طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور
و انتخاب شهرداران
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه:
طرح فوق در تاريخ  3115/33/31بهتصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد .لكن از سوي شوراي نگهبان با ايرادات وتذكراتي مواجه
شد و برهمين اساس مجلس اصالحاتي را نسبت به مصوبه پيشين خود اعمال نموده كه در اين گزارش بهبررسي اين موارد خواهيم
پرداخت.
شرح و بررسي
ايراد كلي
نكته ابتدائي كه در رابطه با مصوبه اصالحي حاضر وجود دارد اين است كه شوراي نگهبان در اظهارنظر خود ،عالوه بر بيان تذكراتي
نسبت به ماده ( )31و ماده الحاقي ،مواد ( )5( ،)3و ( )31مصوبه مجلس را مورد ايراد قرار داده بود .اين درحالي است كه در مصوبه
اصالحي حاضر ،صرفاً ماده ( )31از مواد مورد ايراد شوراي نگهبان اصالح گرديده و نسبت به ساير مواد مورد ايراد و تذكرات وارده
هيچگونه اصالحي صورت نگرفته است .البته عالوهبر ماده ( )31ماده ( )8مصوبه سابق (موضوع اصالح ماده  88قانون) نيز در مصوبه
حاضر اصالح شده است كه ناظر به ايراد شوراي نگهبان نبوده است.
در اينخصوص بهنظر ميرسد باتوجه به اينكه كميسيون تخصصي مربوطه و همچنين صحن علني مجلس در دو مرحله نسبت به اصالح
مصوبه پيشين اقدام نمودند (به دليل عدم پذيرش نظر كميسيون تخصصي در مرحله اول درخصوص حذف تبصره « »1ماده ( )31كه
مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود) و در مرحله نخست مواد ( )3و ( )5و همچنين ماده ( )31و ماده (الحاقي) مورد اصالح قرار
گرفت و در مرحله دوم مصوبه اصالحي حاضر بهتصويب رسيده است ،صرفاً مصوبه اخير نزد شوراي نگهبان ارسال شده است،
درحاليكه مصوبه اصالحي اخير مكمل مصوبه اصالحي اول مجلس بوده و ميبايست توأمان ارسال گردد .لذا الزم است اين مسأله
مورد توجه قرار گيرد.
ماده ( -)8نكته
براساس اصالحي كه در اين ماده صورت گرفته است «اعضاي هيئت مديره اتحاديههاي صنفي و هيئت رئيسه اتاق اصناف» جايگزين
«رؤساي مجامع صنفي» شدهاند و درنتيجه اعضاي مذكور از عضويت در شوراهاي اسالمي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از
ثبت نام از سمت خود استعفا داده باشند.
در اين رابطه همانگونه كه در ايراد كلي بيان شد ،اين موضوع مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته بود و به نظر ميرسد به لحاظ اينكه
عنوان» مجامع صنفي» در اصالحيه قانون نظام صنفي كشور مصوب سال  3118به «اتاق اصناف» تغيير يافته است ،اين اصالحيه توسط
مجلس صورت پذيرفته است .لكن ابهامي كه با اين اصالح بهوجود آمده اين است كه درحال حاضر مطابق با قانون نظام صنفي يك
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اتاق به نام «اتاق اصناف ايران» 3وجود دارد و در سطح شهرستان نيز ،اتاقهايي تحت عنوان «اتاق اصناف شهرستان» 8وجود دارد؛ لذا
مشخص نيست براساس اصالحيه اخير اعضاي هيئت رئيسه كدام يك از اين اتاقها از شركت در انتخابات شوراها در سراسر كشور
محرومند .درصورتيكه اين محروميت ناظر به اتاقهاي اصناف شهرستان باشد ،چنين محدوديتي ميتواند مغاير بند «۴ـ »3۱سياستهاي
كلي انتخابات مبني بر «حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل» محسوب گردد.
ماده ( -)61باقي بودن ايراد
در رابطه با اصالح مجلس درخصوص اين ماده ،الزم به توضيح است كه براساس حكم اصالحي اخير ،عبارت «در نتيجه بررسي
صالحيتها» از متن اصالحي حذف و در نتيجه آراي دادگاهها درخصوص «فرآيند و نتيجه انتخابات» به صورت كلي فاقد تأثير دانسته
شده است .لكن در اين رابطه ،دو نكته حائز اهميت وجود دارد؛ اول اينكه عبارت «فرآيند انتخابات» عام بوده و عالوه بر اينكه شامل
«مرحله رسيدگي به صالحيتها» ميگردد ،شامل مراحل ديگري نيز ميشود و در نتيجه اصالحيه كميسيون نسبت به مصوبه سابق در
اين رابطه ،نه تنها مضيق نشده ،بلكه توسعه يافته است .دوم اينكه در مصوبه سابق صرفاً تصميمات هيئت مركزي نظارت درخصوص
بررسي صالحيتها و نتيجه انتخابات مشمول استثناء از تأثير آراي دادگاهها گرديده بود ولكن در مصوبه اصالحي اين موضوع بهصورت
عام ذكر شده است .لذا بهنظرميرسد ايراد شوراي نگهبان نسبت به اين تبصره كماكان باقي باشد.

طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
«طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي ايران» در جلسه مورخ  3115/8/83مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد .تاكنون شوراي
نگهبان در چند مرحله اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع دانسته و آن را به مجلس عودت داده است .حال مجلس به
منظور رفع آخرين مرحله از ايرادات شوراي نگهبان ،در جلسه مورخ  3111/8/۴اقدام به اصالح مصوبه خود در اين خصوص نموده
كه در اين گزارش به بررسي آن پرداخته خواهد شد.

 .1ماده34ـ (اصالحي  )1431/60/11هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف
توزيعي ـ خدماتي است كه با رأي مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند .نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي شود.
 .1ماده44ـ (اصالحي  )1431/60/11در مراكز استان ها و شهرستان ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك
رئيس ،دو نائب رئيس (اول و دوم) ،يك دبير و يك خزانه دار و دو نفر عضو علي البدل مي باشند .دو نفر از اعضاي اصلي هيأت رئيسه از بين صنوف توليدي
ـ خدمات فني ،دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يك نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي شوند.
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شرح و بررسي
ماده ( -)7باقي بودن ايراد
 )1به موجب عبارت الحاقي به تبصره « »3بند « »3ماده ( ،)7هرچند نظارت بر اجراي استاندارد كاالهاي سالمتمحور كه مصاديق آن توسط
شوراي عالي استاندارد مشخص مي شود برعهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است ،اما عبارت مذكور از دو
جهت محل تأمل و ايراد به نظر ميرسد:
اول اينكه بر طبق عبارت صدر اين تبصره «تعيين ،تدوين ،نشر و مسئوليت اجراء و نظارت» بر استانداردهاي «دارويي» برعهده وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي دانسته شده است و ابهام شوراي نگهبان بر اين نكته تأكيد داشت كه «ساير موارد نظير كاالها و
تجهيزات پزشكي» نيز بايد مشمول چنين استثنايي قرار گيرند .اين در حالي است كه به موجب عبارت الحاقي به اين تبصره ،تنها
«نظارت» بر اجراي استانداردهاي كاالهاي سالمتمحور برعهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است (بدون
اشاره به تعيين ،تدوين ،نشر و مسئوليت اجراء اين استانداردها در خصوص اين كاالها) كه از اين جهت به نظر ميرسد منظور شوراي
نگهبان به صورت كامل تأمين نشده است .البته ،در خصوص واگذاري «تعيين» مصاديق كاالهاي سالمتمحور به شوراي عالي استاندارد ،با
توجه به اينكه همه كاالها و خدمات به نحوي ميتوانند با موضوع سالمت مرتبط باشند و از طرفي بر طبق تبصره « »۴ماده ( )15مصوبه
حاضر ،مصوبات شوراي عالي استاندارد با تأييد مسئوالن رديفهاي « »3تا « »5ماده ( )15اين مصوبه اجرايي ميباشد كه همگي آنها
از مقامات عالي قوه مجريه ميباشند ،لذا ،به نظر ميرسد كه تعيين مصاديق كاالهاي سالمتمحور توسط شوراي مذكور ،فاقد ايراد
است.
دومين نكته اينكه در عبارت الحاقي به اين تبصره ،واگذاري تعيين «نحوه نظارت» بر كاالهاي سالمتمحور به شوراي عالي استاندارد مغاير
با اصل  85قانون اساسي بهنظر ميرسد و الزم است تا همانند ساير كاالها و خدمات سالمتمحور كه نحوه نظارت بر آنها در اين مصوبه
تعيين شده ،نحوه نظارت بر استاندارد كاالهاي سالمتمحور نيز توسط خود قانونگذار تعيين شود.
 )1اصالحيه مجلس نسبت به تبصره « »8بند « »3ماده ( ،)7اگرچه رافع ايراد شوراي نگهبان درخصوص لزوم تعيين شرايط جهت فقيه
موضوع اين تبصره ميباشد ،لكن درخصوص رفع ايراد ديگر اين شورا مبنيبر مغايرت تعيين وظيفه جديد براي فقهاي شوراي نگهبان
با وظايف اين شورا در قانون اساسي  ،بايد گفت هرچند تعيين چنين صالحيتي نيز براي فقهاي شوراي نگهبان (تأييد فقيه منصوب
رئيس سازمان استاندارد) وراي آن مواردي است كه در قانون اساسي براي اين شورا در نظر گرفته شده؛ اما در موارد مشابه و در جريان
بررسي قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،ماده ( )31اين قانون كه به موضوع شوراي فقهي بانك مركزي پرداخته بود،
تأييد فقهاي شوراي مذكور با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي توسط فقهاي شوراي نگهبان مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
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 .4ماده  -10براي حصول اطمينان از اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا در نظام بانكي كشور و جهت نظارت بر عملكرد نظام بانكي و اظهارنظر نسبت به رويهها و
ابزارهاي رايج ،شيوههاي عملياتي ،دستورالعملها ،بخشنامهها ،چهارچوب قراردادها و نحوه اجراي آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسالمي ،شوراي فقهي در بانك مركزي
با تركيب زير تشكيل ميشود:
 پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معامالت و صاحب نظر در مسائل پولي و بانكي) ...3

ماده ( -)53باقي بودن ايراد
به موجب بند « »1ايرادات شوراي نگهبان ،در تبصره « »۴الحاقي به ماده ( )15و بند « »8ماده ( )11مصوبه مجلس ،واگذاري تعيين
وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان به شوراي عالي استاندارد ،مغاير با اصل  85قانون اساسي دانسته شده است .در اين خصوص
عليرغم اصالحات به عمل آمده ،با توجه به عدم تعيين وظايف و اختيارات شوراي استاندارد استان توسط مجلس ،تأكيد بر اين مطلب
كه وظايف و اختيارات اين شورا در «چهارچوب اين قانون» تعيين شود ،بهدليل اينكه قانون حاضر چارچوبي در اين خصوص ارائه
ننموده است رافع ايراد مذكور نيست و لذا ،ايراد شوراي نگهبان كماكان باقي است.

اليحه حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور
مقدمه

«اليحۀ حفاظت ،احيا و مديريت تاالبهاي كشور» كه در تاريخ  3115/5/35اعالموصول و در جلسۀ علني مورخ 3111/8/۴
مجلس شوراي اسالمي با اصالحاتي تصويب شده ،در اجراي اصل  1۴قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسي به
شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي

ماده( -)6مغايرت با اصل  58و ابهام
 .1مغايرت :اطالق حكم اين ماده و تبصرۀ آن كه بدون تعيين ضوابط و معيارهاي «تخريب و آلودگي غيرقابلجبران» ،بهطوركلي آن
را به آييننامۀ مصوب هيئتوزيران واگذار كرده است ،تفويض قانونگذاري بوده و لذا مغاير اصل  85قانون اساسي است.
 .1ابهام :تعريف «تاالب» در بند « »3ماده(« )3قانون كنوانسيون مربوطبه تاالبهاي مهم بينالمللي و تاالبهاي زيستگاه پرندگان
آبزي (كنوانسيون رامسر)» ۴مصوب  3158/38/88آمده است .لكن ازآنجاكه تعريف مذكور مخصوص آن قانون است و به اين مصوبه
تسري نمييابد ،تعريف «تاالب» در اين مصوبه ابهام دارد.
ماده( -)4ابهام
در اين ماده ،عبارت «مقررات مصوب» از جهت اينكه مبناي جرمانگاري و مجازات قرار گرفته است ،ابهام دارد.
ماده( -)3مغايرت با اصل  81قانون اساسي
حكم اين ماده از جهت محدودكردن اختيار دولت در تهيۀ بودجۀ ساالنۀ كل كشور و همچنين به دليل اينكه چنين حكمي در اليحه
دولت نيز وجود نداشته است ،مغاير اصل  58قانون اساسي است.

تبصره  -3اعضاي فقهي اين شورا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد فقهاي شوراي نگهبان انتخاب و با حكم رئيس كل بانك مركزي منصوب ميشوند.
 .۴ماده -3
 -3از لحاظ كنوانسيون حاضر ،تاالبها شامل مردابها و باتالقها و لجنزارها يا آبهاي طبيعي يا مصنوعي اعم از دائمي يا موقت است كه آبهاي شيرين ،تلخ يا شور در آن بهصورت
راكد يا جاري يافت شود؛ از آن جمله است آبهاي دريا كه عمق آنها در پايينترين نقطۀ جزر از شش متر تجاوز ننمايد.
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اليحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسالمي ايران
مقدمه
اليحه فوقالذكر كه در تاريخ  3111/8/۴بهتصويب صحن علني مجلس رسيده در راستاي اجراي اصل  1۴قانون اساسي نزد شوراي
نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
 )6مسأله اصلي كه ناظر به معاهده حاضر وجود دارد ،مربوط به ايراد كلي است كه شوراي محترم نگهبان در موارد مشابه نبست به
معاهدات معاضدت قضائي وارد نموده است و براساس آن باتوجه به اينكه چنين معاهداتي مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت
آييندادرسي قوۀ قضائيه كشورهاي ديگر و نيز ارجاع كارهاي قضائي به دادگاههاي كشور طرف متعاهد ميباشد و چنين امري موجب
اثر دادن بر احكامي ميشود كه ممكن است در دادگاههاي كشور ديگر بر خالف ضوابط اسالمي صادر شده باشد ،خالف موازين شرع
ميباشد .لذا چنين نكتهاي درخصوص معاهده حاضر نيز قابل طرح است.
 )2نكته ديگري كه درخصوص اين معاهده وجود دارد مربوط به مرجع مركزي ايران در اجراي اين معاهده ،مقرر در ماده ( )1موافقتنامه
ميباشد كه براساس آن وزارت دادگستري به عنوان اين مرجع تعيين گرديده است .چنين امري باتوجه به صالحيتهاي قوه قضائيه
مقرر در اصل  351و مسئوليت رئيس اين قوه در اين موارد مقرر در اصل  ،357مغاير اين اصول بهنظر ميرسد.

اليحه اصالحات پيوست كنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ  )6535( 6774و آييننامه
بينالمللي امنيت كشتيها و تسهيالت بندري (آي .اس .پي .اس)
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
اليحه فوقالذكر كه در تاريخ  3115/1/37به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده بود پس از ارسال نزد شوراي نگهبان به دليل
بكارگيري موارد متعددي از واژههاي بيگانه بدون ذكر معادل فارسي آنها مغاير اصل  35قانون اساسي شناخته شد .حال در اصالحيه
اخير اكثر اين واژگان اصالح گرديده و معادل فارسي آنها ذكر شده است .البته ميتوان به استفاده از واژه «كازينو» در جزء « »3بند «.3
( »1صفحه  13مصوبه) ،بهعنوان يك واژه غيرفارسي اشاره نمود كه معادل فارسي آن در اصالحيه اخير ذكر نشده است و كماكان مغاير
اصل  35قانون اساسي بهنظر ميرسد.
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