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طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی
(اعادهشده از شورای نگهبان)
مقدمه
«طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی» که در جلسه
مورخ  ۰۹۴۹/۸/۰۴به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده بود با ایرادات و
ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد .مجلس به منظور رفع این موارد در
تاریخ  ۰۹۴۹/۴/۹۴مصوبه مذکور را اصالح و موادی را بدان الحاق نمود .ولیکن
مصوبه مذکور مجدداً از سوی شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه گردید.
بررسی و تبیین
 )0اصالح صورتگرفته در ماده ( )1۰موضوع ماده ( )۰۹مصوبه که در مقام رفع
بند « »۰از تذکرات اظهارنظر شورای نگهبان است ،رافع تذکر مذکور بهنظر میرسد.
 )2مجلس در مصوبه اصالحی خود بهمنظور رفع ابهاماتی که شورای نگهبان
ناظر به مواد الحاقی ( )۸( ،)5( ،)۹و ( )۴داشت و همچنین ابهامات مستقل
دیگری که نسبت به مصوبه مذکور وارد کرده بود ،اقدام به حذف مواد الحاقی ()۹
الی ( )۴مصوبه خود نمود .دراین خصوص اگرچه مجلس قصد دارد با حذف این
مواد ،ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به برگزاری انتخابات الکترونیکی را
از لحاظ محل ایراد ،منتفی سازد ،ولیکن باتوجه به اینکه ایراد نخست شورای
نگهبان نسبت به مصوبه اولیه مجلس و پیش از الحاق این مواد ،ناظر به تکلیف
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دستگاههای ذیربط به استفاده از روشهای نوین در تمام مراحل انتخابات (تبصره
« »7ماده ( )۴موضوع ماده ( )۹مصوبه)( )۰بوده است و از سوی دیگر در مصوبه
اصالحی اخیر این حکم مورد اصالح و یا حذف قرار نگرفته است و منشأ ایراد
شورای نگهبان نیز همین حکم بوده است ،مصوبه مزبور همچنان واجد ایراد بند
« »۸اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه اولیه مجلس میباشد.
الزم بهذکر است که شورای نگهبان در بند « »۸اظهار نظر خود نسبت به
مصوبه اولیه مجلس بیان نموده بود «با عنایت به اینکه مبنای برگزاری انتخابات
در قوانین فعلی به روش دستی است و نظر به اینکه در این مصوبه دستگاههای
ذیربط ملزم به برگزاری انتخابات با استفاده از روشهای نوین در تمام مراحل
انتخابات گردیدهاند (تبصره « »7ماده ( )۴موضوع ماده ( )۹مصوبه) ،بنابراین در
مواردی که برگزاری انتخابات به روش نوین نیازمند پیشبینی مقررات متناسب
با آن میباشد ،مقررات مربوط باید بر این اساس تنظیم و تصویب گردد تا امکان
برگزاری و نظارت فراهم شود»
همچنین ذکر این نکته الزم است که تبصره « »7ماده ( )۴فارغ از حکم تبصره
« »1همین ماده از مصوبه است که هماکنون نیز وجود داشته و در آن «وزارت کشور
موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوینسازی
شیوههای أخذ رأی و شمارش آراء  ...پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید».

 .۰ماده  -3ماده ( )9قانون بهشرح زیر اصالح میشود:
...
تبصره  -7وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات
مصوب با استفاده از روشها و فناوریهای نوین برگزار کند.
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الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم
(اعاده شده از شوراینگهبان)
مقدمه
«اليحه مبارزه با تأمین مالی تروريسم» که از سوی دولت به مجلس ارسال
گردیده بود ابتدا در تاریخ  ۰۹۴۴/۰۰/۰۴توسط مجلس شورای اسالمی تصویب
و به شورای نگهبان ارسال شد .لیکن شورای نگهبان در اظهارنظر خود نسبت
به این الیحه ،عالوه بر تصریح به وجود اشکاالت و ابهامات متعدد ،الیحه مزبور
را به دلیل اینکه ماهیت قضایی دارد و براساس بند « »2اصل  ۰51قانوناساسی و
نظریه شماره  7۴/2۰/۰۴15مورخ  ۰۹7۴/7/۹۴این شورا ،باید توسط رئیس قوه
قضائیه تهیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس گردد و باتوجه به اینکه
چنین امری رعایت نشده است ،مغایر بند مذکور شناخت.
در مرحله بعد مجلس به منظور رفع این ایراد که ناظر به ماهیت الیحه بود،
ضمن اشاره به تأمین نظرات قوه قضائیه در صدر ماده ( )۰اصالحی ،هر یک از
مواد را (به جز برخی مواد) مورد اصالح قرار داد .اما علیرغم اصالحات
صورت گرفته که در راستای تأمین نظرات قوه قضائیه بوده است ،ایراد کلی
شورای نگهبان نسبت به این الیحه همچنان باقی ماند.
پس از این مرحله در تاریخ  ۰۹۴۹/7/2۰مجدداً الیحهای همعنوان با الیحه سابق
با این مقدمه که الیحه مذکور به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۰۹۴۹/7/۰2
هیأت وزیران بهتصویب رسیده است اعالم وصول و به کمیسیون ذیربط ارجاع
گردید .کمیسیون مربوطه (قضائی-حقوقی) ضمن تصویب الیحه اخیر ،درجریان
بررسی الیحه سابق که از سوی شوراینگهبان اعاده گردیده بود براساس تبصره «»۰
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()۰

ماده ( )۰۹1قانون آئیننامه داخلی مجلس

هر دو الیحه را به صورت توأمان

رسیدگی و نتیجه را در یک گزارش به صحن علنی مجلس ارائه نمود .صحن علنی
مجلس نیز در تاریخ  ۰۹۴۹/۰۴/2۴این گزارش را بهتصویب رساند.
لذا باتوجه به توضیحات ارائه شده به نظر میرسد ایراد کلی شوراینگهبان
نسبت به الیحه رفع شده باشد.
حال به بررسی مفاد مصوبه میپردازیم.
بررسی و تبیین
ماده ()۰
 .۰عبارت «افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی» در صدر ماده ( )۰به دلیل
عدم تعریف افراد یا سازمانهای تروریستی ،موجد ابهام است .با این توضیح
که مشخص نیست منظور افراد یا سازمانهایی هستند که مرتکب اعمال
مذکور در بندهای این ماده میشوند یا فارغ از ارتکاب این موارد ،به عنوان
تروریست شناخته خواهند شد؟
البته الزم به ذکر است که در تبصره « »2این ماده اعمالی که ملتها یا
گروهها برای مقابله با برخی امور نظیر سلطه و اشغال خارجی انجام میدهند
از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون خارج شده و تعیین
مصادیق گروهها و سازمانهای مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت
ملی سپرده شده است ولیکن موضوع این تبصره ناظر به اقدامات تروریستی
میباشد و نه افراد و گروههای تروریستی.
 .۰تبصره  -1کميسيونها میتوانند گزارش طرحها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترك یا نزدیك به هم را در یك گزارش
به مجلس ارائه نمایند.
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 .2مطابق بخشی از بند «الف» این ماده تأمین مالی جهت اقدام خشونت آمیز
علیه افراد دارای مصونیت قانونی و یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی
آنها ،تأمین مالی تروریسم محسوب گردیده است .مسئلهای که در خصوص
این ماده وجود دارد این است که مفهوم «مصونیت قانونی» از لحاظ قانونی
مشخص نیست و معلوم نیست منظور از آن همان مصونیت دیپلماتیک است
و یا مثالً مصونیت نمایندگان را نیز در بر میگیرد.
 .۹مطابق ذیل بند «الف» این ماده تأمین مالی جهت ارتکاب یا تهدید ارتکاب
اعمال موضوع این بند ،به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی ،تصمیمات و
اقدامات سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی که در کشور جمهوری
اسالمی ایران دارای نمایندگی هستند ،تأمین مالی تروریسم محسوب گردیده
است .در این خصوص با توجه به اینکه اطالق عموم عبارت «سایر کشورها
و یا سازمانهای بینالمللی دارای نمایندگی» میتواند شامل کشورها و برخی
سازمانهای بینالمللی متخاصم و ظالم نیز شود محل تأمل است .الزم به ذکر
است که اقدامات موضوع این ماده در صورتی که درخارج از کشور ایران نیز
نسبت به این کشورها و سازمانها صورت بگیرد مشمول این مصوبه خواهد
بود.
 .۹عبارت «صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله» مذکور در بند «پ» ماده
( )۰با توجه به اطالق عبارات اجزاء این بند همچون «اعمال خطرناك علیه
ایمنی هواپیما» مذکور در جزء «« ،»۰تصرف هواپیمای درحال پرواز» مذکور
در جزء « »2که شامل اقدامات دولت نیز میشود ،محل تأمل است .به عبارت
دیگر براساس بند «پ» در صورتیکه دولت نیز بهعنوان مثال برای تصرف
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هواپیمای در حال پرواز تأمین مالی نماید ،محکوم به جرم تأمین مالی
تروریسم خواهد شد.
ماده ()2
 .۰این ماده نیز مبنی بر ایرادات وارده به ماده ( )۰واجد ایراد است.
 .2اطالق عبارت «مصادره وجوه و اموال موضوع ماده ( »)۰از این جهت که
شامل اموال مشروعِ سایر افرادی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نشده
و به صورت ناآگاهانه اموال آنها در اختیار محکومین قرار گرفته است نیز
می َشود ،تعرض به اموال آنان محسوب و امنیت قضایی افراد را تحت الشعاع
قرار میدهد ،لذا مغایر اصل  22و بند « »۰۹اصل  ۹قانون اساسی محسوب
میشود .چراکه مطابق صدر ماده ( )۰ممکن است اموال استفاده شده جهت
تأمین مالی تروریسم متعلق به دیگری باشد که شخص مرتکب از این اموال
برای ارتکاب جرم بهره برده است.
ماده ()۹
اطالق ماده ( )۹در خصوص جرم انگاری عدم اعالم جرائم موضوع این قانون توسط
«کلیه افراد مطلع» از این جهت که شامل افراد معذور نیز میشود محل ایراد است.
ماده ()6
()۰

مواد ( )25( ،)2۹و ()21

قانون مجازات اسالمی مجازات تکمیلی و نیز

 .۰ماده  23قانون مجازات اسالمی« :دادگاه می تواند فردی را که به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه
یك محكوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون  ،متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وی به یك یا چند
مجازات از مجازات های تكميلی زیر محكوم نماید :الف ـ اقامت اجباری در محل معين ،ب ـ منع از اقامت در محل یا
محلهای معين ،پ ـ منع از اشتغال به شغل  ،حرفه یا کار معين ،ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ،ث ـ منع از
رانندگی با وسایل نقليه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ،ج ـ منع از داشتن دسته چك و یا اصدار اسناد تجارتی ،چ ـ منع
از حمل سالحف ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور ،خ ـ اخراج بيگانگان از کشور ،د ـ الزام به خدمات عمومی ،ذ ـ منع از
عضویت در احزاب  ،گروهها و دستجات سياسی یا اجتماعی ،ر ـ توقيف وسایل ارتكاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخيل در
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مجازاتهای تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی) را بیان کرده است .از آنجایی که
این دو مجازات تفاوت ماهوی دارند ،از این حیث که مجازات تکمیلی که مصادیق
آن در ماده ( )2۹قانون مزبور شمرده شده است در صورت صالحدید ،دادگاه
میتواند محکوم را عالوه بر مجازات اصلی به یک یا چند مورد از آن محکوم کند.
در حالی که مجازاتهای تبعی (محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد ( )25و
( )21قانون مجازات اسالمی) نیازی به درج آن در حکم نبوده و به صرف
محکومیت مجرم در مورد وی اعمال میشود .بر این اساس عبارت «دو مورد از
مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی» مذکور در این ماده ابهام دارد.
ماده (– )۰۰
مشابه صالحیت مذکور در این ماده – موسوم به اصل صالحیت جهانی  -در

ارتكاب جرم ،ز ـ الزام به یادگيری حرفه  ،شغل یا کار معين ،ژ ـ الزام به تحصيل ،س ـ انتشار حكم محكوميت قطعی».
ماده  25قانون مجازات اسالمی « :محكوميت قطعی کيفری در جرایم عمدی ،پس از اجرای حكم یا شمول مرور زمان  ،در
مدت زمان مقرر در این ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند :الف ـ هفت سال در
محكوميت به مجازات های سالب حيات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حكم اصلی ،ب ـ سه سال در محكوميت به قطع
عضو  ،قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بيش از نصف دیه مجنیٌ عليه باشد  ،نفی بلد و حبس تا درجه
چهار ،پ ـ دو سال در محكوميت به شالق حدی  ،قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی ٌعليه
یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج».
ماده  26قانون مجازات اسالمی« :حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است  :الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست
جمهوری  ،مجلس خبرگان رهبری  ،مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا ،ب ـ عضویت در شورای نگهبان
 ،مجمع تشخيص مصلحت نظام یا هيأت دولت و تصدی معاونت ریيس جمهور ،پ ـ تصدی ریاست قوه قضایيه  ،دادستانی کل
کشور  ،ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ،ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها  ،شوراها  ،احزاب و
جمعيت ها به موجب قانون یا با رأی مردم ،ث ـ عضویت در هيأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختالف ،ج ـ اشتغال به
عنوان مدیر مسؤول یا سردبير رسانه های گروهی ،چ ـ استخدام و یا اشتغال در کليه دستگاه های حكومتی اعم از قوای سه گانه
و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها  ،صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران  ،نيرو های مسلح و سایر نهاد های تحت نظر
رهبری  ،شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها،
ح ـ اشتغال به عنوان وکيل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتریاری ،خ ـ انتخاب شدن به
سمت قيّم  ،امين  ،متولی  ،ناظر یا متصدی موقوفات عام ،د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ،ذ ـ
استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ،ر ـ تأسيس  ،اداره یا عضویت در هيأت مدیره شرکت های دولتی  ،تعاونی و
خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی  ،پژوهشی  ،فرهنگی و علمی».
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ماده ( )۰()۴قانون مجازات اسالمی نیز وجود دارد.
ماده ()۰۹
در تبصره « »۰این ماده با توجه به لزوم وحدت قصد میان معاون جرم و
مباشر آن ،حرف عطف «یا» در عبارت «از روی آگاهی و عمد يا برای کمک و
تسهیل ارتکاب جرم» باید به «و» تبدیل شود .چرا که در غیر این صورت ،این
ابهام بوجود خواهد آمد که در برخی فروض ،شخصی که وظایف مذکور در این
ماده را بر عهده دارد ،حتی با فقدان «آگاهی و عمد» در عدم انجام وظایف یاد
شده ،به عنوان «معاون جرم» محسوب میشود .در حالی که بر اساس اصل لزوم
وحدت قصد میان معاون جرم و مباشر آن ،همانگونه که وجود «آگاهی و عمد»
برای اثبات مجرمیت مباشر شرط است ،برای اثبات معاونت جرم نیز باید شرط
باشد .مضاف بر اینکه در نظام حقوقی ایران ،تحقق عنصر مادیِ معاونت در جرم
از طریق ترك فعل محل تأمل به نظر میرسد.
ماده الحاقی
تصویب آئین نامه اجرایی این قانون توسط هیأت وزیران با توجه به ماهیت
قضایی این قانون و آییننامه اجرایی آن ،مغایر اصول  57و  ۰5۸قانون اساسی است.

 .۰ماده (« :)9مرتكب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بينالمللی در هر کشوری یافت شود در
همان کشور محاکمه میشود ،اگر در ایران یافت شود طبق قوانين جزایی جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می-
گردد».
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طرح توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در كشور
مقدمه

« طرح توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستايی در کشور» که
در تاریخ  ۰۹۴۹/۸/۹اعالم وصول گردیده بود در جلسه علنی مورخ
 ۰۹۴۹/۰۴/2۴مجلس شورای اسالمی تصویب و در راستای اجرای اصل ۴۹
قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال گردیده است .مصوبه مذکور اگرچه از
لحاظ پیشبینی تدابیر الزم برای بهینه سازی آب شرب ،بازچرخانی فاضالب،
تفکیک آب شرب از آب بهداشتی و استفاده از آب باران ،مناسب و ضروری
است ولیکن باتوجه به اینکه انجام امور مزبور دربردارنده بار مالی بوده و در
طرح پیشنهادی نیز طریق تأمین آن مشخص نشده است ،در بسیاری از موارد
مغایر اصل  75قانون اساسی است.
بررسی و تبیین

ماده ( -)۰مغايرت با اصل 57
مطابق تبصره « »۹این ماده دولت مکلف شده به همراه تعریف استاندارد آب
بهداشت ،نسبت به تفکیک آن از آب شرب نیز اقدام نماید .تکلیف مذکور از
جهت اینکه منجر به افزایش هزینههای عمومی میگردد و طریق تأمین آن نیز
مشخص نشده است مغایر اصل  75قانون اساسی محسوب میشود.
ماده ( -)2مغايرت با اصل 57
در بند «ت» این ماده وزارت نیرو مکلف به بازچرخانی پساب خروجی از
تأسیسات فاضالب شده است که این امر نیز باتوجه به افزایش هزینههای
عمومی و عدم تأمین طریق جبران آن مغایر اصل  75قانون اساسی میباشد.
ماده ( -)۹مغايرت با اصل 57
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در این ماده وزارت نیرو موظف شده با همکاری وزارت راه و شهرسازی
نسبت به ارائه تسهیالت به مشترکان بهمنظور جمعآوری آب باران و استفاده
مجدد از آن اقدام نماید .تکلیف مذکور نیز از جهت داشتن بار مالی و عدم
تأمین طریق جبران آن مغایر اصل  75قانون اساسی است.
ماده ( -)5مغايرت با اصل 57
تکلیف وزارت نیرو به جداسازی آب شرب از سایر مصارف به دلیل افزایش
هزینههای عمومی و عدم پیشبینی طریق تأمین آن مغایر اصل  75قانون اساسی
محسوب میشود.
ماده ( -)6مغايرت با اصل 72و نكته
 .۰در بند «الف» اختصاص پنج درصد از «اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای
ملی» برای «توسعه تأسیسات آبرسانی» ،عالوه براینکه صالحیت دولت در تنظیم
الیحه بودجه را محدود مینماید ،به دلیل عدم تصریح به لزوم درج آن در لوایح
بودجه سنواتی مغایر اصل  52قانون اساسی میباشد.
 .2اختصاص دهدرصد از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای استانی
برای آبرسانی به روستاها به دلیل محدودیت صالحیت دولت در تنظیم الیحه
بودجه و عدم تصریح به لزوم درج آن در لوایح بودجه سنواتی مغایر اصل
 52قانون اساسی است.
 .۹در بند «پ» در رابطه با اختصاص دهدرصد از درآمد حاصل از فروش اموال،
داراییها و سهام دراختیار دولت به تأمین آب شرب روستاها ،این نکته الزم
به ذکر است که مطابق جزء « »2بند «د» سیاسهای کلی اصل  ۹۹تحت عنوان
«مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری» وجوه حاصل از واگذاری سهام
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بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در
قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتیب مذکور در ذیل این جزء
()۰

مصرف میشود.

درهمین رابطه ماده ( )2۴قانون اجرای سیاستهای کلی

اصل  ۹۹نیز باتوجه به بند «د» سیاستهای کلی ،مقرر داشته وجوه حاصل از
واگذاریهای موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و
عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد
()2

مذکور مصرف شود.

 - 2 .۰مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و
بودجه های مصوب به ترتيب زیر مصرف می شود :
 - 2 - 1ایجاد خوداتكایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمين اجتماعی .
 - 2 - 2اختصاص  %31از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگير ملی به منظور فقرزدایی .
 - 2 - 3ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته .
 - 2 - 4اعطای تسهيالت ( وجوه اداره شده ) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غيردولتی با
اولویت بنگاه های واگذار شده و نيز برای سرمایه گذاری بخش های غيردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته .
 - 2 - 5مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غيردولتی تا سقف  %49به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته .
 - 2 - 6تكميل طرح های نيمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سياست ها .
 .2ماده  -29باتوجه به بند(د) سياستهای کلی ،وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکتهای
مادرتخصصی و عملياتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود:
 -1ایجاد خوداتكائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمين اجتماعی،
 -2اختصاص سی درصد ( ) 31%از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگير ملی به منظور فقرزدایی ،شامل
تخفيفهای موضوع .ماده( )34این قانون،
 -3ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،
 -4اعطاء تسهيالت (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غيردولتی با اولویت
بنگاههای واگذار شده و نيز برای سرمایه گذاری بخش های غيردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع
بانك توسعه تعاون،
 -5مشارکت شرکتهای دولتی با بخش های غيردولتی تا سقف چهل و نه ( )49%به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر
توسعه یافته،
 -6تكميل طرحهای نيمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،
 -7ایفاء وظایف حاکميتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پيشرفته و پرخطر،
 -8بازسازی ساختاری ،تعدیل نيروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری.
تبصره  -1اعتبارات بندهای فوق در قوانين بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره  -2آئين نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با



12

دراین خصوص بهنظر میرسد که عموم برخی از موارد مصرف وجوه
حاصل از واگذاری نظیر «ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر
توسعهیافته» و «ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت
تأمین اجتماعی» ،ناظر به تأمین آب شرب روستائی نیز بوده و لذا از این
حیث مغایرتی با سیاستهای کلی اصل  ۹۹ندارد.
ماده ( -)۴مغايرت با اصل 57
این ماده وزارت نیرو را مکلف نموده از محل اعتبارات حاصله از اجرای
مواد ( )1و ( )۸این مصوبه اقداماتی را انجام دهد .مسئلهای که در اینخصوص
وجود دارد این است که تکالیف مذکور در بندهای «الف»« ،ب» و «ت» این ماده
باتوجه به داشتن بار مالی ،بهتبع ایرادات وارده به ماده ( )1واجد ایراد بوده و
همچنین باتوجه به اینکه در ماده ( )۸صرفاً به وزارت نیرو اجازه داده شده از
محل فروش اموال و داراییهای خود نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای
آبرسانی روستایی اقدام نماید و تکلیفی در اینخصوص متوجه این وزارت
نیست ،محل مزبور نمیتواند تأمین کننده بار مالی تکالیف مذکور در بندهای این
ماده محسوب شود و لذا مغایر اصل  75قانون اساسی است.


همكاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهيه و به تصویب هيأت وزیران می رسد.
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طرح یکفوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت
تکمیلی در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور
مقدمه

«طرح يکفوريتی سنجش و پذيرش دانشجو در دورههای تحصیالت
تكمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» که در تاریخ ،۰۹۴۹/۰/25
اعالموصول شده بود ،در جلسۀ علنی مورخ  ۰۹۴۹/۰۴/2۴مجلس شورای
اسالمی با اصالحاتی تصویب و براساس اصل  ۴۹قانوناساسی جهت انطباق با
موازین شرع و قانوناساسی به شورای نگهبان ارسال شده است .در ادامه این
مصوبه بررسی میشود.
بررسی و تبیین

الف) كلیات -مغايرت با اصل  75قانوناساسی
مفاد مصوبۀ حاضر در واقع نظیر مفاد «طرح سنجش و پذیرش دانشجو در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب  ۰۹۴2/5/۰1مجلس شورای
اسالمی است؛ با این تفاوت که آن طرح به سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع
«کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسیارشد پیوسته ،دکتری حرفهای و دکتری پیوسته»
مربوط بود ،ولی مصوبه حاضر به سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع
«کارشناسیارشد ناپیوسته ،دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی» مربوط است.
بنابراین همان نکاتی که درخصوص طرح مذکور ،در گزارش شمارۀ ۴2۴5۴۰7
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مورخ  ۰۹۴2/5/2۸این پژوهشکده و نظر شمارۀ  ۴2/۹۴/5۰51۹مورخ
 ۰۹۴2/5/۹۴شورای نگهبان اعالم شد ،میتواند دربارۀ این مصوبه نیز مطرح شود.
توضیح آنکه با توجه به اینکه در بند « »25مصوبۀ مورخ  ۰۹71/۸/2۴شورای عالی
انقالب فرهنگی تحت عنوان «جایگاه ،اهداف و وظایف شورای عالی انقالب
فرهنگی»« ،تصویب ضوابط کلی گزینش مدیران ،استادان ،معلمان و دانشجویان
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و فرهنگی و مدارس کشور و تعیین مرجع برای
گزینش آنان» یکی از وظایف این شورا دانسته شده است ،قانونگذاری مجلس
شورای اسالمی درخصوص چگونگی پذیرش دانشجو در دانشگاهها ،باید در
چارچوب ضوابط کلی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی باشد درغیر
اینصورت مغایر اصل  57قانوناساسی خواهد بود .بر همین اساس ،ایراد اصلی
شورای نگهبان به آن طرح نیز این بود که «انجام کلیۀ وظایف و اختیارات مقرر در
این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقالب
فرهنگی باشد و اال مغایر اصل  57قانوناساسی شناخته شد ».در طرح مذکور،
مجلس شورای اسالمی با الحاق یک ماده به مصوبۀ خود که بیان میداشت« :شورا
[سنجش و پذیرش دانشجو] موظف است در اجرای این قانون ،سیاستهای کلی
نظام ،مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و اسناد باالدستی را رعایت نماید»،
ایراد شورای نگهبان را رفع کرد .حال در مصوبۀ حاضر نیز همان ایراد وجود دارد؛
چراکه در این مصوبه ،بههیچوجه به لزوم رعایت سیاستهای کلی نظام و
15

مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در اجرای آن ،تصریح و اشاره نشده است؛
لذا کلیت این مصوبه مغایر اصل  57قانوناساسی است.
ب) جزئیات

ماده ( -)2مغايرت با اصول  ۰1و  0۳۱قانوناساسی
واگذاری «برنامهریزی ، ... ،هماهنگی و نظارت بر نحوۀ سنجش و پذیرش
دانشجوی تحصیالت تکمیلی» به «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در
دورههای تحصیالت تکمیلی در دانشگاهها» باتوجه به اینکه امور مذکور در زمره
امور اجرایی میباشد و از سوی دیگر این شورا مرکب از اعضای خارج از
قوهمجریه و با حق رأی است ،مغایر اصل  1۴قانوناساسی میباشد.
همچنین «تصویب مقررات  ...سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیالت
تکمیلی» توسط شورای مزبور به دلیل عضویت اعضای غیر وزیر با حق رأی،
مغایر اصل  ۰۹۸قانوناساسی است.
ماده ( -)۹مغايرت با اصول  ۰1و  0۳۱قانوناساسی
وظایف و اختیارات مذکور در این ماده برای «شورای سنجش و پذیرش
دانشجو» مبنی بر ایرادات وارده به ترکیب این شورا واجد ایراد بوده و مغایر
اصول  1۴و  ۰۹۸قانوناساسی بهنظر میرسد.
ماده ( -)5مغايرت با اصل  ۱7قانوناساسی
با توجه به اینکه معیارهای سنجش و پذیرش دانشجو در صدر این ماده تعیین
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شده و در نتیجه معیارهای مذکور واجد ماهیت تقنینی گردیده است ،اطالق
صالحیت «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیالت تکمیلی در
دانشگاهها» در تبصره « »۹این ماده در رابطه با «اضافه نمودن معیارهای دیگر» و
«تعدیل حداکثر ده درصد ( )۰۴۱معیارهای موجود» ،بدون تعیین ضوابطی برای
این امر ،تفویض قانونگذاری بوده و مغایر اصل  ۸5قانوناساسی است.
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