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اليحه دائمیشدن قانون اصالح قانون تأسیس و اداره مدارس،
مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی
مقدمه

«اليحه دائميشدن قانون تأسيس و اداره مدارس ،مراكز آموزشي و مراكز
پرورشي غيردولتي» که با عنوان «اليحه تمديد مهلت اجراي آزمايشی قانون
تأسیس و اداره مدارس ،مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» به مجلس
شوراي اسالمی تقديم و پس از اعالم وصول در تاريخ  ،1391/8/3جهت
بررسی به کمیسیون «آموزش ،تحقیقات و فناوري» بهعنوان کمیسیون اصلی
ارجاع شد ،نهايتاً در جلسه علنی مورخ  1390/3/40مجلس شوراي اسالمی با
اصالحاتی بهتصويب رسید و در راستاي اجراي اصل  90قانون اساسی به
شوراي نگهبان ارسال شده است .اين مصوبه در گزارش حاضر بررسی میشود.
بررسی و تبیین
تبیین اصل ماده واحده

 .4مغايرت با اصل  44قانون اساسي :کلیت و اصل اين مصوبه ،مغاير حكم
اصل  40قانون اساسی است .توضیح آنكه عنوان اليحه تقديمی دولت ،همانطور
که ذکر شد« ،اليحه تمديد مهلت اجراي آزمايشی قانون تأسیس و اداره مدارس،
مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی» بوده که به تبع همین عنوان ،مشتمل بر
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ماده واحدهاي کوتاه( )1با مضمون تمديد  4ساله مهلت اجراي آزمايشی قانون
اخیرالذکر بوده است .لكن مجلس شوراي اسالمی در بررسی و تصويب اليحه
تقديمی دولت ،آن را هم از لحاظ شكلی و هم از لحاظ محتوايی کامالً دگرگون
کرده است .اما دگرگونی شكلی اليحه به اين صورت بوده که ماده واحدهاي کوتاه
و بدون «بند» و «تبصره» به ماده واحدهاي بلند با « 34بند» تبديل شده که طی آن
« 40ماده» قانون تأسیس و اداره مدارس ،مراکز آموزشی و مراکز پرورشی
غیردولتی ،اصالح شده و « 4بند» و « 6تبصره» به مواد آن و « 3ماده» به قانون
تأسیس مدارس غیرانتفاعی الحاق شده است .دگرگونی محتوايی اليحه هم به اين
ترتیب بوده است که همانطور که گفته شد ،مفاد اليحه تقديمی دولت چیزي جز
تمديد  4ساله مهلت اجراي آزمايشی قانون تأسیس و اداره مدارس ،مراکز
آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی نبوده ،لكن مجلس اوالً تمديد مهلت قانون
اخیرالذکر را به دائمیشدن آن تبديل کرده و ثانیاً تغییرات بسیاري هم در اين
قانون داده است .بنابراين مصوبه مجلس تحت عنوان «اليحه» ،ديگر نه قابلانتساب
به دولت است و نه اساساً میتواند چنین عنوانی داشته باشد ،بلكه «طرحی» است
که نام اليحه بر آن نهادهاند .بر همین اساس ،الزم است فرايند قانونی مذکور در
اصل  40قانون اساسی که مقرر داشته است« :طرحهاي قانونی به پیشنهاد حداقل
پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسالمی قابلطرح است» درخصوص
اين مصوبه طی شود و پس از تصويب در قالب «طرح» ،در راستاي اجراي اصل
 90قانون اساسی به شوراي نگهبان ارسال شود.
 .1ماده واحده -مهلت اجرای آزمایشی قانون تأسیس و اداره مدارس ،مراکز آموزشی و مراکز
پرورشی غیردولتی -مصوب  -7331از تاریخ  7333/5/6برای مدت دو سال تمدید میگردد.
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 .2تذكر :عنوان اليحه بايد به «اليحه دائمیشدن قانون اصالح قانون تأسیس
مدارس غیرانتفاعی» اصالح شود؛ زيرا اگرچه بهموجب ماده (« )1قانون اصالح
قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی» مصوب  ،1384عنوان «قانون تأسیس مدارس
غیرانتفاعی» مصوب  1364به «قانون تأسیس و اداره مدارس ،مراکز آموزشی و
مراکز پرورشی غیردولتی» تغییر يافته است ،اما عنوان خود «قانون اصالح قانون
تأسیس مدارس غیرانتفاعی» که اين مصوبه در پی دائمیکردن آن است ،تغییر
نكرده است.
اما صرف نظر از ايراد کلی و اساسی پیشگفته که به اين مصوبه وارد است،
در ادامه بندهاي ماده واحده بررسی میشود.
بررسی بندهای ماده واحده
بند ( -)2تذکر

تذكر :با تغییر ماده ( )1قانون به ترتیب مذکور در اين بند مصوبه ،متن جمله
انتهايی ماده مذکور چنین خواهد شد« :رئیس اين سازمان معاون وزير و رئیس
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهاي مردمی وزارت
آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش است»؛ لذا اين بند به اصالح
عبارتی نیاز دارد.
بند ( -)3تذکر

عبارت تغییريافته آن قسمت از ماده ( )4موضوع ماده ( )3قانون که بهوسیله
اين بند تغییر میکند ،چنین خواهد شد« :مدرسه :واحد آموزشی و پرورشی
است که آموزشهاي رسمی را از دورههاي تحصیلی پیشدبستان تا پايان دوره
متوسطه ارائه مینمايد»؛ لذا عبارات «دورههاي» و «پیشدبستان» در صدر اين بند
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بايد به ترتیب به عبارات «دوره» و «پیشدبستانی» اصالح شوند.
بند ( -)6نکته

بند « »8الحاقی به ماده ( )0موضوع ماده ( )0قانون« ،نماينده کمیسیون
آموزش ،تحقیقات و فناوري مجلس شوراي اسالمی» را به اعضاي «شوراي
مرکزي نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی يا آموزشی غیردولتی» میافزايد.
باتوجه به اينكه طبق ماده ( )3موضوع ماده ( )0قانون که بهوسیله بند « »0همین
مصوبه اصالح خواهد شد ،وظیفه شوراي مذکور« ،برنامهريزي ،ساماندهی و
نظارت بر اجراء اين قانون» است( )1که امري اجرايی قلمداد میشود ،در نگاه
نخست عضويت «نماينده کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوري مجلس شوراي
اسالمی» در «شوراي مرکزي نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی يا آموزشی
غیردولتی» مغاير اصول  74و  64قانون اساسی به نظر میرسد .لكن باتوجه به
 .1جزئیات وظایف و اختیارات «شورای مرکزی نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی
غیردولتی» در ماده ( )5موضوع ماده ( )5قانون آمده است:
ماده  -5ماده ( )76بهعنوان ماده ( )5به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -5وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی عبارت است از:
 -7تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجراء این قانون در چهارچوب سیاستها
و مقررات وزارت آموزش و پرورش.
 -2تأیید صالحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی از طریق تحقیق و بررسی و
استعالم از مراجع قانونی ذیربط.
 -3صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی.
 -4نظارت بر عملكرد مدارس و مراکز غیردولتی و شوراهای نظارت استان ،شهرستان و منطقه.
 -5تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی».
 -6تجدیدنظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان وفق این قانون.
تبصره -کلیه مصوبات شورای نظارت مرکزی پس از تصویب وزیر آموزشوپرورش
قابلاجراء است.
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اينكه بر اساس تبصره ماده ( )7موضوع ماده ( )7قانون« ،کلیه مصوبات شوراي
نظارت مرکزي پس از تصويب وزير آموزشوپرورش قابلاجراء است» ،در
مجموع ايرادي به عضويت «نماينده کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوري
مجلس شوراي اسالمی» در «شوراي مرکزي نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی
يا آموزشی غیردولتی» وارد نیست.
بند ( -)7مغايرت با اصل  34قانون اساسی

درخصوص عبارت انتهايی ماده ( )6اصالحی موضوع ماده ( )6قانون که
مقرر میدارد« :در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات اين شوراها ،موضوع
به شوراي باالتر ارجاع میگردد» ،بايد گفت اگرچه مفاد آن در قانون آزمايشی
فعلی هم وجود دارد ،لكن اين ابهام وجود دارد که آيا میتوان از اين تصمیمات
به مراجع قضائی شكايت کرد يا نه؟ با رجوع به ماده ( )37موضوع ماده ()38
قانون،

()1

مشخص میشود که به تصمیمات شوراهاي استانی ،شهرستانی و

منطقهاي صرفاً میتوان در شوراي نظارت مرکزي اعتراض کرد و تصمیمات
شوراي نظارت مرکزي هم «قطعی» است و صرفاً «در مورد تعطیلی دائم مدرسه
يا مرکز غیردولتی يا محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه يا مرکز
 .1ماده  -83تبصره ( )7ماده ( )71بهعنوان ماده ( )35به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -35آراء شورای نظارت استان در موارد حكم به تعطیلی موقت یا دائم مدرسه یا مرکز و
یا محرومیت موقت یا دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی الزم است به تأیید
رئیس سازمان آموزشوپرورش برسد و آراء مذکور پس از ابالغ ظرف بیستروز
قابلتجدیدنظرخواهی در شورای نظارت مرکزی است .آراء شورای نظارت مرکزی در صورت
تأیید و ابالغ وزیر آموزشوپرورش قطعی است.
آراء شورای نظارت مرکزی در مورد تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز غیردولتی یا محرومیت دائم
مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی ظرف یكماه از تاریخ ابالغ رأی در مراجع
قضائی ذیصالح قابلشكایت است.
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غیردولتی» میتوان به «مراجع قضائی ذيصالح» شكايت کرد .بنابراين عبارت
انتهايی ماده ( )6اصالحی موضوع ماده ( )6قانون مغاير حكم اصل  30قانون
اساسی مبنیبر امكان رجوع به دادگاههاي صالح بهمنظور دادخواهی است.
همچنین درخصوص تصمیمات «شوراي مرکزي نظارت بر مدارس و مراکز
پرورشی يا آموزشی غیردولتی» نیز اين ايراد وجود دارد.
بند ( -)0ابهام ،نکته

 .1بهموجب اين بند« ،شرط تأهل براي مردان» ،به شروط الزم «متقاضیان
تأسیس مدرسه يا مرکز پرورشی يا مرکز آموزشی غیردولتی» افزوده شده است.
در اين خصوص اين ابهام وجود دارد که چرا اين شرط صرفاً براي «مردان» در
نظر گرفته شده و آيا ويژگی خاصی در اين باره مد نظر بوده است که اين شرط
براي «زنان» نیامده است؟
 .4نکته :با توجه به حكم ذيل اين بند مبنیبر اصالح تبصره « »4ماده ()8
موضوع ماده ( )9قانون ،عبارت انتهايی تبصره « »4فعلی ماده ( )8قانون( )1که
درخصوص مدارس اقلیتهاي دينی مقرر میدارد« :اين مدارس فقط مجاز به
ثبت نام از دانشآموزان اقلیتهاي دينی هستند» حذف خواهد شد .اين موضوع
محلتأمل است.
ذکر اين نكته الزم است که شوراي نگهبان در نظريه شماره 84/34/44164
مورخ  1384/3/7خود درخصوص «اليحه اصالح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی
 .1تبصره  -2مؤسسان مدارس اقلیتهای دینی شناختهشده موضوع این قانون توسط مراجع
رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تأیید ایشان باشند به
وزارت آموزش و پرورش معرفی میشوند .این مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانشآموزان
اقلیتهای دینی هستند.
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مصوب  1364/3/7و الحاق موادي به آن» بیان کرده بود« :اطالق تبصره ( )4ماده
( )1(،)]8[14مغاير اصل  13قانون اساسی میباشد و نیز اطالق اجازه تأسیس
مراکز مذکور ،خالف موازين شرع شناخته شد ».که مجلس براي رفع اين ايراد،
تبصره مذکور را به شكل فعلی تصويب کرد.
بند ( -)11مغايرت با اصل  131قانون اساسی

تدوين و ابالغ دستورالعمل اجرائی ماده ( )14موضوع ماده ( )11قانون

( )2

توسط «بانک مرکزي» مغاير اصل  138قانون اساسی است؛ چراکه دستورالمعل
ماده مذکور ،شامل امور مربوط به آيیننامه اجرائی نیز میشود.
بند ( -)12مغايرت با اصل  77قانون اساسی

درست است که تكلیف مذکور در اين بند در ماده ( )11فعلی موضوع ماده
( )14قانون

()3

نیز وجود دارد ،لكن با توجه به اينكه عبارات «احداث بنا» و

 .1تبصره  -2مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی
توسط مراجع رسمی دینی آنان که تابع و مقیم کشور هستند یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به
وزارت آموزشوپرورش معرفی میشوند .این مدارس و مراکز فقط مجاز به ارائه خدمات
آموزشی و پرورشی به دانشآموزان اقلیتهای دینی هستند.
 .2ماده  -11ماده ( )73بهعنوان ماده ( )71به شرح زیر اصالح میشود:
ماده  -71بانكهای کشور موظفند طبق قانون عملیات بانكی بدون ربا با معرفی وزارت
آموزشوپرورش پنجاه درصد ( )%51از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز پرورشی غیردولتی
را  -که از کارکنان آموزشوپرورش هستند  -جهت تهیه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین
تجهیزات و امكانات مورد نیاز به صورت وام قرضالحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع
اعتبارات بانكی تأمین نمایند.
 .3ماده  -12متن زیر بهعنوان ماده ( )77به قانون الحاق میگردد:
ماده  -77دولت موظف است همهساله یارانه مربوط به تسهیالت بانكی را برای خرید زمین،
ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امكانات خود در الیحه بودجه ساالنه کل
کشور پیشبینی نماید.
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«تجهیزات» در اين بند به ماده مذکور اضافه شده است ،اين موضوع که نه در
قانون فعلی وجود دارد و نه در اليحه دولت وجود داشته است ،داراي بار مالی
است و چون طريق تأمین اين هزينه جديد در مصوبه مجلس معلوم نشده است،
مغاير اصل  47قانون اساسی است.
ذکر اين نكته الزم است که شوراي نگهبان در نظريه شماره 84/34/44164
مورخ  1384/3/7خود درخصوص «اليحه اصالح قانون تأسیس مدارس
غیرانتفاعی مصوب  1364/3/7و الحاق موادي به آن» ،ماده متناظر ماده پیشگفته
را به دلیل افزودن عبارات «تجهیزات»« ،احداث» و «تكمیل» به اليحه دولت،
مغاير اصل  47قانون اساسی اعالم کرده بود که مجلس براي رفع اين ايراد،
تبصره مذکور را به شكل فعلی تصويب کرد.
بند ( -)14مغايرت با اصل  77قانون اساسی

با تغییر مذکور در صدر بند « »10مصوبه« ،اختیار» وزارت آموزشوپرورش
در ايجاد صندوق حمايت از توسعه مدارس غیردولتی ،مذکور در ماده ()13
فعلی موضوع ماده ( )10قانون )1(،به «تكلیف» وزارتخانه مذکور تبديل میشود .با
توجه به اينكه ظاهراً از سال ( 1384تاريخ تصويب ماده اخیرالذکر) تاکنون
 .1ماده  -11متن زیر بهعنوان ماده ( )73به قانون الحاق میگردد:
ماده  -73بهمنظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی ،به وزارت آموزشوپرورش اجازه
داده میشود با مشارکت این مؤسسان «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را ایجاد
نماید .دولت موظف است همهساله ،عالوهبر کمكها و تسهیالت مذکور در این قانون ،حداقل
معادل پنجاه درصد ( )%51از قیمت تمامشده سرانه ساالنه دانشآموزی در بخش دولتی را به
ازاء کل دانشآموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمك نماید.
اساسنامه صندوق مذکور ظرف سهماه پس از الزماالجراءشدن این قانون توسط وزارت
آموزشوپرورش تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.

3

صندوق مذکور ايجاد نشده است؛ لذا «تكلیف» دولت به ايجاد اين صندوق که
نه در قانون فعلی وجود دارد و نه در اليحه دولت وجود داشته است ،داراي بار
مالی بوده و چون طريق تأمین اين هزينه جديد در مصوبه مجلس معلوم نشده
است ،مغاير اصل  47قانون اساسی است.
بند ( -)17مغايرت با اصول  77و  17قانون اساسی

 .1باتوجه به اضافهشدن «مراکز غیردولتی» به ماده ( ،)19معافیت از عوارض و
«برخورداري از تخفیفات ،ترجیحات و کلیه معافیتهاي مالیاتی» همانند مدارس
دولتی ،داراي بار مالی است؛ چراکه در ماده ( )19فعلی موضوع ماده ( )41قانون،
صرفاً «مدارس غیردولتی» از اين امتیاز برخوردارند ،اما اين مصوبه« ،مراکز
غیردولتی» را هم از اين معافیتها بهرهمند کرده است و چون طريق جبران اين
کاهش درآمد در مصوبه مجلس معلوم نشده است ،مغاير اصل  47قانون اساسی
است .اين تذکر الزم است که طبق ماده ( )4موضوع ماده ( ) 3قانون،

() 1

 .1ماده  -8مواد ( )7و ( )2در یكدیگر ادغام و بهعنوان ماده ( )2به شرح زیر اصالح میشود:
«ماده  -2مدرسه ،مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف ذیل توسط اشخاص
حقیقی یا حقوقی و یا مشارکت ایشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهای
عمومی وزارت آموزشوپرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر
اساس این قانون تأسیس و اداره میشود.
مدرسه :واحد آموزشی و پرورشی است که آموزشهای رسمی را مطابق دورههای تحصیلی
(پیشدبستانی ،ابتدائی ،راهنمایی تحصیلی ،متوسطه و پیشدانشگاهی) ارائه مینماید.
مرکز پرورشی :مرکزی است که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت مینماید .از
قبیل کانون فرهنگی ،تربیتی و ورزشی ،اردوگاه دانشآموزی و مرکز مشاوره.
مرکز آموزشی :مرکزی است که بهمنظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب
مهارتهای فنی و حرفهای بدون ارائه مدرك تحصیلی رسمی فعالیت مینماید .از قبیل
آموزشگاه علمی آزاد ،آموزشگاه زبان خارجی ،آموزشگاه فنی – حرفهای و کار و دانش.
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مدرسه غیردولتی و مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی به صورت
تفكیکشده تعريف شدهاند که مجزا بودن «مدارس غیردولتی» و «مراکز
غیردولتی» را نشان میدهد.
ذکر اين نكته الزم است که شوراي نگهبان در نظريه شماره 84/34/44164
مورخ  1384/3/7خود درخصوص «اليحه اصالح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی
مصوب  1364/3/7و الحاق موادي به آن» ،ماده متناظر ماده موضوع اين بند را به
دلیل افزودن «مراکز پرورشی و آموزشی غیردولتی» به اليحه دولت که صرفاً
«مدارس غیردولتی» را شامل میشد ،مغاير اصل  47قانون اساسی اعالم کرده بود که
مجلس براي رفع اين ايراد ،ماده مذکور را به شكل فعلی تصويب کرد.
 .4در تبصره الحاقی به ماده ( )19موضوع ماده ( )41قانون ،تعیین «مراکز
آموزشی غیردولتی پردرآمد» بايد بر اساس معیارهايی صورت گیرد که جنبه
تقنینی دارد و لذا اطالق سپردن اين تشخیص به «شوراي نظارت مرکزي» ،مغاير
حكم اصل  87قانون اساسی مبنیبر ممنوعیت تفويض قانونگذاري است.
بند ( -)10مغايرت با اصل  17قانون اساسی و تذکر

 .1عبارت الحاقی به انتهاي ماده ( )41موضوع ماده ( )43قانون که مقرر کرده
است« :شرايط اختصاصی مدير مدرسه غیردولتی همانند مدير مدرسه دولتی
است و شرايط مدير مرکز آموزشی و يا پرورشی توسط شوراي عالی آموزش و
پرورش تعیین میگردد» ،مغاير اصل  87قانون اساسی است؛ چراکه هماکنون
«شرايط اختصاصی مدير مدرسه دولتی» بهموجب مصوبه مورخ 1384/6/11
شورايعالی آموزشوپرورش با عنوان «شرايط احراز مديريت مدارس» تعیین
شده است و با الحاق عبارت مذکور ،در واقع تعیین شرايط اختصاصی مدير
77

مدرسه غیردولتی به مصوبه شورايعالی آموزشوپرورش واگذار میشود و حال
آنكه اين موضوع ،يک امر تقنینی است و لذا واگذاري آن به مصوبه شورايعالی
آموزشوپرورش ،مغاير حكم اصل  87قانون اساسی مبنیبر ممنوعیت تفويض
قانونگذاري است.
ذکر اين نكته الزم است که شوراي نگهبان در نظريه شماره 84/34/44164
مورخ  1384/3/7خود درخصوص «اليحه اصالح قانون تأسیس مدارس
غیرانتفاعی مصوب  1364/3/7و الحاق موادي به آن» ،ماده متناظر ماده موضوع
اين بند را به دلیل اينكه «ساير شرايط مدير مرکز پرورشی يا آموزشی را مطابق
مصوبات شورايعالی آموزشوپرورش» دانسته بود« ،به دلیل تقنینیبودن
مصوبات شورايعالی آموزشوپرورش» مغاير اصل  87قانون اساسی اعالم کرده
بود که مجلس براي رفع اين ايراد ،عبارت مذکور را حذف کرد.
 .4تذكر :واژه «اختصاصی» بايد بعد از واژه «شرايط» در ذيل عبارت الحاقی
به انتهاي ماده ( )41موضوع ماده ( )43قانون افزوده شود؛ چراکه در غیر اين
صورت معنی عبارت آن میشود که کلیه شرايط مدير مرکز آموزشی و يا
پرورشی ،چه شرايط عمومی و چه شرايط اختصاصی ،توسط شورايعالی
آموزشوپرورش تعیین شود و حال آنكه شرايط عمومی مدير مرکز آموزشی و
يا پرورشی غیردولتی بر اساس صدر ماده ( )41موضوع ماده ( )43قانون تعیین
شده است و تعیین دوباره آن توسط شورايعالی آموزشوپرورش معنی ندارد.
بند ( -)21مغايرت با اصل  77قانون اساسی

درخصوص حكم مقرر در اين بند بايد گفت که با توجه به اينكه اين
موضوع در اليحه دولت نبوده است و همچنین در تبصره « »1فعلی ماده ()44
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موضوع ماده ( )47قانون( )1هم ،اوالً عمل به اين حكم« ،اختیار» دولت است و نه
«تكلیف» آن و ثانیاً اين اختیار هم صرفاً درخصوص پرداخت بخشی از حق بیمه
سهم «کارکنان» غیررسمی مدارس غیردولتی است و نه سهم «مؤسس» آن؛ لذا
داراي بار مالی بوده و چون طريق تأمین اين هزينه جديد در مصوبه مجلس
معلوم نشده است ،مغاير اصل  47قانون اساسی است.
ذکر اين نكته الزم است که طبق ماده ( )13موضوع ماده ( )10قانون،

( )2

«دولت» منابع «صندوق حمايت از توسعه مدارس غیردولتی» را تأمین میکند.
بند ( -)21ابهام

درخصوص عبارت «ايتام مستمند» که به مشموالن حكم ماده ( )48موضوع
ماده ( )34قانون افزوده شده است ،اين ابهام وجود دارد که اين افراد و مستمند
بودن آنها چگونه و بر اساس چه معیاري تعیین میشوند .ساير مشمولین ماده
مذکور بر اساس معیارهاي قانونی ،مشخص و معین میشوند.
 .1ماده  -22ماده ( )73بهعنوان ماده ( )25به شرح زیر اصالح میگردد:
ماده . ... -25
تبصره  -7دولت میتواند از محل اعتبارات «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»
بخشی از حق بیمه کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی را پرداخت نماید.
 .2ماده  -11متن زیر بهعنوان ماده ( )73به قانون الحاق میگردد:
ماده  -73بهمنظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی ،به وزارت آموزشوپرورش اجازه
داده میشود با مشارکت این مؤسسان «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را ایجاد
نماید .دولت موظف است همهساله ،عالوهبر کمكها و تسهیالت مذکور در این قانون ،حداقل
معادل پنجاه درصد ( )%51از قیمت تمامشده سرانه ساالنه دانشآموزی در بخش دولتی را به
ازاء کل دانشآموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمك نماید.
اساسنامه صندوق مذکور ظرف سهماه پس از الزماالجراءشدن این قانون توسط وزارت
آموزشوپرورش تهیه و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
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بند ( -)39تذکر

تذكر :در ماده ( )36الحاقی ،عبارت «قانون ثبت تشكیالت و مؤسسات
غیرتجاري مصوب  1334و اصالحات بعدي و آيیننامه آن» بايد به عبارت
«آيیننامه اصالحی ثبت تشكیالت و مؤسسات غیرتجاري مصوب  1334و
اصالحات بعدي آن» تغییر يابد؛ چراکه قانونی با اين عنوان وجود ندارد و
آنچه مصوب سال  1334است ،آيیننامه اخیرالذکر است.
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