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طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی ایران» در جلسه مورخ
 9091/2/29مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید .تاكنون شورای نگهبان
در چند مرحله این مصوبه را مغایر با قانون اساسی و موازین شرع دانسته و
آن را به مجلس عودت داده است .حال مجلس به منظور رفع ایرادات اخیر
شورای نگهبان ،در جلسه مورخ  9094/0/7اقدام به اصالح مصوبه خود در
این خصوص نموده كه در این گزارش به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
ماده ( -)7مغايرت با بندهاي « »1و « »4اصل 111
علیرغم اینکه مجلس شورای اسالمی با اصالح تبصره « »9بند « »9ماده
( )7این مصوبه ،ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه تعیین ،تدوین و نشر و
مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای كاالها و تجهیزات پزشکی باید در
صالحیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار داشته باشد را رفع
نموده است؛ اما با توجه به الحاق عبارت «با رعایت مصوبات شورای عالی
استاندارد» به صدر این تبصره ،اینگونه به نظر میرسد كه با تأیید این تبصره
توسط شورای نگهبان ،هرگونه تعیین ،تدوین ،نشر و مسؤولیت اجراء و
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نظارت بر استانداردهای «دارویی و كاالها و تجهیزات پزشکی»« ،نظامی» و
«انرژی هستهای و پرتویی» بایستی در چارچوب مصوبات شورای عالی
استاندارد باشد كه از این جهت استثنا بودن این موارد از شمول صالحیت
سازمان ملی استاندارد ایران عمالً منتفی خواهد بود و به فراخور موضوع ،این
تبصره مغایر با صالحیتهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
بندهای « »4و « »7-9سیاستهای كلی سالمت و همچنین بند « »6اصل 993
قانون اساسی میباشد.
ماده ( -)63باقی بودن ايراد
به موجب بند « »2ایرادات شورای نگهبان ،در بند « »8ماده ( )04این
مصوبه واگذاری تعیین وظایف و اختیارات شورای استاندارد استان به شورای
عالی استاندارد –حتی با وجود قید «در چارچوب این قانون» ،-مغایر با اصل
 81قانون اساسی دانسته شده است .لذا ،علیرغم اصالحات صورت گرفته
توسط مجلس ،با توجه به عدم تعیین وظایف و اختیارات شورای استاندارد
استان در مصوبه مجلس و لزوم پیشبینی این وظایف و اختیارات توسط خود
قانونگذار ،ایراد شورای نگهبان كماكان به قوت خود باقی است.
اليحه مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب ،برق ،تلفن،
فاضالب و گاز
مقدمه

«اليحۀ مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب
و گاز» كه در تاریخ  9091/6/26با عنوان «الیحۀ نحوۀ برخورد با
استفادهكنندگان غیرمجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب و گاز» اعالموصول و
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در جلسۀ علنی مورخ  9094/0/93مجلس شورای اسالمی با اصالحاتی
تصویب شده ،در اجرای اصل  96قانون اساسی جهت انطباق بر موازین
اسالم و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
تبیین و بررسي

ماده( -)۹تذکر
در صدر این ماده ،عبارت «خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات» بسیار
مطلق بوده و اعم از خدمات «تلفن» است و سایر خدمات ارتباطی نظیر
اینترنت و تلفن همراه و ...را نیز دربرمیگیرد؛ بنابراین الزم است همان واژۀ
«تلفن» جایگزین عبارت مذكور شود.
ماده( -)6تذکر
در این ماده ،عبارت «خدمات عمومی» اطالق دارد و اعم از خدمات
«برق ،گاز ،آب و فاضالب» بوده و سایر خدمات عمومی را نیز دربرمیگیرد
و بنابراین برطبق حکم این ماده ،ممکن است فردی بهدلیل نپرداختن بهای
خدماتی غیر از «برق ،گاز ،آب و فاضالب» ،به قطعی خدمات «برق ،گاز،
آب و فاضالب» محکوم شود؛ لذا باید عبارت «موضوع این قانون» پس از
عبارت «خدمات عمومی» افزوده شود.
ماده( -)۵مغايرت با اصل 1۷۱
حکم این ماده كه رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون را بهطور مطلق در
صالحیت «محاكم عمومی دادگستری» قرار داده است ،مغایر اصل  970قانون
اساسی است كه درخصوص شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم از مأموران یا
واحدهای دولتی« ،دیوان عدالت اداری» را صالح به رسیدگی دانسته است.
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معاهده بین جمهوري اسالمي ايران و جمهوري اندونزي در زمینه
استرداد مجرمین
مقدمه
«معاهده بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اندونزی در زمینه
استرداد مجرمین» كه در جلسه مورخ  9094/0/93مجلس شورای اسالمی -
با اصالحاتی -به تصویب رسیده ،در اجرای اصل  96قانون اساسی جهت
انطباق با قانون اساسی و موازین شرع برای شورای نگهبان ارسال شده
است .در این گزارش به بررسی این مصوبه پرداخته خواهد شد.
بررسي مصوبه
 )1ذكر این نکته كلی الزم است كه بر اساس رویهی شورای نگهبان،
معاهدات مربوط به استرداد مجرمین مابین جمهوری اسالمی ایران با سایر
كشورها از این حیث كه به الزماالجرا دانستن اِعمال مقررات غیرمنطبق با
موازین شرعی دولت متعاهد میانجامد و مستلزم تأیید صحت قوانین و
آییندادرسی قوۀ قضائیۀ آن كشور خواهد بود یا به این دلیل كه بعضی از
امور را به دادگاههای كشور طرف معاهده ارجاع میدهد كه موجب اِعمال
اثر بر احکامی خواهد شد كه در آن دادگاهها ولو برخالف ضوابط اسالمی
صادر میگردد ،مغایر با موازین شرع اعالم شده است.
 )2با توجه به تبصره ذیل ماده واحده این مصوبه كه رعایت اصول  77و
 909قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را در اجرای این معاهده الزامی
دانسته ،مواد ( )22و ( )20این موافقتنامه كه به تعیین شیوه حل و فصل
اختالفات و اصالح معاهده پرداختهاند مغایر با قانون اساسی نیستند.
 )۱بر طبق جزء «ج» بند « »9ماده ( )0این معاهده ،در مواردی كه
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مجازات تعیین شده در كشور درخواست كننده ،اعدام باشد و در كشور
درخواست شونده مجازات اعدام نباشد ،استرداد امکانپذیر نیست «مگر آنکه
طرف درخواست كننده تضمین كند چنانچه شخص مزبور محکوم به اعدام
شود ،مجازات اعدام اجرا نخواهد شد» .در خصوص این مقرره باید توجه
داشت كه شمول حکم این جزء به مواردی كه مجازات اعدام در اجرای
حدود الهی و یا قصاص میباشد ،از نظر شرعی محل تأمل جدی است.
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