آیا اعضای هیئت علمی دانشگاههای غیردولتی نیز مشمول آن میشوند
یا خیر .در صورتی که اعضای هیئت علمی دانشگاههای غیردولتی نیز مشمول
استفساریه ی مذکور باشند این مصوبه دارای اشكال خواهد بود؛ زیرا با توجه به اینكه
دانشگاههای غیردولتی مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده ( )8قانون مدیریت
خدمات کشوری نیستند ،حكم مقرر در تبصرهی ماده ( )67شامل اعضای هیئت علمی
این دانشگاهها نمیشود و شمول این حكم نسبت به این دسته از اعضای هیئت علمی،
در واقع موجب توسعهی دامنهی قانون خواهد بود .بر این اساس ،باید منظور از
«اعضای هیئت علمی دانشگاهها» در این استفساریه به طور دقیق مشخص شود تا
امكان اظهار نظر فراهم شود.
ديدگاه عدم مغايرت و ابهام
الف) با توجه به اینكه ماده ( )1قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف
«مؤسسه دولتی» مقرر داشته است« :مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که
به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقالل حقوقی ،بخشی از وظایف و
اموری را که بر عهدهی یكی از قوای سهگانه و سایر مراجع قانونی میباشد انجام
میدهد» ،لذا دانشگاههای دولتی نیز نوعی «مؤسسه دولتی» محسوب میشوند و مطابق
ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری «مؤسسات دولتی» یكی از انواع دستگاههای
اجرایی محسوب میشوند .از اینرو ،اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی نیز مشمول
عنوان «کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (  )8قانون مدیریت خدمات
کشوری» موضوع حكم مقرر در تبصره ماده ( )67قانون آییننامه داخلی هستند.
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عالوه بر این ،هرچند دانشگاهها و به خصوص اعضای هیئت علمی آنها از نظر
استخدامی و نیز پرداخت حقوق ،احكام خاص خود را دارند ،لیكن این موضوع بدان
معنا نیست که دانشگاههای دولتی از ذیل عنوان «مؤسسه دولتی» و به تبع آن از ذیل
«دستگاههای اجرایی» خارج شوند .بنابراین ،نسبت به اینكه این افراد هم جزء کارکنان
دستگاههایی اجرایی مذکور در ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب
میشوند ابهام و تردیدی وجود ندارد و از این جهت بر مصوبهی مزبور اشكالی وارد
نیست.
ب) با عنایت به اینكه در این مصوبه پس از عبارت «اعضای هیئت علمی
دانشگاهها» ،عبارت «کلیه افرادی که از دستگاههای مذکور حقوق دریافت میکنند» ذکر
شده است و دستگاههای مذکور همان دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )8قانون
مدیریت خدمات کشوری میباشند ،اعضای هیئت علمی دانشگاههای غیر دولتی
مشمول این استفساریه نمیشوند .از اینرو ،عبارت «اعضای هیئت علمی دانشگاهها»
در استفساریه مزبور منجر به توسعهی دامنهی قانون نشده و با ابهامی مواجه نیست.
ج) با توجه به اینكه «کلیه وزارتخانهها» از جمله وزارت علوم ،جزء دستگاههای
اجرایی ماده ( )8قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشوند و اعضای هیئت
علمی دانشگاهها نیز زیرمجموعهی وزارت علوم هستند ،لذا مأمور شدن اعضای هیئت
علمی دانشگاهها در دفتر ارتباطات مردمی نمایندگان جهت امور مشاورهای ،اداری و
خدماتی فاقد اشكال است.
نظر شوراي نگهبان
مصوبهی مزبور ،مغایرتی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح استفساريه تبصره ماده ( )67قانون آييننامه
داخلي مجلس شوراي اسالمي ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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