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اليحه اصالح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سالمت نظام
اداري و مقابله با فساد (اعاده شده)
مقدمه

الیحه «تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سالمت نظام اداری
مقابله با فساد» که پیش از این دو مرحله نزد شورای نگهبان ارسال شده بود،
مجدداً با اصالحاتی جهت رفع ابهام باقی مانده نسبت به مصوبه مزبور نزد
شورای نگهبان ارسال شده است.
الزم به ذکر است مصوبه حاضر و همچنین مصوبه قبلی در خصوص این
الیحه صرفاً در مقام رفع ابهام از تبصره ماده ( )91بوده است و درخصوص
ماده ( )20در مقام اصالح نبوده و نسبت به قانون موجود اصرار نموده است.
شرح و بررسي
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ابهام مورد نظر شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده ( )91ناظر بر
شمول حکم تبصره نسبت به گزارشدهندگانی است که «اطالعات» آنها
صحیح بوده اما قابل اثبات نیست.
در این رابطه باعنایت به اینکه مطابق تبصره اصالحی گزارش دهندگان
در صورتی که اقدامات آنان در جمع آوری و ارائه اطالعات مورد تأیید
مراجع ذیصالح باشد ،اعم از اینکه اطالعات آنها قابل اثبات باشد یا نباشد،
 .۹تبصره -اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي شوند كه اطالعات آنها صحيح و اقدامات آنان
مورد تأييد مراجع ذي صالح باشد .
نحوه اقدامات حمايتي  ،نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان  ،طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطالعات و با
همكاري وزارت دادگستري و معاونت هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
جمهور تهيه مي شود و اقدامات قانوني الزم براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي به عمل مي آيد.
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مشمول مقررات حمایتی این قانون گردیدهاند ،ابهام شورا مرتفع شده است.
همچنین ذیل این تبصره اشخاصی که با سوء نیت اقدام به ارائه اطالعات
نموده اند ،درصورتی که اطالعات آنها منجر به اثبات جرم یا تخلف نشود
مشمول مقررات حمایتی این قانون قرار نگرفته اند .با چنین قیدی اوالً
وجود سوء نیت نیازمند اثبات است و ثانیاً درصورتی که اطالعات چنین
فردی منجر به اثبات جرم یا تخلف شد مشمول مقررات حمایتی خواهد بود
و در غیر اینصورت اعم از اینکه اطالعات وی صحیح و قابل اثبات بوده یا
نبوده مشمول مقررات حمایتی نخواهد بود.

مصوبه اصالحی رافع ایراد شورای نگهبان شناخته میشود.
طرح استفساريه بند ( )2ماده ( )2قانون مالياتهاي مستقيم
مقدمه

طرح فوقالذکر با هدف مستثنی نمودن سازمان جمعیت هالل احمر ایران از
شمول مالیاتهای مستقیم ،در تاریخ  9390/0/93به تصویب مجلس شورای
اسالمی رسید .در این گزارش بهبررسی مصوبه حاضر خواهیم پرداخت.
شرح و بررسي

براساس استفسار صورت پذیرفته ،جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی
ایران به عنوان یکی از مصادیق بند « »2ماده ( )2قانون مالیاتهای مستقیم 9و
 .۹ماده  -2اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند:
 -1وزارتخانه ها و موسسات دولتي؛
 –2دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين مي شود.
 –3شهرداريها.
4ـ بنيادها و نهادهاي انقالب اسالمي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري
تبصره  –1شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسه هاي مذكور در بندهاي فوق
باشد ،سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود .حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از
معافيت هاي مقرر در اين قانون ،حسب مورد ،نيست.
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در نتیجه مشمول حکم این ماده شناخته شده است .با این توضیح که ماده
مزبور اشخاصی که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای
مستقیم نیستند را برشمرده و براساس بند « »2آن« ،دستگاههایی که بودجه
آنها وسیله دولت تأمین میشود» در زمره این اشخاص شمرده شدهاند.
حال باتوجه به استفساریه و همچنین مقدمه توجیهی طرح حاضر ،به
اعتقاد سازمان مالیاتی ،جمعیت هالل احمر مشمول عنوان مقرر در بند «»2
ماده ( )2نبوده و در نتیجه مشمول مالیاتهای موضوع این قانون میباشد،
در حالی که به اعتقاد طراحان ،جمعیت هالل احمر نیز از جمله دستگاههایی
محسوب میشود که بودجه آن توسط دولت تأمین شده و درنتیجه مشمول
بند مزبور میباشد.
به منظور بررسی این استفساریه الزم است ابتدا احکام قانونی مربوط به
منابع مالی جمعیت هالل احمر مورد توجه قرار گیرد .در این خصوص
موارد ذیل قابل مالحظه است:
 )1براساس تبصره « »3ماده واحده قانون وظایف و مسئولیتهای جمعیت
هالل احمر (مصوب« )9362/98/28بهمنظور تقویت و تحکیم نیروی
جمعیت و ایجاد تسهیالت الزم در جهت اجرای برنامهها و فعالیتهای
جمعیت و صیانت منابع مالی کافی ،دولت موظف است عالوه بر بذل
مساعدت و همکاری در شئون مختلف هرساله در بودجه کل کشور ردیف
اعتباری بهعنوان اعانه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران منظور

تبصره (2الحاقي  -)1331/11/22درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي ،معدني،
تجاري ،خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده ،كه به نحوي غير از طريق شركت نيز
تحصيل مي شود ،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده ( )111اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
مسؤوالن اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات
اين قانون خواهند بود .در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسؤوليت تضامني خواهند داشت.

4

دارد تا بر طبق اساسنامه مصوب و مقررات و ضوابط خاص جمعیت به
مصرف برسد».
 )2مطابق ماده ( )91اساسنامه جمعیت هالل احمر «منابع مالی جمعیت
عالوه بر آنچه که قانون در گذشته مشخص نموده است عبارتست از :
 .1چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمي.
 .2پنجاه و پنج درصد از محل درآمد يك درصد كار مزد ثبت سفارشات.
 .3يك ريال از هر مراسله سفارشي و بيمه اعم از داخله و خارجه و
مبلغ دو ريال از هر امانت پستي اعم از داخله و خارجه و مبلغ دو
ريال و نيم از هر تلگراف اعم از داخله و خارجه كه بوسيله الصاق
تمبر خيريه از فرستندگان دريافت ميشود.
 .4اعانات ،عوايد و اموالي كه در اجراي تصميمات و مصوبات مراجع و
سازمانهاي دولتي و شهري اختصاص به جمعيت داده ميشود و
همچنين اعانات مردمي و كمكهاي خارجي .
 .5كمكهاي دولت بهمنظور تأمين منابع مالي كافي و تقويت و تحكيم
نيروي جمعيت كه بايد همه ساله رديف اعتباري بهعنوان اعانه در
بودجه كل كشور منظور گردد.
 .6معادل يك درصد قيمت هر بليط هواپيما و كشتي كه از هر مسافر
بايد اخذ و به حساب جمعيت واريز گردد».
همچنین به موجب تبصره این ماده «کمكهای دولت که همه ساله در
ردیف اعتباری به عنوان اعانه در بودجه کل کشور منظور میگردد ،طبق این
اساسنامه و مقررات و ضوابط خاص جمعیت بهمصرف میرسد .دولت
موظف است عالوه بر مبلغ فوق در شوون مختلف بذل مساعدت و
همکاری الزم را با جمعیت بنماید»
همانگونه که مشاهده میشود مطابق قوانین موجود به جز در یك مورد
که صراحتاً منابعی بهعنوان کمك دولت تلقی شده است ،سایر موارد اگرچه
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در قانون ذکر شده است ولی محل تأمین آن از منابع دیگری به شمار آمده
است .حال مسئلهای که در این رابطه قابل طرح می باشد این است که آیا
این امر به منزله عدم تأمین بودجه این نهاد از منابع دولتی میباشد یا خیر و
چنین منابعی نیز منابع دولتی محسوب میشود .در این خصوص توجه به
چند نکته حائز اهمیت است:
اول اینکه جمعیت هالل احمر مطابق بند « »3ماده واحده قانون فهرست
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ،مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب
میشود و براساس ماده ( )3قانون مدیریت خدمات کشوری ،9بیش از
( )٪58بودجه ساالنه این مؤسسات از محل منابع غیردولتی تأمین میگردد.
بنابراین مطابق تعریف قانونی علیاالصول میبایست بیش از  %58بودجه
جمعیت هالل احمر از منابع غیردولتی تأمین شود .البته توضیحی که در این
رابطه ضروری میباشد ،این است که مؤسسات عمومی غیر دولتی در رابطه
با امور مالی به دو دسته کلی تقسیم میشوند ،یك دسته مؤسساتی که درآمد
آنها تا حد زیادی تکافوی نیازهایشان را میکند و دستهی دیگر مؤسساتی
هستند که خود دارای هیچ گونه درآمد خاصی نیستند و تنها ارائه دهنده ی
خدمات هستند یا به نحوی درآمدهایشان تکافوی نیازها وخدماتی که ارائه
می دهند نمیکند .به همین جهت مقنن حین ایجاد این مؤسسات و سپردن
امور عمومی به آنها و یا متعاقباً در قوانین الحق برای تأمین مالی آن ها نیز
تدابیری اندیشیده و منابع مالی برای آنها در نظر گرفته است که این موارد
در واقع درآمد همان مؤسسه تلقی میشود .این منابع علیاالصول به صورت
حق السهم و یا عوارض خاصی از پارهای از فعالیتها یا کاالها میباشد که
 .۹ماده 3ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي  :واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقالل حقوقي است و با
تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد ( )%11بودجه ساالنه آن از محل منابع
غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.
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بعضاً توسط دستگاه های دولتی وصول و حتی به خزانه نیز واریز میگردد.
مانند عوارضی که شهرداری ها مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا
سایر قوانین دریافت میدارند .این عوارض حق و درآمد ثابت و عینی این
مؤسسات میباشد که در مورد برخی از آنها پس از وصول به خزانه ،در
بودجه سال بعد منعکس و عیناً در اختیار این مؤسسات قرار میگیرد و در
مورد برخی دیگر این عوارض به حساب خود آن ها واریز می گردد .در
نتیجه این اعتبارات درآمد و یا به عبارتی منابع مالی غیردولتی این مؤسسات
تلقی می شود و دولت تنها وظیفه جمع آوری این وجوه و تخصیص آن در
بودجه را دارد و این موضوع بدین معنا نیست که بودجه این سازمانها به
وسیله دولت تأمین میشود .بنابراین درخصوص جمعیت هالل احمر نیز
منابع مذکور در ماده ( )91اساسنامه سازمان ،جزئی از منابع غیردولتی این
سازمان تلقی میشود و در غیر این صورت باید گفت تمام بودجه این
سازمان دولتی است.
دوم اینکه اگر بپذیریم صرف تأمین بخشی از بودجه یك نهاد از سوی
دولت منجر به قرار گرفتن دستگاه مزبور ذیل بند « »2ماده ( )2قانون مالیات
های مستقیم میشود ،در این صورت نمیتوان هیچگونه چارچوبی برای
دستگاههای موضوع این بند در نظر گرفت و هرگاه در بودجه کل کشور
مبالغی هرچند ناچیز و تحت عنوان کمك به نهادی تعلق گیرد ،نهاد مزبور از
مالیات به صورت کلی معاف خواهد بود .در حالی که به نظر میرسد
مقصود قانون گذار از دستگاه های موضوع بند مزبور ،دستگاه هایی بوده
است که علی رغم تأمین بودجه آنها به نحو کامل از سوی دولت ،تحت
عناوین وزارتخانه و مؤسسه دولتی شناخته نمیشوند .نظیر صدا و سیما،
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای نگهبان و  . ....شایان ذکر است بند
مزبور پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده
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است و لذا وضعیت حقوقی بسیاری از نهادهای حاکمیتی محل ابهام بوده
است و قانونگذار ناگزیر از ذکر چنین عناوینی بوده است.
سوم اینکه قانون گذار در بند «ب» ماده ( )939قانون مالیات های مستقیم
«کمك ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران» را از پرداخت مالیات معاف دانسته است .لذا بند مزبور در
واقع صرفاً یکی از موارد درآمدی سازمان را از شمول مالیات معاف دانسته
است و به نظر می رسد درصورتی که قانونگذار پیشتر جمعیت هالل
احمر را به صورت کلی ار مالیات معاف دانسته بود ،دیگر دلیلی جهت ذکر
این نوع از معافیت وجود نداشت.
بنابراین با عنایت به مطالب فوق به نظر می رسد مصوبه حاضر مغایر
اصل  13قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان درخصوص این اصل
می باشد.

استفسار صورت گرفته به جهت اینکه منجر به توسعه دامنه شمول
قانون درخصوص دستگاههای معاف از مالیات میشود و مطابق نظر
تفسیری شمارة  ۶۷/ 21/ ۳۸۵مورخ  1۵۶۷/ ۵/ 1۱شورای نگهبان از اصل
 ۶۵قانون اساسی ،توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست،
تفسیر ،تلقی نمیشود ،این مصوبه تفسیر قانون نبوده و لذا مغایر اصل ۶۵
قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان درباره این اصل میباشد.
طرح اصالح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسالمي
(اعاده شده)
مقدمه

طرح اصالح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی که
پیشتر توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شده بود،
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مجدداً در جلسه علنی مورخ  9390/0/99مجلس شورای اسالمی با
اصالحاتی به تصویب رسیده است .در ادامه به بررسی اصالحات به عمل
آمده میپردازیم.
شرح و بررسي

ماده ( – )3مغایرت با اصل 1۵۷
با توجه به اصالحی که در ماده ( )282به عمل آمده است ،اگرچه بخشی از
ایراد مغایرت با اصل  936قانون اساسی که در نظر سابق شورای نگهبان آمده
است ،رفع شده است ،اما با توجه به اینکه عبارت «بیش از» همچنان در ماده
باقی مانده است ،همچنان این ماده با اصل  936قانون اساسی مغایرت دارد.
توضیح آنکه در اصل مزبور رییس جمهور موظف است با تغییر «نیمی از هیأت
وزیران» ،مجدد ًا از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .اما در
اصالح به عمل آمده ،در صورت تغییر «بیش از نیمی از وزرا» رییس جمهور
موظف میباشد و این عبارت شامل تغییر نیمی از وزرا نمیشود.

ماده ( )۵علیرغم اصالح به عمل آمده به دلیل اینکه مطابق اصل
 1۵۷قانون اساسی ،رئیس جمهور با تغییر نیمی از وزراء موظف به
تقاضای رأی اعتماد از مجلس میباشد ،لکن در ماده اصالحی با تغییر
بیش از نیمی از وزراء رئیس جمهور موظف به تقاضای رأی اعتماد شده،
مغایر این اصل از قانون اساسی شناخته میشود.
ماده ( – )6رفع ایراد
با توجه به اصالحات به عمل آمده ایرادات سابق شورای نگهبان در
خصوص این ماده رفع شده است.
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اليحه موافقتنامه سرويسهاي هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسالمي
ايران و دولت کشور کويت

مقدمه
الیحه «موافقتنامه سرویسهای هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری
اسالمی ایران و دولت کشور کویت» در جلسه علنی مورخ 9390/0/91
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده و در راستای اجرای اصل  91قانون
اساسی به شورای نگهبان ارسال شده است .الزم به ذکر است که پیش از این
دولت جمهوری اسالمی ایران ،موافقتنامههای مشابه متعددی را با کشورهای
مختلف در این زمینه به تصویب رسانده است .9گفتنی است که
موافقتنامههای تصویب شده در این خصوص با اندک تفاوتهایی ،از یك
محتوا واحد پیروی میکند و در برخی موارد دارای متنهای مشابهی نیز
میباشد.
شرح و بررسي
مفاد ماده ( )96موافقتنامه مربوط به شیوه اصالح آن و مفاد ماده ()91
مربوط حل و فصل اختالفها میباشد که در رابطه با مورد اول ،اصول 11
و  925قانون اساسی و در خصوص مورد دوم ،اصل  939قانون اساسی باید
الزمالرعایه باشد .با این توضیح در تبصره ماده واحده ،رعایت اصول  11و
 939در رابطه با اجرای مواد ( )96و ( )91الزم شمرده شده است؛ حال
 .۹ازجمله اين موارد ميتوان به اليحه موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري زيمباوه مصوب  ،1391ال يحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن مصوب  ،1391موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين
دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري فيليپين مصوب  ،1333موافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوايي
بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت مالزي مصوب  1332و موافقتنامه سرويسهاي حمل و نقل هوايي بين
دولت جمهوري اسالمي ايران و شوراي فدرال سوئيس مصوب  1331اشاره كرد.
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آنکه بهتر بود اوالً مواد ( )96و ( )91به صورت جداگانه (و نه پشت سر
هم) ذکر و اصول الزمالرعایه از قانون اساسی در رابطه با هر یك از آنها به
تفکیك مورد اشاره قرار میگرفت و ثانیاً با توجه به سیر مقرر برای رسمیت
یافتن موافقتنامههای بینالمللی در قانون اساسی الزم بود تا رعایت اصل
 925قانون اساسی نیز در کنار اصل  11راجع به شیوه اجرای ماده ( )91این
موافقتنامه قید میگردید.
همچنین استفاده از واژههای بیگانه «سرویس» (در مواد متعدد موافقتنامه) و
«آرم» (در بند « »6ماده ( )1موافقتنامه) مغایر اصل  95قانون اساسی میباشد.
اليحه موافقتنامه چهارچوب تسهي ل تجارت بدون کاغذ فرامرزي در
آسيا و اقيانوسيه

مقدمه
الیحه «موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در
آسیا و اقیانوسیه» با اصالحاتی در جلسه  9390/0/99به تصویب رسیده و
در راستای اجرای اصل  91قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده
است .در ادامه به بررسی این مصوبه خواهیم پرداخت.
شرح و بررسي
مسئله محوری در موافقتنامه حاضر «تبادل اطالعات تجاری» است ،که
باید از جهاتی مورد بررسی قرار گیرد .این موافقتنامه در راستای «بدون کاغذ
کردن» تجارت که نتیجه آن شفافیت بیشتر است ،تدوین شده است .این امر
میتواند از جهاتی برای اقتصاد کشور مفید باشد ،اما نسبت به آن مالحظاتی
نیز وجود دارد.
مطابق تبصره « »3ماده واحده حاضر ،وزارت صنعت ،معدن ،تجارت
موظف میشود تبادل اطالعات تجاری با خارج از کشور را از طریق «سامانه
11

جامع تجارت» موضوع بند «الف» ماده ( )6قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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مدیریت کند و تمام دستگاههای اجرایی نیز موظف میشوند از طریق این
سامانه تبادل اطالعات موردنیاز این توافقنامه را صورت دهند .مسئلهای که
در این خصوص حائز اهمیت است آن است که چه اطالعاتی میبایست
مورد تبادل قرار گیرد و ضمانتاجرای عدم تبادل اطالعات چیست؟ پاسخ
به این سوال از این جهت اهمیت مییابد که باتوجه به «شرایط تحریم»
گمان این وجود دارد که شفافیت تجاری در سطح بینالمللی و در ارتباط با
دیگر کشورها ،آسیبهایی به همراه داشته باشد و از این جهت مفاد این
موافقتنامه مغایر بند « »5اصل سوم مبنی بر «طرد کامل استعمار و جلوگیری
از نفوذ اجانب» و بند « »0اصل  13مبنی بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی
بیگانه بر اقتصاد کشور» باشد.
مطابق این توافقنامه اطالعات و دادههای تجاری تحت عنوان «دادههای
مربوط به تجارت» تبادل میشود که بر اساس بند «ت» ماده (« ،)3دادههای
مربوط به تجارت» دادههایی هستند که در یك سند مربوط به تجارت منظور
شده یا در ارتباط با آن انتقال داده شده است .در رابطه با ضمانتاجرای عدم
ارائه اطالعات نیزباید گفت این موافقتنامه با محوریت دادن و توجه به
«قوانین داخلی» تدوین شده است؛ بدین معنا که طرفهای متعاهد تالش
خود را بر انجام برخی امور از طریق تصویب قوانین و مقررات الزم انجام
خواهند داد.
 .۹ماده  - 6به منظور تجميع دادهها و يكپارچهسازي اطالعات مربوط به سامانه مذكور در تبصره ( )3ماده ( )1و به
منظور كاهش زمينههاي بروز قاچاق كاال و ارز:
الف  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است با همكاري ستاد و گمرك جمهوري اسالمي ايران و ساير
دستگاههاي ذيربط اقدام به تهيه ،اجراء و بهرهبرداري از سامانه نرمافزاري جامع يكپارچهسازي و نظارت بر فرآيند
تجارت نمايد.
تبصره  -كليه دستگاههاي مرتبط با تجارت خارجي كشور ،موظفند با اجراء و بهرهبرداري از اين سامانه به ارائه و تبادل
اطالعات از طريق آن اقدام نمايند.
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اما در مقابل مواردی نیز وجود دارد که دارای ابهام است و ممکن است
بر ضمانتاجرای عدم انجام تعهدات این موافقتنامه اثرگذار باشد .برای مثال
«شورای تجارت بدون کاغذ» (موضوع ماده ( )99موافقتنامه)  -که توسط
کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و «برای اهداف این
موافقتنامه» تشکیل میشود  -با اکثریت دو سوم آرا «آئین کار الزم برای
انجام وظایف خود» را تصویب خواهد کرد و «تصمیمات» این شورا با
اکثریت اعضا اتخاذ خواهد شد .اما دقیقاً مشخص نیست که «آئین کار» این
شورا و «تصمیمات» آن مشتمل بر چه مواردی است .بنابراین ممکن است
«آیینکار» یا «تصمیمات» شورا متضمن ضمانتاجراهایی در خصوص انجام
تکالیف مقرر در این موافقتنامه باشد .نتیجه آنکه با توجه به ابهام مربوط به
سازوکارهای مذکور در این موافقتنامه از جمله گستره وظایف و حیطه
صالحیت «شورای تجارت بدون کاغذ» ،تأثیر تصمیمات این نهاد بر تعهدات
جمهوری اسالمی ایران و ضمانتاجرای عدم انجام این تکالیف در مواردی
که منافع و مصالح ملی اقتضا میکند ،واجد ابهام است.
اليحه موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي در درياي خزر بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري قزاقستان

الیحه «موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» که در تاریخ
 9396/1/92به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود در جلسه علنی
مورخ  9390/0/28م جلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است .با
توجه به بررسی های صورت گرفته ،این الیحه فاقد مغایرت با قانون
اساسی به نظر میرسد.
13

اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در مؤسسه بينالمللي تحليل
سامانههاي کاربردي

الیحه فوقالذکر در تاریخ  9390/0/29به تصویب مجس شورای اسالمی
رسیده است .درخصوص الیحه مزبور نکات ذیل حائز اهمیت است:
 .1در جزء «ت» بند « »98ماده ( )6به اختیار شورای موسسه در اصالح
منشور اشاره شده است .از طرف دیگر ماده ( )90منشور تحت عنوان
«اصالحات» به بیان نحوه اصالح منشور به پیشنهاد مؤسسات عضو پرداخته
است ،حال مشخص نیست آیا باتوجه به اینکه در جزء «ت» بند « »98ماده
( ،)6صالحیت شورا در اصالح منشور مقید نگردیده است ،شورای مزبور
صرفاً از طریق سازوکار ماده ( )90قادر به اصالح منشور هست یا به نحو
مستقل نیز از چنین صالحیتی برخوردار است .در صورت اخیر باتوجه به
اینکه درتبصره « »2ماده واحده رعایت اصل  11قانون اساسی صرفاً
درخصوص ماده ( )6الزمالرعایه شناخته شده ،محل ایراد است.
همچنین در تبصره « »2ماده واحده درخصوص اصالح منشور صرفاً به
رعایت اصل  11قانون اساسی تصریح شده است ،درحالیکه با توجه به سیر
مقرر برای رسمیت یافتن موافقتنامههای بینالمللی در قانون اساسی الزم
بود تا رعایت اصل  925قانون اساسی نیز در کنار اصل  11راجع به شیوه
اصالح منشور قید میگردید.
 .2در بند « »1ماده ( ،)95به «پیوست این منشور که بخش جداییناپذیر
آن میباشد» اشاره شده است لکن به همراه مصوبه رسمی ارسالی ،پیوستی
ارایه نشده است و لذا کلیت مصوبه مجلس از این جهت می تواند واجد
ابهام باشد .پیوست مزبور ناظربه نحوه کمك مالی اعضا به مؤسسه میباشد.
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