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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از
نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل ( )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ()9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در
جهت تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياستگذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليهی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنیتر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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اليحه حمايت از حقوق معلوالن
منشي جلسه ـ «اليحه حمايت از حقوق

معلوالن»()1

آقاي هاشمي شاهرودي ـ این مصوبه اعادهشده نيست؟
آقاي عليزاده ـ نخير.
آقاي رهپيك ـ اول ،آن اشكال اصلی این مصوبه را مطرح بكنيد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اول ،اشكال اصلی را مطرح میکنيم .آقایان [در مجمع مشورتی
حقوقی] میگویند ما در مورد حمایت از حقوق معلوالن ،قانون داریم .نمایندگان
مجلس دوباره آمدهاند با وجود این قانون ،این مصوبه را طبق اصل ( )58قانون اساسی
وضع

کردهاند)2(.

 .1الیحه حمایت از حقوق معلوالن ابتدا با عنوان «الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلوليت» در
تاریخ  1349/3/11به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی
طبق اصل ( )58قانون اساسی ابتدا در تاریخ  1349/2/11با اصالحاتی در عنوان و محتوا به تصویب
کميسيون مشترك الیحه ی حمایت از حقوق افراد دارای معلوليت مجلس شورای اسالمی رسيد و سپس
اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسهی مورخ  1349/12/15به تصویب نمایندگان رسيد .این
مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره 414/914
مورخ  1348/1/18به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،در مجموع در سه مرحله بين شورای
نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته است .شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی
اول رسيدگی در جلسات مورخ  1348/1/15و  1348/1/28و در مرحلهی دوم در جلسهی مورخ
 1344/11/21بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی را به
ترتيب طی نامههای شماره  48/112/294مورخ  1348/1/28و  44/112/3483مورخ  1344/11/24به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت با اصالحات مورخ  1344/12/21مجلس ،این مصوبه در
مرحلهی سوم رسيدگی در جلسه مورخ  1343/1/22شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر
عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  43/112/9533مورخ  1343/1/22به
مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
« .2به موجب اصل ( )58قانون اساسی «مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هيئتی
واگذار کند» و تنها «در موارد ضروری» میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به کميسيونهای داخلی
خود تفویض نماید تا این قوانين در مدتی که مجلس تعيين مینماید ،به صورت آزمایشی اجرا شود.
با این مقدمه ،در خصوص مصوبه مورد بررسی الزم به ذکر است که با توجه به قوانين دائمی موجود ،تصویب
این مصوبه در کميسيون داخلی مجلس و به صورت آزمایشی فاقد وصف «ضروری» به نظر میرسد و از این
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آقاي رهپيك ـ یعنی اشكالش این است که این مصوبه را به صورت آزمایشی تصویب
کردهاند.
آقاي عليزاده ـ ما آن اشكال کلی که قبالً میگرفتيم ،این بود که میگفتيم در صورتی
باید بر اساس اصل ( )58عمل بكنيد که ضرورت داشته باشد و در مواردی که قانون
وجود دارد [چنين ضرورتی نيست] و ما عين همان اشكال را اینجا بر این مصوبه
حمل کنيم.
آقاي مؤمن ـ [دولت این الیحه را فرستاده است].
آقاي عليزاده ـ بفرستد .هر کسی فرستاده باشد ،فرقی نمیکند .مهم این است که
مجلس این الیحه را به صورت آزمایشی تصویب کرده است .ما میگویيم اآلن قانون
دائمی برای موضوع این مصوبه وجود دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس تصویب این را به کميسيون داده است.

جهت تفویض این مصوبه به کميسيون داخلی مجلس مغایر اصل ( )58قانون اساسی است.
توضيح آنكه:
اوالً عالوه بر احكامی که مجلس شورای اسالمی در قوانين مختلف به منظور حمایت از حقوق معلوالن
به تصویب رسانده ،هم اکنون «قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن» -مصوب  –1353و «قانون
تصویب کنوانسيون حقوق افراد دارای معلوليت» -مصوب  –1353که به تأیيد شورای نگهبان نيز
رسيده اند ،دو نمونه از قوانينی هستند که به طور ویژه در زمينه حمایت از حقوق معلوالن به تصویب
رسيده و همچنان معتبرند و به صورت مفصل ،حقوقی را برای معلوالن مشخص کرده و تكاليفی را بر
عهده دولت قرار داده است؛ حال آنكه با توجه به ماده ( )31این مصوبه ،با تأیيد مصوبه حاضر توسط
شورای نگهبان« ،قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن» که یك قانون دائمی است نسخ میشود و این
مصوبه که به صورت آزمایشی و برای مدت ( )8سال به تصویب رسيده ،به جای آن حاکم میشود.
ثانياً بس ياری از مواد این مصوبه ،تكرار و اصالح مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن است و به
نظر می رسد مجلس شورای اسالمی به جای تصویب یك قانون آزمایشی میتوانست قانون موجود را
تكميل و اصالح کند .مؤید این نظر آن است که با بررسیهای انجامشده میتوان ادعا نمود که محتوای
موادی نظير،)24( ،)21( ،)14( ،)13( ،)13( ،)12( ،)11( ،)11( ،)5( ،)3( ،)4( ،)8( ،)9( ،)3( ،)2( :
( ) 25( ،)23یا عيناً در قانون مورد اشاره قابل مشاهده است و یا میتوان اصالحات صورت گرفته در آن
قانون را در این مصوبه مالحظه نمود .لذا تصویب چنين قانونی که جنبه حمایتی دارد ،با توجه به اینكه
خأل قانونی نيز وجود ندارد ،به صورت آزمایشی محل تأمل جدی است( ».نظر کارشناسی مجمع
مشورتی حقوقی ،شماره  4811113مورخ  ،1348/1/13صص ،24-28قابل مشاهده در نشانی زیر:
)yon.ir/Majmalaw
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آقاي رهپيك ـ این مصوبه را کميسيونی کردهاند.
آقاي عليزاده ـ بله ،مجلس کميسيونیاش کرده است.
آقاي عليزاده ـ ما به الیحه بودن اینها ایراد نمیگرفتيم .ما میگفتيم مجلس مصوبه را
طبق اصل ( )58کميسيونی کرده است .حتی اگر دولت هم الیحه بدهد ،فرقی نمیکند.
این ایراد اصل ( )58را قبالً در الیحهی تجارت هم

داشتيم)1(.

آقاي رهپيك ـ آیين دادرسی [دیوان عدالت اداری] هم اینطوری

بود)2(.

آقاي عليزاده ـ بله ،در الیحهی آیين دادرسی دیوان هم اینطور بوده است .در مورد
مصوبهی مربوط به امور

گمرکی()3

و جاهای دیگر ،در موارد متعددی ما این را ایراد

 .1نظر شماره  41/31/94448مورخ  1341/2/29شورای نگهبان در خصوص الیحه تجارت مصوب
 1341/11/4کميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی« :نظر به اینكه طبق اصل ( )58قانون
اساسی ،مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هيئتی واگذار کند ،فقط در موارد ضروری
میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به کميسيونهای داخلی خود تفویض نماید ،با توجه به اینكه
قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبيعی و عادی جریان دارد و خأل قانونی
به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد ،در این خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتی برای تصویب
این مصوبه در کميسيون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نيست ،عالوه بر
وجود ابهامات و اشكاالت عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره ،تصویب آن توسط
کميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ،مغایر اصل ( )58قانون اساسی تشخيص داده شد.
به فرض اینكه قانون موجود در برخی موارد احتياج به تغيير و اصالح یا تكميل داشته باشد باید به این
نحو و به همان مقدار اکتفا شود».
 .2نظر شماره  54/31/91231مورخ  1354/11/25شورای نگهبان در خصوص الیحه تشكيالت و آیين
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب  1354/3/21کميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی:
«نظر به اینكه طبق اصل ( )58قانون اساسی مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هيئتی
واگذار کند ،فقط در موارد ضروری میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به کميسيونهای داخلی
خود تفویض نماید ،با توجه به اینكه دیوان عدالت اداری دارای قانون دائمی مصوب مجلس شورای
اسالمی است و امور این دیوان به طور طبيعی جریان دارد و خأل قانونی که جبران آن ضروری باشد در
این خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کميسيون به صورت آزمایشی
بدون جَری مراحل عادی قانونگذاری نيست ،عالوه بر وجود ابهام و اشكال عدیده در این مصوبه ،با
عنایت به مراتب مذکوره ،تصویب آن توسط کميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ،مغایر
اصل  58قانون اساسی تشخيص داده شد .به فرض اینكه قانون موجود در برخی موارد نادر ،احتياج به
تغيير و اصالح یا تكميل داشته باشد ،باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود».
 .1نظر شماره  41/31/92211مورخ  1341/2/15شورای نگهبان در خصوص الیحه امور گمرکی
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گرفتهایم .اگر نظرتان بر این است که همان ایراد کلّی را بگيریم که بگویيم ما در این
موضوع قانون [دائمی] داریم ،لذا اگر موادی از آن قانون نياز به اصالح دارد... ،
آقاي رهپيك ـ  ...اصالح بشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،اگر ضرورت دارد ،همان موارد ضروری را اصالح کنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ یك رأیگيری دوباره بكنيد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این مصوبه را به این جهت خالف اصل ()58
میدانند ،رأی بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر آن قانون [نسبت به این مصوبه متفاوت باشد ،این ایراد وارد
نيست] .ما نمیدانيم اینطوری باشد .شما بررسی کردهاید؟
آقاي عليزاده ـ بله ،قبالً بررسی کردهایم.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ دو تا قانون دائمی در این موضوع داریم؛ یكی «قانون جامع
حمایت از حقوق معلوالن» [مصوب  1353/2/14مجلس شورای اسالمی] که تقریباً
نصف این مصوبه ،تكرار همان قانون است؛ یكی هم «قانون تصویب کنوانسيون حقوق
افراد دارای معلوليت» که مجلس [در تاریخ  ]1353/4/13تصویب کرده است.
آقاي عليزاده ـ بسيار

خب)1(.


مصوب  1354/11/3کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی« :نظر به اینكه طبق اصل ( )58قانون
اساسی مجلس نمیتواند اختيار قانون گذاری را به شخص یا هيئتی واگذار کند ،فقط در موارد ضروری
میتواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به کميسيونهای داخلی خود تفویض نماید ،با توجه به اینكه
امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به طور طبيعی و عادی جریان دارد و خأل
قانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد ،در این خصوص وجود ندارد
و هيچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کميسيون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی
قانون گذاری نيست ،عالوه بر وجود ابهام و اشكال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره
تصویب آن توسط کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مغایر اصل ( )58قانون اساسی تشخيص
داده شد .به فرض اینكه قانون موجود در برخی موارد احتياج به تغيير و اصالح یا تكميل داشته باشد،
باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود».
 .1نظر شماره  48/112/294مورخ  1348/1/28شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  414/914مورخ
 ،1348/1/18الیحه حمایت از حقوق معلوالن مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه یكهزار و سيصد و
نود و چهار مجلس شورای اسالمی که طبق اصل هشتاد و پنجم ( )58قانون اساسی در جلسه مورخ
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طرح ممنوعيت بهکارگيری بازنشستگان (اعادهشده از شورای نگهبان)
منشي جلسه ـ «طرح ممنوعيت بهکارگيری بازنشستگان (اعادهشده از شورای
نگهبان)»()1

آقاي عليزاده ـ نمایندگان مجلس ایرادات این مصوبه را اصالح کردهاند؟
آقاي رهپيك ـ یك ایراد گرفته بودیم .حاال باید ببينيم چه اصالحی انجام دادهاند.
آقاي اسماعيلي ـ عبارتی را که ایراد گرفته بودیم ،حذف کردهاند.

 1349/12/11کميسيون مشترك به تصویب رسيده بود ،در جلسه مورخ  1348/1/28شورای نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 نظر به اینكه طبق اصل ( )58قانون اساسی مجلس نمیتواند اختيار قانونگذاری را به شخص یا هيئتیواگذار کند ،فقط در موارد ضروری می تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به کميسيونهای داخلی
خود تفویض نماید ،با توجه به اینكه قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب  1353/2/14قانون
دائمی است و امور مربوطه به طور طبيعی و عادی جریان دارد و خأل قانونی به نحو کلی که جبران آن
ضروری باشد ،در این خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کميسيون به
صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نيست ،عالوه بر وجود ابهامات و اشكاالت
عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکوره ،تصویب آن توسط کميسيون مشترك مجلس شورای
اسالمی ،مغایر اصل ( )58قانون اساسی تشخيص داده شد .به فرض اینكه قانون موجود در برخی موارد
احتياج به تغيير و اصالح یا تكميل داشته باشد ،باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود».
 .1طرح دوفوریتی ممنوعيت بهکارگيری بازنشستگان که با همين عنوان تقدیم مجلس شده بود ،با عنوان
«طرح دوفوریتی اصالح ماده ( )48قانون مدیریت خدمات کشوری» در تاریخ  1349/4/24به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )49قانون
اساسی ،طی نامهی شماره  844/98341مورخ  1349/4/31به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه ،در
مجموع در چهار مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته است.
شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  ،1349/4/31در مرحلهی دوم
در جلسهی مورخ  1349/12/13و در مرحلهی سوم در جلسهی مورخ  1348/1/28بررسی کرد و نظر
خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی را به ترتيب طی نامههای شماره
 49/112/3419مورخ  49/112/8514 ،1349/4/31مورخ  1349/12/13و  48/112/281مورخ
 1348/1/28به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1348/2/21مجلس،
این مصوبه در مرحلهی چهارم رسيدگی در جلسهی مورخ  1348/2/24شورای نگهبان بررسی شد و
نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  48/112/419مورخ
 1348/2/24به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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منشي جلسه ـ [در نظر شماره  49/112/8514مورخ 1349/12/13راجع به این مصوبه]
گفته بودیم« :در تبصره يك ماده

واحده)1(،

منحصر نمودن اجازات خاصه به

اجازات خاصه ناشي از اصل ( )111قانون اساسي ،مغاير اصل ( )75قانون اساسي
شناخته شد .بايد اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد ».حاال در این مصوبهی
اصالحی گفتهاند« :در تبصره ( )1عبارت «ناشي از اصل يكصد و دهم ( )111قانون
اساسي» حذف ميشود».
آقاي مدرسي يزدي ـ با این حذف ،بدتر کردهاند.
آقاي رهپيك ـ یك مقدار مصوبه را خراب کردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازات خاصه از هر جا که باشد[ ،شامل این تبصره میشود].
آقاي رهپيك ـ اآلن «اجازات خاصه» ،کلّی شده است.
آقاي ابراهيميان ـ اجازات خاصهی چه کسی منظور است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ابهام پيدا کرده است.
آقاي رهپيك ـ بله دیگر ،ابهام پيدا کرده است.
آقاي سليمي ـ خب آن کسی که حق دارد این اجازه را بدهد ،معلوم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن هم معلوم نيست.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،معلوم نيست.
آقاي عليزاده ـ بله ،درست میگویيد.
آقاي رهپيك ـ قرار شد که نمایندگان آن قيد اصل ( )111را بردارند.
آقاي عليزاده ـ ایراد اول ما این بود... :
 .1تبصره ( )1ماده واحده طرح ممنوعيت بهکارگيری بازنشستگان مصوب  1349/11/11مجلس شورای
اسالمی که با عنوان طرح دوفوریتی اصالح ماده ( )48قانون مدیریت خدمات کشوری به شورای نگهبان
ارسال شده است« :ماده واحده -از تاریخ ابالغ این قانون ،بهکارگيری افرادی که در اجرای قوانين و
مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند ،در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( )8قانون
مدیریت خدمات کشوری مصوب  1354/3/5و کليه دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی
کل کشور استفاده میکنند ،ممنوع میباشد.
تبصره  -1مقامات مذکور در ماده ( )31قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران،
فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد ( )%31و باالتر ،نيروهای مسلح ،وزارت اطالعات و دارندگان
اجازات خاصه ناشی از اصل یكصد و دهم ( )111قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی میباشند».
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آقاي رهپيك ـ « ...در تبصره یك ماده واحده ،منحصر نمودن اجازات خاصه به
اجازات خاصه ناشی از اصل ( )111قانون اساسی ،مغایر اصل ( )83قانون اساسی
شناخته شد .باید اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد».
آقاي مدرسي يزدي ـ نمایندگان [در مرحلهی قبل] گفته بودند این تبصره فقط شامل
اجازات خاصهی ناشی از اصل ( )111است.
آقاي عليزاده ـ قبالً یك ایرادی گرفته بودیم .ایراد اصلی را بخوانيد .همان ایراد
مرحلهی قبلی را میگویم)1(.
آقاي رهپيك ـ ما در ایراد اصلی گفته بودیم آیا شامل اجازات خاصه میشود یا
نمیشود .اینها در مصوبهی اصالحی بعدی [مورخ  ]1349/11/11نوشته بودند شامل
اجازات خاصهی ناشی از اصل ( )111قانون اساسی میشود.
آقاي مؤمن ـ خب ،میگویند شما گفتيد که این قيد را برداریم.
آقاي رهپيك ـ گفتيم این قيد را بردارید؛ اما کالً همه چيز را برداشتند و نوشتهاند:
«اجازات خاصه».
آقاي مؤمن ـ نه ،ما گفتيم« :اجازات خاصه به نحو مطلق ذکر گردد».
آقاي عليزاده ـ اجازات خاصهی چه کسی منظور است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ همين دیگر؛ مشكل همين است .در اینجا اآلن مشخص نيست
که اجازات خاصهی چه کسی مدّ نظر است.
آقاي رهپيك ـ بله ،معلوم نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر رئيس جمهور هم اجازه بدهد ،میشود.
 .1بند ( )3نظر شماره  49/112/3419مورخ  1349/4/31شورای نگهبان در خصوص مصوبهی مرحلهی
نخست طرح اصالح ماده ( )48قانون مدیریت خدمات کشوری (طرح ممنوعيت بهکارگيری بازنشستگان)
مصوب  1349/4/24مجلس شورای اسالمی -3« :تبصره ( *،)3از این حيث که مشخص نيست آیا شامل
موارد یا اجازات خاصه هم میگردد یا خير ،ابهام دارد .پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد».
* ماده واحده... -
تبصره  -3کليه قوانين و مقررات عام مغایر این حكم و ماده ( )91قانون الحاق موادی به قانون تنظيم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1359/5/18و ماده ( )41قانون استخدام کشوری مصوب
 1398/3/31و بند (ب) ماده ( )48قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب
 1354/11/18در خصوص دستگاههای اجرایی نسخ میشود».
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آقاي رهپيك ـ ظاهراً اشكال این بود که قيد اصل ( )111را بردارند .اآلن کالً همه چيز
را برداشتهاند؛ یعنی قيد ولی فقيه هم ندارد .کالً شده است« :اجازات خاصه».
آقاي عليزاده ـ ما باید ببينيم ایراد اولمان چه بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ این تبصره ابهام پيدا کرده است .بحثی ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره باید بگوید :اجازات خاصهی ولی فقيه.
آقاي رهپيك ـ بله ،باید اینطوری مینوشتند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باید کلمهی «ولی فقيه» را اضافه کنند؛ و الّا ابهام دارد یا
اینكه اطالق آن اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ با این اطالق ،اجازات خاصهی من را هم شامل میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اطالق دارد.
آقاي مؤمن ـ خب ،شما نوشته بودید اجازات خاصه باید به نحو مطلق ذکر گردد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق یك عبارت هميشه شامل موارد غيرمذکور هم میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ شاید موارد غيرمذکور [= اجازات خاصهی غير از ولی فقيه]
از این تبصره منصرف بشود.
آقاي رهپيك ـ مقصود از «به نحو مطلق» که شما [= اعضای شورای نگهبان] گفته
بودید ،این بود که قيد اصل ( )111نباشد.
آقاي عليزاده ـ اینها اآلن آمدهاند گفتهاند« :اجازات خاصه»؛ اجازات خاصهی چه کسی
را گفتهاند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باید تصحيح کنند .اشكال ما هنوز باقی است.
آقاي رهپيك ـ ابهام دارد دیگر.
آقاي عليزاده ـ ابهام دارد .آقایانی که میگویند این تبصرهی اصالحی ابهام دارد ،رأی بدهند.
آقاي رهپيك ـ ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای جنتی ،ابهام ندارد؟ رأی دادید؟
منشي جلسه ـ ابهام این تبصره رأی آورد؟
آقاي رهپيك ـ بله ،ابهام رأی

آورد)1(.

 .1نظر شماره  48/112/281مورخ  1348/1/28شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  844/1145مورخ



جلسهمورخ1312/01/22شوراينگهبان

11

طرح توسعه و بهينهسازی آب شرب شهری و روستايي در کشور (اعادهشده
از شورای نگهبان)
منشي جلسه ـ «طرح توسعه و بهينهسازی آب شرب شهری و روستايي در کشور
(اعادهشده از شورای

نگهبان)»)1(.

در خصوص این مصوبه[ ،در نظر شماره

 49/112/8131مورخ  1349/11/3شورای نگهبان] گفته بودیم -1« :در بند (ت) ماده
()2(،)2

بايد قيد «با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست» ذکر گردد؛ و


 1348/1/13و پيرو نامه شماره  49/112/8514مورخ  ،1349/12/13طرح ممنوعيت بهکارگيری
بازنشستگان که با اصالحاتی در جلسه مورخ بيست و چهارم اسفندماه یكهزار و سيصد و نود و چهار
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است ،در جلسه مورخ  1348/1/28شورای نگهبان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات بهعملآمده ،نظر این شورا به شرح زیر اعالم
میگردد:
 علیرغم اصالح بهعملآمده ،تبصره یك ماده واحده ،کماکان ابهام دارد؛ زیرا مرجع و مقام صدوراجازه خاصه مشخص نگردیده است .پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
 .1طرح یكفوریتی توسعه و بهينه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور که با عنوان طرح بهينه-
سازی مصرف آب شرب تقدیم مجلس شده بود ،در تاریخ  1349/11/21با اصالحاتی در عنوان و
محتوا به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در
اصل ( )49قانون اساسی طی نامهی شماره  815/34321مورخ  1349/11/23به شورای نگهبان ارسال
شد .شورای نگهبان این مصوبه را در جلسهی مورخ ( 1349/11/31عصر) بررسی کرد و نظر خود مبنی
بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  49/112/8131مورخ
 1349/11/3به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1349/12/29مجلس،
این مصوبه در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1348/1/28شورای نگهبان بررسی شد و نظر
شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  48/112/281مورخ
 1348/1/28به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
 .2بند (ت) ماده ( )2طرح توسعه و بهينهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب
 1349/11/21مجلس شورای اسالمی« :ماده  -2در هر سه وضعيت عادی ،تنش و بحران تأمين آب،
اقدامات مذکور در هر یك از بندهای زیر به صورت مستمر انجام میپذیرد:
الف... -
ت -وزارت نيرو موظف است نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسيسات فاضالب با هدف
آزادسازی منابع آبی مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتی ،کشاورزی و فضای سبز اقدام نماید.
ث»... -
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الّا اشكال دارد ».اآلن در این اصالحيه ،همين قيد را آوردهاند.
آقاي عليزاده ـ یعنی گفتهاند اضافه شدن هر دو کلمهی «طهارت» و «نجاست» اشكالی
ندارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،قيد «با رعایت جهات شرعی از نظر طهارت و نجاست»
را آوردهاند .خوب است دیگر .درست شده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفتهاند« :در بند (ت) ماده ( )2بعد از عبارت «موظف است»
عبارت «با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست» اضافه ميشود».
آقاي مدرسي يزدي ـ «رعایت ضوابط شرعی» قيد شده است.
منشي جلسه ـ در مورد ماده ( )9هم گفته بودیم -2« :ماده

()1(،)4

مغاير اصل ()57

قانون اساسي شناخته شد ».که اآلن اینگونه اصالح کردهاند« :در سطر اول ماده (،)4
عبارت «وزارت نيرو ميتواند» جايگزين «وزارت نيرو موظف است» شد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث در رابطهی با این مصوبه تمام

شد)2(.

 .1ماده ( )9طرح توسعه و بهينه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب 1349/11/21
مجلس شورای اسالمی« :ماده  -9وزارت نيرو موظف است با همكاری وزارت راه و شهرسازی ،در
شهرها و روستاها با ميانگين بارش ساالنه دویست و پنجاه ( )281ميلیمتر و باالتر نسبت به ارائه
تسهيالت به مشترکان جهت احداث تأسيسات الزم به منظور جمعآوری آب باران و استفاده مجدد از
آن با رعایت استانداردهای مربوط اقدام نماید .آیين نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ
این قانون به پيشنهاد وزارتخانههای نيرو و راه و شهرسازی تهيه و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
 .2نظر شماره  48/112/281مورخ  1348/1/28شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  815/1131مورخ
 1348/1/13و پيرو نامه شماره  49/112/8131مورخ  ،1349/11/3طرح توسعه و بهينهسازی آب شرب
شهری و روستایی در کشور که با اصالحاتی در جلسه مورخ بيست و چهارم اسفندماه یكهزار و سيصد
و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيده است ،در جلسه مورخ  1348/1/28شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصالحات بهعملآمده ،مغایر با موازین شرع و
قانون اساسی شناخته نشد».
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اصالحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاری تعاون
منشي جلسه ـ این «اصالحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاری

تعاون»()1

خيلی وقت است که در شورا مانده است .یك بار هم قبالً مطرح شده بود ،اما ظاهراً
چون آقایان فقها نبودند ،گفته بودید در حضور فقها مطرح بشود.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایان فقها ،یك اساسنامهای بود که قبالً یك بار در شورا
مطرح شده بود .به دليل اینكه حضرات آقایان فقها در مجلس خبرگان تشریف داشتند،
قرار شد در محضر آقایان هم مطرح بشود .بفرمایيد مطرح بكنيد ببينيم چيست .ظاهراً
گفته بودیم مصوبه از نظر قانون اساسی اشكالی ندارد.
منشي جلسه ـ نه ،صفحهی اول را باز بفرمایيد .نظر حقوقدانان در آن هست.
آقاي عليزاده ـ ما در آن جلسه [مورخ  1349/12/13به عنوان اولين ایراد] گفتيم :در بند
( )3موضوع اصالح تبصره ماده ( )2(،)9چون افزایش سرمایه ،تغيير در اساسنامه محسوب
میگردد ،لذا طبق اصل ( )58قانون اساسی باید به تصویب هيئت وزیران برسد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقایان در مجمع مشورتی فقهی نظر ندادهاند؟
آقاي عليزاده ـ چرا؛ از نظر حقوقی ،یك اشكال قانون اساسی از جهت مغایرت با
اصل ( )58داشت که رأی دادیم؛ اما از جهت شرعی فقط دو نفر از آقایان فقها حضور
داشتند.
 .1اصالحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون در تاریخ  1349/5/29به تصویب هيئت
وزیران رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )58قانون اساسی طی نامهی
شماره  81451/119551مورخ  1349/4/1به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان این مصوبه را در
جلسات مورخ  1349/12/13 ،1349/4/28و  1348/1/28بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت برخی
از مواد این مصوبه با قانون اساسی را طی نامهی شماره  48/112/313مورخ  1348/2/1به هيئت وزیران
اعالم کرد .در نهایت با اصالحات مورخ  1348/2/24هيئت وزیران ،این مصوبه در مرحلهی دوم
رسيدگی در جلسهی مورخ  1348/4/13شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت
آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  48/112/2214مورخ  1348/4/13به هيئت وزیران
اعالم شد.
 .2بند ( )3اصالحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1349/5/29هيئت وزیران:
« -3تبصره ماده ( )9به شرح زیر اصالح می شود:
تبصره -افزایش سرمایه صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسيد».
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منشي جلسه ـ از ابتدای اساسنامه میخوانم« :هيئت وزيران در جلسه  1934/8/24به
پيشنهاد شماره  41217مورخ  1934/9/3وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و به
استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها،
شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت  -مصوب  -1955تصويب کرد:
اساسنامه صندوق ضمانت سرمايهگذاری تعاون ،موضوع تصويبنامه شماره
/244391ت  42689ه مورخ  1988/12/11و اصالحات بعدی آن به شرح زير
اصالح ميشود»... :
آقاي مدرسي يزدي ـ این مصوبه مفصل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نظر آقایان در مجمع مشورتی فقهی قم را بياورید ببينيم
چيست.
آقاي عليزاده ـ آقایان در قم بررسی نكردهاند.
منشي جلسه ـ چرا؛ در مجمع مشورتی فقهی بحث شده است.
آقاي عليزاده ـ نظر مجمع مشورتی فقهی اینجا هست .آقایان در تاریخ 1349/4/25
نظر دادهاند .اولين ایرادشان بند ( )3است .تا بند ( )3را بخوانيد.
منشي جلسه ـ نه ،مجمع مشورتی فقهی یك اصالحيه هم فرستاده است .اصالحيهی
آنها مربوط به  1349/11/1است.
آقاي عليزاده ـ آن را هم بياورید .بند ( )3در مورد افزایش سرمایهی صندوق است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینجا در نظر مجمع مشورتی فقهی هست« :بند  :9تبصره
ماده ( )4به شرح زير اصالح ميشود« :تبصره -افزايش سرمايه صندوق»...
بررسي :نظر بعضي از اعضای مجمع اين بود که منوط نمودن افزايش سرمايه

صندوق به تصويب مجمع عمومي صندوق ،خالف اصل ( )87قانون اساسي مي-
باشد.

)1(»...

آقاي عليزاده ـ این ایراد را که گرفتيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،ما هم این را ایراد گرفتيم .این بند را کنار بگذارید .بند
 . 1نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /232ف 49/مورخ  ،1349/11/1قابل
yon.ir/meMBF
دسترسی در نشانی زیر:
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( )8مصوبه این است -7« :در انتهای بند ( )2ماده ( ،)6عبارت «و ساير اوراق بهادار
و سرمايهگذاری و سپردهگذاریهای صندوق در چارچوب قوانين و مقررات
مربوط» اضافه ميشود».
آقاي عليزاده ـ یك بار متن اساسنامه را از ابتدا بخوانيد تا به بند ( )8برسيم.
منشي جلسه ـ « -1در انتهای ماده

()1(،)1

عبارت «صندوق از نظر مالي به صورت

خودگردان اداره ميشود و چنانچه تكاليف و مأموريتهای خاصي از جانب دولت
به آن محول شود ،از محل اعتبارات عمومي تأمين اعتبار خواهد شد ».اضافه
ميشود.
 -2در ماده

()2(،)2

عبارت «و به صورت شرکت سهامي خاص» پس از عبارت

«برای مدت نامحدود» اضافه ميشود.
 -9تبصره ماده ( )3()4به شرح زير اصالح ميشود:
«تبصره  -افزايش سرمايه صندوق به تصويب مجمع عمومي صندوق خواهد
رسيد»».
آقاي عليزاده ـ این بند ( )3را ما ایراد گرفتيم.
منشي جلسه ـ بله ،این بند را ایراد گرفتيم -4« .ماده ( )9()7به شرح زير اصالح ميشود:
 .1ماده ( )1اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1355/11/9هيئت وزیران« :ماده -1
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» ناميده میشود ،دارای
شخصيت حق وقی و استقالل مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعاليت مینماید».
 .2ماده ( )2اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1355/11/9هيئت وزیران« :ماده 2
 صندوق با تابعيت ایرانی و برای مدت نامحدود تشكيل میگردد». .1تبصرهی ماده ( )9اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1355/11/9هيئت وزیران:
«تبصره -افزایش سرمایه صندوق پس از تأیيد مجمع عمومی به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد».
 .4ماده ( )8اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1355/11/9هيئت وزیران« :ماده -8
موضوع فعاليت صندوق ،کمك به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمينها و اقدامات زیر است:
الف -تضمين اعتبارات و سرمایهگذاریها ،تعهدات ،مطالبات و معامالت شرکتهای تعاونی
ب -تضمين اصل و سود تسهيالت اعطایی بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرکتهای تعاونی
پ... -
ث -جلب همكاری بانكها ،بيمهها و کؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همكاری متقابل در
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الف -متن زير جايگزين صدر ماده مذکور ميشود:
«ماده  -7هدف صندوق ،فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايهگذاری و فعاليت در
بخش تعاوني از طريق انجام تضمينها و اقدامات به شرح موضوع فعاليتهای زير
است»:
ب -متن زير به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه ميشود:
«و شرکتهای تعاوني سهامي عام و شرکتهای تعاوني فراگير ملي موضوع
بندهای ( )3( ،)8و ( )11ماده ( )1قانون اجرای سياستهای کلي اصل چهل و
چهارم ( )44قانون

اساسي()1

و نيز اتحاديههای تعاوني ،اتاقهای تعاون و

شرکتهايي که بيش از ( )%71سهام آنها متعلق به شرکتهای مذکور باشد که در
اين اساسنامه «اشخاص حقوقي بخش تعاوني» ناميده ميشوند ».پس از عبارت
«شرکتهای تعاوني» اضافه ميشود.

تحقق اهداف صندوق و سپردهگذاری نزد بانك ها و قبول ضمانت اتكایی با اولویت بانك توسعه تعاون
ج -همكاری و مشارکت متقابل با دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع فعاليت صندوق
چ»... -
 .1ماده ( )1قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی (قانون اجرای
سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی) مصوب  1353/3/28مجلس شورای اسالمی:
«ماده  -1در این قانون اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده میشود:
... -1
 -5شرکت تعاونی :شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی
ایران مصوب  1331مجلس شورای اسالمی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب  1381که
نسخ نشده است و اصالحات بعدی آنها تشكيل شده باشد .این نوع شرکت ،تعاونی متعارف نيز ناميده
میشود.
 -4شرکت تعاونی سهامیعام :نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و
محدودیتهای مذکور در این قانون تشكيل شده باشد.
 -11شرکت تعاونی فراگير ملی :نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه
دهك پایين درآمدی تشكيل میشود .عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است؛ ولی در بدو تشكيل
حداقل هفتاد درصد ( )%31اعضای آن باید از سه دهك پایين درآمدی باشند.
»... -11
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پ -در بند (ب) ،عبارت «شرکتهای تعاوني» به عبارت «اشخاص حقوقي بخش
تعاوني» اصالح ميشود.
ت -بند (ث) به شرح زير اصالح ميشود:
«ث -جلب همكاری بانكها ،مؤسسات مالي و اعتباری ،بيمهها و صندوقهای
ضمانت مجاز داخلي و خارجي و همكاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق
و انجام فعاليت های مشترک در موضوع فعاليت مشترک ،قبول يا واگذاری ضمانت
اتكايي ،سپردهگذاری نزد بانكها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولويت بانك توسعه
تعاون».
ث -در بند (ج) واژه «متقابل» حذف ميشود.
ج -متن زير به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه ميشود:
«ح -کمك به ايجاد و توسعه شرکتهای تعاوني ضمانت سرمايهگذاری در
چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي ايران و ساير قوانين مربوط
و در صورت لزوم ضمانت اتكايي و مشارکت در تأسيس آنها با رعايت ماده ()15
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوری اسالمي

ايران()1

و مواد ( )11و ( )11قانون

اجرای سياستهای کلي اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسي و اصالحات
بعدی

آنها)2( ».

 .1ماده ( )13قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  1331/4/13مجلس شورای
اسالمی« :ماده  -13شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل ( )%81سرمایه به وسيله
اعضا در اختيار شرکت تعاونی قرار میگيرد و وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتهای دولتی و وابسته به
دولت و تحت پوشش دولت ،بانكها ،شهرداریها ،شوراهای اسالمی کشوری ،بنياد مستضعفان و سایر
نهادهای عمومی میتوانند جهت اجرای بند ( )2اصل ( )93از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر
از قبيل مشارکت ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات ،اجاره ،اجاره به شرط تمليك ،بيع شرط ،فروش اقساطی،
صلح ،اقدام به کمك در تأمين و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند ،بدون آنكه عضو باشند».
 .2مواد ( )11و ( )11قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی (قانون
اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی) مصوب  1353/3/28مجلس شورای
اسالمی« :ماده  -11کليه شرکتها و اتحادیههای تعاونی مجازند در بدو تأسيس یا هنگام افزایش سرمایه
تا سقف چهل و نه درصد ( )94%سهام خود را با امكان اعمال رأی حداکثر تا سی و پنج ( )38%کل آرا
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چ -متن زير به عنوان تبصره ( )2به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلي به عنوان
تبصره ( )1تلقي ميشود:
«تبصره  -2صندوق ميتواند در هر سال مالي حداکثر تا ( )%91از مبلغ خدمات
خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقي بخش تعاوني به بنگاهها و
فعاليتهای اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي
خرد و کوچك تا ( )71نفر شاغل ( )S.M.Eبا اولويت مشاغل و بنگاههای اقتصادی
عضو شرکتهای تعاوني تأمين نياز حرفهای با تأکيد بر مشاغل خانگي،
خوداشتغالي و شرکتهای دانشبنيان اختصاص دهد .چگونگي عملكرد اين
موضوع بايد در گزارش ساالنه به مجمع عمومي تصريح شود».
آقاي عليزاده ـ یك بند به ماده ( )8اضافه کردهاند.
آقاي اسماعيلي ـ این « »S.M.Eیعنی چه؟ چيزی که ما هم معنی آن را نمیدانيم ،در
مصوبه میآورند.
آقاي عليزاده ـ معنی آن را نگفته است .ظاهراً معادل خّرد و کوچك است.

و تصدی کرسیهای هيئت مدیره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاکميت اعضا و رعایت سقف
معين برای سهم و رأی هر سهامدار غيرعضو که در اساسنامه معين خواهد شد ،به اشخاص حقيقی یا
حقوقی غيرعضو واگذار نمایند .فروش به اشخاص غير ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر
سرمایهگذاری خارجی باشد.
همچنين شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشكيل اتحادیههای تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد
( )41و ( )42قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال  1381و بدون رعایت تبصره ( )2ماده ( )93قانون
بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  1331اقدام نمایند.
در مجمع عمومی انواع اتحادیههای تعاونی ميزان رأی اعضا متناسب با تعداد اعضا و ميزان سهام یا
حجم معامالت آنها با اتحادیه یا تلفيقی از آنها وفق اساسنامه تعيين میگردد.
معامالت مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تعاونی مشمول ماده ( )124قانون تجارت خواهد
بود.
ماده  -11متن زیر به عنوان تبصره ( )4به ماده ( )118قانون مالياتهای مستقيم مصوب  1344و
اصالحات بعدی آن الحاق میگردد:
تبصره  -4درآمد مشمول ماليات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی
سهامی عام مشمول بيست و پنج درصد ( )28%تخفيف از نرخ موضوع این ماده میباشد».
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،این کلمه اشاره به این عبارت قبليش است.
آقاي اسماعيلي ـ خب ،خود کلمهی « »S.M.Eیعنی چه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ معادل همين عبارت قبليش است دیگر.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،معنی آن را میدانيد یا احتمال میدهيد؟ شما میگویيد احتماالً به
این معنا است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،همين است.
آقاي اسماعيلي ـ باید بدانيم معنی اینها چيست .باید بيایند توضيح بدهند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ « ،»Sمختصر « »Smallاست؛ یعنی مثالً خرد و کوچك»M« .
هم یعنی مثالً  . ...بند ( )8را بخوانيد؛ چون مجمع مشورتی فقهی روی بند ( )8اشكال
داشتند.
منشي جلسه ـ «بند  -7در انتهای بند ( )2ماده ( )1(،)6عبارت «و ساير اوراق بهادار
و سرمايهگذاری و سپردهگذاریهای صندوق در چارچوب قوانين و مقررات
مربوط» اضافه ميشود».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینجا اشكال دارد .آقایان در نظرشانگفتهاند« :در صورتي که
ق انون اوراق بهادار شامل مواد مربوط به اوراق قرضه قانون تجارت شود و اين
مواد نيز ابطال نگرديده باشد ،اطالق اين بند خالف شرع

ميباشد)2(».

آقاي عليزاده ـ در مواردی که آن مواد قانون تجارت ،خالف شرع باشند ،اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ این بخش از قانون تجارت ابطال شده یا نشده است؟ اگر شده
است که خب اشكالی ندارد؛ اگر هم ابطال نشده باشد ...
 .1بند ( )2ماده ( )4اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1355/11/9هيئت وزیران:
«منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
... -1
 -2دریافت کمكهای بالعوض از صندوقها ،نهادهای حمایتی و سایر مراجع داخلی و خارجی مجاز
»... -3
 .2نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /232ف 49/مورخ  ،1349/11/1قابل
yon.ir/meMBF
دسترسی در نشانی زیر:
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهراً ابطال نشده است .بعيد است ابطال شده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در سوابق چيزی هست که به اوراق بهادار اشكال ربوی وارد
کرده باشيم؟ یك ایرادی داشتيم که دربارهی اوراق بهادار ربوی بود.
آقاي عليزاده ـ اوراق بهاردار یك قانون خاصی [= قانون بازار اوراق بهادار جمهوری
اسالمی ایران مصوب  1359/4/1مجلس شورای اسالمی] داشت .در مورد اینكه اوراق
بهادار را چطوری منتشر بكنند ،یك قانون خاصی تصویب شده است.
آقاي رهپيك ـ دیگر اوراق قرضه نداریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر نداریم که پس دیگر هيچ ایرادی ندارد و شامل قانون
تجارت هم نمیشود.
آقاي رهپيك ـ در قوانين ،دیگر اوراق قرضه نداریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در قانون تجارت عنوان «اوراق قرضه» آمده

است)1(.

آقاي عليزاده ـ بله ،ما دیگر اوراق قرضه نداریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر نداریم که هيچی دیگر؛ اشكال وارد نيست .پس تمام
شد.
آقاي مؤمن ـ اوراق قرضه نداریم؟
آقاي رهپيك ـ نه ،اوراق قرضه نداریم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس این بند اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ اوراق بهادار هم قانون خاص خودش را دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اوراق بهادار قانون خاص خودش را دارد .پس این اشكال
وارد نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
منشي جلسه ـ « -6ماده

()2()8

به شرح زير اصالح ميشود:

 . 1مواد مربوط به اوراق قرضه در قانون تجارت ذیل بخش ( )9در مبحث اول (شرکتهای سهامی)،
فصل اول (در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجع به آنها) و باب سوم (شرکتهای تجارتی) این
قانون موضوع مواد ( )81تا ( )31است.
 .2ماده ( )5اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1355/11/9هيئت وزیران« :ماده -5
مجمع عمومی از اعضای زیر تشكيل میشود:
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«ماده  -8مجمع عمومي از اعضای زير تشكيل ميشود:
الف -وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعي (رئيس مجمع)
ب -وزير جهاد کشاورزی
پ -وزير صنعت ،معدن و تجارت
ت -وزير امور اقتصادی و دارايي
ث -رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور»
 -5بندهای ( )4و ( )5ماده ( )1()3به شرح زير اصالح ميشود:
« -4پيشنهاد اصالح اساسنامه صندوق به مراجع قانوني ذیربط
 -5تصويب آييننامههای مورد نياز برای فعاليت صندوق که از طرف هيئت مديره
پيشنهاد ميشود و در صورت لزوم ،ارائه آن به مراجع ذیربط برای اتخاذ تصميم
نهايي»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقایان در مجمع مشورتی فقهی گفتهاند که اگر آن اشكال
قانون اساسی را آنجا یعنی در ماده ( )9دارید ،اینجا هم اشكال دارد« :مبنياً بر وجود

الف -وزیر تعاون (رئيس مجمع)
ب -وزیر جهاد کشاورزی
پ -وزیر صنایع و معادن
ت -وزیر کار و امور اجتماعی
ث -وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج -رئيس کل بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
چ -معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور»
 .1بندهای ( )9و ( )3ماده ( )4اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب 1355/11/9
هيئت وزیران« :ماده  -4وظایف و اختيارات مجمع عمومی به شرح زیر تعيين می شود:
... -1
 -9پيشنهاد افزایش سرمایه و همچنين اصالح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذیربط
... -8
 -4ارجاع دعاوی مورد اختالف به داوری و همچنين صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
»... -11
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ايراد قانون اساسي در بند ( )4اين اصالحيه ،اين بند نيز دارای ايراد به شرح فوق
ميباشد)1(».

آقاي عليزاده ـ این اشكال هم درست است .اگر آن ماده ( )9درست بشود ،این هم
درست میشود .ولی اینجا «به مراجع قانونی ذیربط» گفته است .این بند اشكالی
ندارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بسيار خب.
منشي جلسه ـ « -8بند ( )9ماده ( )2()12به شرح زير اصالح ميشود:
« -9تدوين آييننامهها و دستورالعملهای مورد نياز برای فعاليت صندوق و ارائه
آن به مجمع عمومي»
 -3متن زير به عنوان ماده ( )21اضافه و شماره ماده ( )21قبلي به ( )21تغيير
مييابد:
«ماده  -21مواردی که در اين اساسنامه پيشبيني نشده است ،حسب مورد تابع
قانون تجارت و اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت (در مواردی که
مغاير شرع نباشد) و ساير قوانين و مقررات مربوط ميباشد»».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این عبارتِ «در مواردی که مغایر شرع نباشد» ،مشكل را حل
نمیکند.
آقاي يزدي ـ اتفاقاً این عبارتِ «در مواردی که مغایر شرع نباشد» را به خاطر جلب
نظر آقایان فقها گذاشتهاند.
آقاي عليزاده ـ دولت باید همان عباراتی را که در نظرات سابق

میگفتيم)3(،

بگویند.

 . 1نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /232ف 49/مورخ  ،1349/11/1قابل
yon.ir/meMBF
دسترسی در نشانی زیر:
 .2بند ( )3ماده ( )12اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب  1355/11/9هيئت وزیران:
«ماده  -12وظایف و اختيارات هيئت مدیره به شرح زیر تعيين میشود:
... -1
 -3تدوین آیيننامههای اداری و استخدامی و سایر دستورالعملهای مورد نياز برای فعاليت صندوق و
ارائه آن به مجمع عمومی
»... -9
 .1بند ( )11نظر شماره  49/112/4121مورخ  1349/12/24شورای نگهبان در خصوص طرح اساسنامه
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چون تشخيص خالف شرع را به عهدهی مجری میگذارد ،این بند اشكال دارد .این
بند باید طبق اصل ( )9باشد؛ یعنی باید بگوید مطابق اصل چهارم قانون اساسی خالف
شرع نباشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتی فقهی در این مورد چه ایرادی گرفتهاند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقایان در قم همين اشكال را

گرفتهاند)1(.

آقاي شبزندهدار ـ همين اشكال را گرفتهاند.
آقاي عليزاده ـ دولت باید بگوید مطابق اصل چهارم ،خالف موازین شرع نباشد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،اشكال وارد است.
آقاي يزدي ـ چون مواردی که خالف شرع است یا خالف شرع نيست ،معين نيست
که کدام است .نه این طرفش و نه آن طرفش معين نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تشخيص عدم مغایرت با شرع را به مجری واگذار کرده
است .این درست نيست.

شرکت ملی نفت ایران مصوب  1349/4/18کميسيون انرژی مجلس -11« :در ماده ( *،)59چون قانون
تجارت در برخی موارد مشتمل بر امور خالف شرع میباشد ،معتبر دانستن احكام قانون مزبور ایراد
دارد ».که با اضافه کردن قيد «با رعایت اصل چهارم ( )9قانون اساسی» در صدر ماده ( )9توسط مجلس
در تاریخ  ،1348/1/23شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی و شرع تشخيص نمیدهد.
* ماده ( )59طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  1349/4/18کميسيون انرژی مجلس« :ماده
 -59در مواردی که احكامی در این اساسنامه در خصوص شرکت مقرر نشده باشد ،قانون تجارت معتبر
خواهد بود».
« .1با توجه به وجود موارد خالف شرع در قانون تجارت ،این بند نيز دارای ایراد شرعی میباشد و
جمله معترضه یعنی «در مواردی که مغایر شرع نباشد» نيز رافع ایراد نمیباشد؛ زیرا مالك در عمل به
قوانين ،قوانين فعلی و رسمی میباشد و تا زمانی که به مواد قانون تجارت عمل میشود ،این قوانين
معتبر بوده و در ظاهر خالف شرع نمیباشد .بلی ،اگر فقهای شورای محترم نگهبان قانونی را خالف
شرع دانستند ،دیگر به موجب اصل ( )9قانون اساسی نمیتوان به آن عمل کرد؛ و الّا صرف تشخيص
افراد مانع قانونی بودن هيچ قانونی نيست( ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره
) yon.ir/meMBF
/232ف 49/مورخ  ،1349 ،1349/11/1قابل دسترسی در نشانی زیر:
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آقاي يزدي ـ بله ،همينطور است دیگر .درست نيست .آنها موارد خالف شرع را چه
میدانند.
آقاي عليزاده ـ یا بگویيم بند ( )4مرجع تشخيصِ خالف شرع را مشخص نكرده
است .ظاهراً به عهدهی همان دستگاههای اجرایی گذاشته است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اینكه به عهدهی آنها قرار داده است ،درست نيست.
آقاي يزدي ـ بله ،این درست نيست .در قانون تجارت ،مواردی که خالف شرع نباشد،
معلوم نيست؛ کدام خالف شرع است؟ کدام خالف شرع نيست؟ مجری چه میداند
که تعيين بكند.
آقاي عليزاده ـ گفته است« :قانون تجارت (در مواردی که مغایر شرع نباشد)» .مرجع
تشخيصش مشخص نيست و ظاهراً همان دستگاههای اجرایی هستند .بنابراین اشكال دارد.
آقاي يزدي ـ باید قيد بشود که خالف شرع نباشد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال وارد است.
آقاي جنتي ـ بگویيم در مواردی که خالف شرع است ،با تشخيص چه کسی باید
باشد.
آقاي عليزاده ـ بگویيم طبق اصل چهارم قانون اساسی تشخيص این امر بر عهدهی
فقهای شورای نگهبان است .عين همين را به عنوان ایراد مطرح کنيم)1(.

 .1نظر شماره  48/112/313مورخ  1348/2/1شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 81451/119551
مورخ  ،1349/4/1اصالحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون مصوب جلسه مورخ بيست
و چهارم آبانماه یكهزار و سيصد و نود و چهار هيئت وزیران در جلسه مورخ  1348/1/28شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -1در بند ( )3موضوع اصالح تبصره ماده ( ،)9چون افزایش سرمایه تغيير در اساسنامه صندوق
محسوب میگردد ،لذا طبق اصل ( )58قانون اساسی باید به تصویب هيئت وزیران برسد.
 -2در بند ( )4موضوع الحاق ماده ( ، )21با توجه به اینكه مرجع تشخيص مغایر شرع بودن قانون مزبور
مشخص نشده است و ظاهراً این امر به دستگاه اجرایی واگذار شده و بر اساس اصل ( )9قانون اساسی
تشخيص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان میباشد ،لذا مغایر اصل مذکور شناخته شد».
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