ج
م
م
اظهارنظر عمشورتیحقوقی
درخصوص:

ـ طرح استفساريـه قانون اصالح بنـد «ي»
تبصره « »2قانون بودجه سال  4931كل كشور و
بنـد «هـ» تبصره « »4قانون بودجه سال 4931
كل كشور
ـ طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف
استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران
نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
ـ اليحه موافقتنامه بين دولت جـمهوري
اسالمي ايران و دولت جـ مهوري تركيه در
خصـوص تأمين اجتماعي
ـ طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
كد گزارش3142078 :
تاريخ انتشار4931/42/40 :

شناسنامه گزارش
طرح استفساريه قانون اصالح بنـد «ي» تبصـره « »2قانون بودجـه سال
 4931كل كشور و بنـد «هـ» تبصـره « »4قانون بودجـه سال  4931كل كشور2 ...
مقدمه2 ........................................................................................
شرح و بررسي 2 .............................................................................
طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و
آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1 ........................
مقدمه1 .......................................................................................:
شرح و بررسي 1 .............................................................................
اليحـه موافقتنامـه بيـن دولت جـمهوري اسالمي ايران و دولت
جـمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي8 ............................................
مقدمه8 ........................................................................................
شرح و بررسي 8 .............................................................................
طرح تقويـت و تـوسعه نظام استاندارد 3...................................................
مقدمه3.........................................................................................
بررسي مصوبه 3..............................................................................

تهیهکننده :پژوهشکده شورای نگهبان
شماره گزارش5912078 :
تاریخ تنظیم1959/12/10 :

طرح استفساريه قانون اصالح بنـد «ي» تبصـره « »2قانون بودجـه
سال  4931كل كشور و بنـد «هـ» تبصـره « »4قانون بودجـه
سال  4931كل كشور
مقدمه
طرح فوقالذكر كه در تاریخ  1959/6/27اعالم وصول گردیده بود با این
هدف كه تأمین قیر موضوع احکام مورد اشاره در قوانین بودجه مذكور ،بدون
نیاز به تأمین و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مدیریت باشد و مسئولیت آن
مستقیماً متوجه وزارت نفت قرار گیرد ،در تاریخ  1959/11/27بهتصویب
مجلس شورای اسالمي رسید.
شرح و بررسي
مطابق احکام موضوع این مصوبه وزارت نفت موظف گردیده است از
طریق شركتهای دولتي تابعه ذیربط معادل ریالي مبلغي را قیر رایگان تا
سقف مشخصي به برخي دستگاهها واگذار نماید .حال براساس استفسار
صورتگرفته این موضوع مورد توجه قرار گرفته است كه تأمین قیر مزبور از
سرجمع درآمدهای نفتي كسر ميگردد و نیازمند اختصاص منبع درآمدی
نميباشد .اما مسئلهای كه در ارتباط با این موضوع وجود دارد این است كه
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مشخص نیست كسر معادل ریالي قیر مزبور از «سرجمع درآمدهای نفتي» پس
از كسر سهم صندوق توسعه ملي ميباشد و یا پیش از آن؟ با این توضیح كه
مطابق بند « »10سیاستهای كلي برنامه پنجم توسعه به عنوان سیاست حاكم
بر قوانین بودجه سنواتي سال های  1951و « 1959واریز ساالنه حداق 20
درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتي به صندوق
توسعهی ملي» مقرر شده است و لذا درصورتي كه معادل ریالي قیر مورد نظر
از سرجمع درآمدهای نفتي پیش از كسر سهم صندوق توسعه ملي صورت
پذیرد در واقع بخشي از درآمدهای نفتي از واریز سهم صندوق مستثني گردیده
و در نتیجه حکم مزبور مغایر سیاستهای كلي برنامه خواهد بود.
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طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين
حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت
آموزش و پرورش
مقدمه:
طرح فوقالذكر كه ابتدا تحت عنوان «طرح احتساب سابقه تدریس معلمان
حق التدریس استخدامي در وزارت آموزش و پرورش» در دوره نهم مجلس
شورای اسالمي اعالم وصول گردیده بود ،نهایتاً در این دوره از مجلس شورای
اسالمي در تاریخ  1959/11/27به تصویب صحن علني رسید.
شرح و بررسي
مطابق «قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمین حق التدریسي و آموزشیاران
نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش» مصوب  1988/7/19و اصالحات
بعدی آن ،دولت موظف گردید برخي معلمین حقالتدریس را به همراه برخي
افراد دیگر (آموزشیاران نهضت سوادآموزی ،مربیان پیش دبستاني و مربیان
كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان) تحت شرایط مقرر ،در طي مدت
مشخصي به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
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 .1ماده  -1در اجراء جزء « »2بند «و» ماده ( )541قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و بند «ج» ماده ( )24قانون مدیریت خدمات کشوری ،دولت
موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروهای حق التدریس ،نهضت
سوادآموزی ،مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف
شصت هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده ( )44قانون مدیریت خدمات کشوری
و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
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حال ماده الحاقي مصوبه حاضر مقرر داشته؛ معلمان حقالتدریسي كه به
استخدام آموزش و پرورش درآمده و تاكنون نیز در این وزارت اشتغال دارند،
به منظور احتساب سابقه خدمت ایام حقالتدریسي در سوابق خدمت و
بازنشستگي ،سهم (حق بیمه) خود و دولت را به صورت نقد یا اقساط به طور
كامل پرداخت نمایند.
نکتهای كه در این رابطه وجود دارد این است كه بهموجب مواد ( )90و
( 1)96قانون تامین اجتماعي ،كارفرما مکلف است ضمن كسر سهم حق بیمه
مستخدم از حقوق وی ( % 7حقوق) ،سهم خود را ( )%20به آن افزوده و به
سازمان تامین اجتماعي تأدیه نماید .این تکلیف ناظر به كارفرمایان معلمین
حقالتدریس نیز در زمان اشتغال به حقالتدریس بوده است و مکلف بودهاند
ضمن كسر سهم مستخدم ،سهم خود را نیز به آن افزوده و به سازمان تأدیه
نماید .كارفرمای این نیروها نیز براساس قانون مزبور وزارت آموزش و
پرورش و در مواردی شركتهای تأمین نیرو بودهاند كه براساس قانون حاكم
(قانون تأمین اجتماعي) مکلف به بیمه نمودن و پرداخت سهم خود و كسر
سهم مستخدم بودهاند .لکن عدم پرداخت حق بیمه و بازنشستگي مذكور از

 .1ماده  -03کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند  1ماده  2این قانون حق
بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.
ماده 0۳ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف
است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده
بهسازمان تأدیه نماید .در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً
مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت
و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
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سوی وزارت آموزش و پرورش منجر به عدم احتساب سوابق خدمت تدریس
معلمین حق التدریس در سنوات خدمت آنان شده است 1.لذا مجلس بهمنظور
رفع این مشکل اقدام بهتصویب طرح حاضر نموده است .اما مسئلهای كه
وجود دارد این است كه در مصوبه حاضر نیروهای حقالتدریس عالوهبر
پرداخت سهم خود مکلف به پرداخت سهم دولت (كه در واقع وزارت
آموزش و پرورش بهعنوان كارفرمای زمان اشتغال به حقالتدریس بوده است)
نیز شدهاند .درحاليكه مطابق قانون تأمین اجتماعي (ماده  )96درصورتيكه
كارفرما از كسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری كند به دلیل عدم انجام
تکلیف خود عالوه بر پرداخت سهم خود مکلف به پرداخت سهم افراد نیز
ميباشد.
باعنایت به توضیحات فوقالذكر مطابق قوانین جاری دولت (وزارت
آموزش و پرورش) مکلف بوده در زمان اشتغال معلمین حقالتدریس به
 .1در راستای انجام همین تکلیف قانون ،مطابق دستورالعمل شماره 5322/4/59 -2442/92437
که به امضای وزیر آموزش و پرورش ،معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ،رئیس سازمان
تامین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسیده ،مقرر شده است:
«معلمان حق التدریسی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش که در واحدهای تابعه این وزارتخانه
(از جمله مدارس هیئت امنایی) اشتغال به تدریس داشته و تحت پوشش مقررات خاص دیگری قرار
نداشته باشند ،مشمول بخشنامه جدید صادر شده قرار می گیرند .براساس توافق صورت گرفته
مسئولیت تنظیم و ارسال لیست و همچنین پرداخت حق بیمه ماهانه ،طبق ماده  37قانون تامین
اجتماعی به عهده ادارات آموزش و پرورش شهرستان ،مناطق و نواحی قرار گرفته که متعهد خواهند
بود همه ماهه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه معلمان حق التدریسی حداکثر تا آخرین
روز ماه بعد اقدام نمایند .نرخ حق بیمه این دسته از معلمان طبق ماده  22قانون تامین اجتماعی به
میزان  29درصد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است که در هر صورت از حداقل دستمزد روزانه
مصوب شورایعالی کار در هر سال کمتر نخواهد بود .ضمناً با عنایت به اینکه این گروه از متقاضیان
مشمول قانون کار هستند ،لذا پرداخت حق بیمه مربوطه ( 3درصد بیمه بیکاری) برای این دسته از
بیمه شدگان نیز از طرف کارفرما الزامی است».
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تدریس (پیش از استخدام رسمي) به عنوان كارفرمای این نیروها باكسر سهم
مستخدم و افزودن سهم خود ،حق بیمه افراد را پرداخت مينمود كه به تکلیف
قانوني خود عمل ننموده است .لذا اینکه بهمنظور جبران عدم انجام تکلیف
پیشین دولت ،معلمین مذكور مکلف به پرداخت سهم دولت نیز باشند ،مغایر
حقوق مکتسب اشخاص كه براساس قوانین جاری برای افراد حاصل شده
است (بیمه شدن با پرداخت سهم كارفرما توسط خود كارفرما) و همچنین
موجب اضرار به غیر بوده و در نتیجه مغایر بند « »9اصل  19قانون اساسي
ميباشد.
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اليحـه موافقتنامـه بيـن دولت جـ مهوري اسالمي ايران و
دولت جـمهوري تركيه در خصوص تأمين اجتماعي
مقدمه
این موافقتنامه كه به منظور همکاری دو كشور جمهوری اسالمي ایران
ایران و جمهوری تركیه در حوزه خدمات تأمین اجتماعي به امضا رسیده ،در
تاریخ  1959/11/27به تصویب مجلس شورای اسالمي رسید .در این گزارش
به بررسي این موافقتنامه پرداخته خواهد شد.
تذکر کلي :ترجمه حاضر از نظر رعایت اصول ویرایشي و دستور زبان
فارسي واجد ایرادات متعددی است.
شرح و بررسي
ماده ( -)28تذکر
با توجه به تبصره ذیل ماده واحده كه رعایت اصل یکصدوسيونهم 195
قانون اساسي را در اجرای این موافقتنامه الزامي دانسته ،این ماده مغایر با اصل
مذكور نیست.
ماده ()90
در بند « »2این ماده با توجه به تبصره ذیل ماده واحده كه رعایت اصل
هفتادوهفتم  77قانون اساسي را در اجرای این موافقتنامه الزامي دانسته ،این
بند مغایر با اصل مذكور نیست.
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طرح تقويـت و تـوسعه نظام استاندارد
مقدمه
«طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد ملي ایران» در جلسه مورخ
 1959/2/21مجلس شورای اسالمي به تصویب رسید .شورای نگهبان به
موجب نظر مورخ  ،1959/9/17بدون بررسي تفصیلي مواد این مصوبه ،به
صورت كلي مصوبه مجلس را مغایر با اصل  79قانون اساسي اعالم كرد و آن
را جهت اصالح به مجلس عودت داد .به منظور رفع ایراد كلي شورای نگهبان،
مجلس اصالحاتي در مصوبه اولیه خود اعمال و آن را مجدداً برای شورای
نگهبان ارسال كرد .شورای نگهبان در این مرحله اقدام به بررسي تفصیلي این
مصوبه نمود و به موجب نظر مورخ  ،1959/10/18در قالب « »12بند ،ایراداتي
را بر مصوبه مجلس وارد دانست .به منظور رفع این ایرادات ،مجلس در جلسه
مورخ  1959/12/1اقدام به اصالح مصوبه خود در این خصوص نموده است.
بررسي مصوبه
ماده ( –)1مغايرت با اصل 75
عليرغم اینکه به موجب بند « »2ایرادات شورای نگهبان ،در ماده ()1
مصوبه مجلس ،اطالق حکم این ماده مبني بر تکلیف دستگاههای غیر قوه
مجریه به همکاری با سازمان ملي استاندارد ایران ،مغایر با اصل  97قانون
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اساسي دانسته شده ،در مصوبه اصالحي مجلس كماكان دستگاههای اجرایي
موضوع ماده ( )9قانون مدیریت خدمات كشوری مشمول حکم این ماده
دانسته شدهاند كه با توجه به اینکه دستگاههای موضوع ماده ( )9قانون مذكور
شامل دستگاههای غیر قوه مجریه نیز ميشوند ،مصوبهی اصالحي كماكان
واجد ایراد سابق شورا است.
ماده ( -)1تذکر
بند « »1تذكرات شورای نگهبان در مصوبه اصالحي اعمال نشده است.
ماده ()7
تبصره « -»1ابهام و مغايرت با اصل 111
 )1عبارت صدر جزء « »2بند « »9ایراد شورای نگهبان ،تبصره « »1بند «»1
ماده ( )7مصوبه مجلس را از جهت حصر استثناء در موارد ذكر شده در این
تبصره ،مبنیاً بر اشکاالت قبلي واجد ایراد دانسته است .در خصوص این
قسمت از ایراد شورا ذكر این نکته الزم است كه با توجه به اطالق ماده ()9
مصوبه مجلس ،سازمان ملي استاندارد ایران تنها مرجع رسمي حاكمیتي در
زمینه «سیاستگذاری ،حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینانبخشي
به كیفیت كاالها و خدمات» معرفي شده بود .این در حالي است كه براساس
اطالق بندهای « »6و « »1-7سیاستهای كلي سالمت ،1تولیت نظام سالمت
 .1بند  -6تأمین امنیت غذایي و بهرهمندی عادالنه آحاد مردم از سبد غذایي سالم ،مطلوب و كافي ،آب و هوای

51

در زمینهی كاالها و خدمات سالمتمحور برعهده وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي قرار گرفته بود .با توجه به مقدمه ذكر شده ،با وجود اینکه
در پي ابهام شورای نگهبان به تعارض مطروحه ،در مصوبه حاضر قید رعایت
«سیاستهای كلي نظام از قبیل سیاستهای كلي سالمت و بند ()21
سیاستهای اقتصاد مقاومتي» در خصوص ماده ( )9الزامي دانسته شد ،اما در
تبصره « »1بند « »1ماده ( )7كه در مقام بیان استثنائات این قانون ميباشد،
«كاالها و خدمات سالمتمحور» از شمول حکم این قانون مستثني نشده و
تنها تعیین ،تدوین ،نشر و مسئولیت اجراء و نظارت بر استانداردهای «دارويي»
برعهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي قرار گرفته است .لذا،
اینگونه به نظر ميرسد كه اشکال شورا كماكان درخصوص این تبصره باقي
است.
 )2هرچند بر طبق عبارت ذیل جز « »2بند « »9ایرادات شورای نگهبان،
اطالق واگذاری تعیین ،تدوین ،نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر
استانداردهای نظامي به وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح ،مغایر با اصل
 110قانون اساسي دانسته شده ،اما در اصالحات مجلس تنها بر لزوم مأذون
بودن وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح از سوی مقام معظم رهبری و به
پاك ،امکانات ورزشي همگاني و فرآوردههای بهداشتي ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملي و معیارهای
منطقهای و جهاني.
 -7بند  -1–7تولیت نظام سالمت شامل سیاستگذاریهای اجرایي ،برنامهریزیهای راهبردی ،ارزشیابي و
نظارت توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي.
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منظور ایفای صالحیت مذكور تأكید شده است .لذا ،همچنانكه صراحت نظر
شورا بر این موضوع تأكید دارد ،استانداردگذاری و نظارت بر آن در خصوص
امور نظامي باید در صالحیت خود نیروهای مسلح قرار بگیرد و تأكید بر
صالحیت وزارت دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری
رافع ایراد شورای نگهبان نیست.
تبصره « -»2نكته
با توجه به جزء « »9بند « »9ایرادات شورای نگهبان ،اطالق واگذاری تعیین،
تدوین ،نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حالل به سازمان ملي استاندارد
ایران ،مغایر با موازین شرع شناخته شد .در خصوص اصالح صورت گرفته
توسط مجلس باید به این نکته توجه نمود كه بر طبق تبصره « »2اصالحي ،به
منظور رفع ایراد شورای نگهبان تعیین ،تدوین ،نشر و نظارت بر اجرای
استانداردهای حالل باید به تأیید هیأتي متشکل از سه فقیه منصوب شورای
نگهبان برسد و تشخیص این هیأت نافي صالحیت فقهای شورای نگهبان در
اعالم مغایرت با موازین شرع نیست.
در خصوص هیأت مذكور در این تبصره اینگونه به نظر ميرسد كه صرف
نظر از صالحیت یافتن شورای نگهبان جهت تعیین فقهای عضو این هیأت،
ورای صالحیتهای مصرح در قانون اساسي برای این شورا ميباشد؛ الزم
است تا سه فقیه منصوب این هیأت نیز توسط فقهای معزز شورای نگهبان
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تعیین شوند.
ماده ( –)24مغايرت با اصل 131
با توجه به اینکه شورای نگهبان در ماده ( )21مصوبه اولیه مجلس،
«واگذاری روش رسیدگي به تخلفات» به آئیننامه اجرایي موضوع این قانون
را مغایر با اصل  89قانون اساسي دانسته بود ،مجلس شورای اسالمي در
مصوبه حاضر عبارت «و به تصویب مجلس شورای اسالمي ميرسد» را به
ذیل این ماده اضافه نمود .بدین ترتیب ،اینگونه به نظر ميرسد كه آئیننامه
اجرایي این قانون الزم است تا به تصویب مجلس شورای اسالمي برسد كه
از این جهت عالوه بر اینکه ایراد شورای نگهبان رفع نشده ،چنین حکمي
مغایر با اصل  198قانون اساسي است.
ماده ( –)94ابهام و مغايرت با اصل 131
به موجب ماده اصالحي حاضر ،سازمان ملي استاندارد ایران صالحیت
یافته تا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به «تدوین و اجرای
سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی كشور و مدیریت كیفیت»
اقدام نماید .در این خصوص هرچند ایراد شورای نگهبان مبني بر مغایرت این
ماده با اصل  89قانون اساسي مرتفع به نظر ميرسد ،اما باید به این نکته توجه
نمود كه اوالً ماهیت «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی كشور
و مدیریت كشور» مشخص نیست ،ثانیاً در صورتي كه این سند ماهیتي
آئیننامهای داشته باشد الزم است تا بر طبق اصل  198قانون اساسي به تصویب
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مراجع صالحیتدار مقرر در اصل مزبور برسد؛ در غیر این صورت مغایر با
این اصل خواهد بود.
ماده ( -)93مغايرت با اصل 131
در بند « »8این ماده ،تصویب وظایف و حدود اختیارات «شورای استاندارد
استان» در صالحیت شورای عالي استاندارد قرار گرفته است .در این
خصوص ،با توجه به اینکه شورای استاندارد استان متشکل از اعضای غیروزیر
ميباشد ،در صورتي كه مطابق مصوبه شورای عالي استاندارد ،صالحیتهای
نظیر وضع مقررات به این شورا داده شود ،این بند مغایر با اصل  198قانون
اساسي است.
ماده ( -)14تذکر
بند « »2تذكرات شورای نگهبان در مصوبه اصالحي اعمال نشده است.

54

51

