نظرات استداللي شوراي نگهبان

طرح استفساريه تبصره ( )3ماده ( )9قانون تسهيالت
استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي

939 059 5 3
9 390 /59/22

شناسنامه
عنوان:
نظرات استداللي شورای نگهبان
طرح استفساريه تبصره ( )3ماده ( )9قانون تسهيالت
استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي

استخراج ،تنقيح و تدوين:
محمدحسن باقری

بازبين:
اميناله زماني

ناظر علمي:
كاظم كوهي اصفهاني

گروه تدوين نظرات و مباني آراء شورای نگهبان

شماره مسلسل13950103 :
تاريخ انتشار1395/09/22 :

ژپوهشكده شوراي نگهبان

فهرستمطالب
مقدمه 2 .....................................................................................................................
درآمد 3 .....................................................................................................................
نظر نهايي شوراي نگهبان 6 .........................................................................

نظراتاستداللیشوراینگهبان

2

مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کلیه مصوبات مجلس
شورای اسالمی بهوسیله شورای نگهبان ازنظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی
موردبررسی قرار میگیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده
میشود .همچنین بهموجب اصل ( )58قانون اساسی مجلس شورای اسالمی میتواند
تصویب اساسنامههای دولتی را به دولت واگذار کند که در این صورت اساسنامههای
مصوب دولت میبایست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای
نگهبان برسند .عالوه بر این بهموجب اصل ( )9قانون اساسی ،کلیه قوانین و مقررات
مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر
اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و
قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان
است .تفسیر قانون اساسی نیز بهموجب اصل ( )45قانون اساسی بر عهده شورای
نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کلیه مصوبات مجلس ،اساسنامههای دولتی و
استفساریهها در جلسات شورای نگهبان موردبررسی فقهی و حقوقی قرارگرفته و نظر
نهایی شورا ابالغ میگردد .با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر
ضرورت اعالم مبانی و استدالالت شورای نگهبان ،گروه تدوین پژوهشكده شورای
نگهبان ،با همكاری اداره تدوین دفتر امور حقوقی شورای نگهبان ،اقدام به استخراج
استدالالت و مبانی نظری آراء این شورا نموده است .کارشناسان این پژوهشكده،
بامطالعه دقیق متن مذاکرات شورای نگهبان ـ که از سوی معاونت اجرایی ضبط و
پیادهسازی میشود ـ استدالالت و ظرایف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با
حفظ اصالت ،آنها را در قالب یک متن علمی به جامعه حقوقی کشور ارائه مینمایند.
یقیناً انتشار مبانی اظهارنظرهای شورای نگهبان ،موجب آشنایی هرچه بیشتر جامعه
علمی و نهادهای تقنینی و اجرایی کشور با فعالیتهای این شورای حساس و
تأثیرگذار شده و همچنین میتواند بهعنوان متون درسی و پژوهشی در محافل
دانشگاهی و حوزوی مورد استفاده قرار گیرد.
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طرح استفساريه تبصره ( )3ماده ( )9قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي
جانبازان انقالب اسالمي
مصوب 2396/26/62
درآمد
طرح «استفساریه تبصره ( )3ماده ( )4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی
جانبازان انقالب اسالمی» را تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در راستای
رفع ابهام از برخی مقررات مرتبط با پُست سازمانی همتراز جانبازان ،با قید یکفوریت
به مجلس تقدیم کردند .در مقدمهی توجیهی این طرح ،ضرورت ارائهی این طرح و
فوریت آن بدین شرح تبیین شده است« :در تبصره ( )3ماده ( )4قانون تسهیالت
استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی در رابطه با موضوع «ایجاد پست
سازمانی همتراز جانباز» موارد ذیل تصریح نشده است و در نتیجه دستگاههای اجرایی
سلیقهای و یا با تعبیر خود عمل مینمایند:
 -1سطح و نوع شغل پستهای سازمانی همتراز
 -2حفظ سابقه مدیریتی و جلوگیری از تنزل شغلی
 -3تكلیف همترازی مشاغل مأموران پس از خاتمه مأموریت
لذا با عنایت به خاتمه دورهی دولت دهم و بالتبع پایان اغلب مأموریتها ،طرح
استفساریه زیر جهت رفع بالتكلیفی جانبازان منتفع ،با قید یک فوریت تقدیم مجلس
محترم شورای اسالمی میگردد».
با رأی نمایندگان مجلس به یکفوریت بررسی این طرح در مجلس ،این طرح برای
رسیدگی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارسال شد که این کمیسیون
مفاد آن را به تصویب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه کرد .این طرح در تاریخ
 1342/12/22در صحن علنی مجلس مطرح و با اصالحاتی به تصویب نمایندگان
مجلس رسید و برای طی روند قانونی مذکور در اصل ( )49قانون اساسی ،به موجب
نامهی شماره  344/333مورخ  1343/1/13به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان با تشكیل جلسه در تاریخ  ،1343/1/23مفاد این مصوبه را بررسی و نظر خود
مبنی بر مغایرت نداشتن این استفساریه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی
شماره  43/102/219مورخ  1343/1/23به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.

نظراتاستداللیشوراینگهبان

4

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسالمي2936/26/62 :
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان2939/2/62 :
موضوع استفساريه :در اجراي تبصره ( )9ماده ( )3قانون تسهيالت
استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب
)2(،2921/9/92

چنانچه جانباز در پست مديريتي و يا ساير عناوين

شغلي كه باالتر از شرايط احراز شغلي وي باشد ،خدمت نموده آيا
ايجاد پست همتراز بايد همسطح همان پست شغلي قبل وي باشد؟ و
اگر جانباز مدتي در پست سازماني (اعم از مديريت يا ساير عناوين
شغلي) در محل مأموريت خدمت كرده باشد ،آيا ايجاد پست همتراز
با دستگاه متبوع اصلي و همتراز پست مأموريت ميباشد؟
پاسخ:
بلي ،بايد پست سازماني ستارهدار همتراز همان شغلي كه خدمت
نموده ايجاد شود و ايجاد پست همتراز براي مأموران ،با دستگاه
متبوع اصلي مستخدم است.
دیدگاه مغایرت
مطابق اصل ( )38قانون اساسی ،طرحهای قانونی که افزایش هزینههای عمومی را به
دنبال دارند ،در صورتی قابل طرح در مجلس هستند که در آن شیوهی تأمین هزینههای
 .2ماده ( )4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصـوب « :1339/3/31مـاده
 -4میزان ساعات کار کلیهی جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان به موجـب
آییننامهای است که به پیشنهاد کمیتهای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینـده مـأذون
از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تاماالختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشـور ،وزارت کـار و
امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره  -1بخشهای غیردولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده میباشند.
تبصره  -2جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعات کار استفاده نمایند ،از اضافهکار سـاعتی ،مرخصـی سـاالنه
و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آییننامه آن پیشبینی میگردد ،برخوردار خواهند شد.
تبصره  -3دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پسـت (شـغل) سـازمانی هـمتـراز جانبـاز
جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تماموقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا بـه اسـتخدام پذیرفتـه
میشوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصالح مربوط اقدام نمایند».
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جدید معلوم و مشخص شده باشد .از آنجا که در طرح استفساریهی مذکور ،ایجاد پست
مدیریتی همتراز و یا سایر عناوین شغلی  -که باالتر از شرایط احراز شغلی افراد جانباز
است -در دستگاه متبوع اصلی آنان ،متضمن افزایش اعتبارات و هزینههای مالی دستگاه
متبوع است و این اعتبارات قبالً در بودجهی سنواتی دستگاه یا قوانین مربوطه پیشبینی
نشده است و در این طرح نیز محل و طریق تأمین هزینههای مزبور تعیین نشده است،
این مصوبه مغایر با مفاد اصل ( )38قانون اساسی است.
دیدگاه عدم مغایرت
الف) مطابق اصل ( )33قانون اساسی« ،شرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت
مجلس شورای اسالمی است ».همچنین شورای نگهبان در نظریهی تفسیری شماره
 32/21/853مورخ  1332/3/10در مورد اصل ( )33قانون اساسی بیان میدارد« :مقصود
از تفسیر ،بیان مراد مقنن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام
قانون نیست ،تفسیر تلقی نمیشود »... .پاسخ مجلس شورای اسالمی به استفساریهی
تبصره ( )3ماده ( )4قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی
مصوب  ،1339/3/31در مقام تفسیر قانون و بیان مراد مقنن است و قانون را تضییق یا
توسعه نداده و موارد جدیدی را نیز به قانون سابق اضافه نكرده است تا اینكه برای
دولت بار مالی جدید به همراه داشته باشد .به عبارت دیگر ،در موارد تفسیر قانون که
هدف رفع ابهام از قانون است ،قانون جدیدی به تصویب نرسیده است تا ایراد اصل
( )38قانون اساسی نسبت به آن از جهت عدم مشخص شدن طُرُق جبران کاهش درآمد
و یا محل تأمین هزینههای جدید متصور باشد .بر همین اساس ،از آنجا که تأمین منابع مالی
جهت اجرای تبصرهی مذکور ،پیشتر در هنگام تصویب این قانون پیشبینی و مورد تأیید
شورای نگهبان قرار گرفته است ،استفساریهی تبصره ( )3ماده ( )4قانون تسهیالت استخدامی
و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مغایرتی با اصول ( )33و ( )38قانون اساسی ندارد.
ب) ایجاد پست مدیریتی همتراز برای جانبازان توسط دستگاه اصلی متبوع آنان ،به
معنای ایجاد پست جدید به همراه ردیف مالی جدید و خارج از ظرفیت قوانین استخدامی
نیست ،بلكه این موضوع در حال حاضر مطابق با قانون( )1و بر اساس شرایط خاص جانبازان
 .2تبصره ( )3مـاده ( )4قـانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـالب اسـالمی مصـوب
« :1339/3/31تبصره  -3دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شـغل) سـازمانی
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در حال اجرا است بهگونهای که هزینهی مالی پستهای مذکور تأمین و پرداخت میشود؛
ضمن اینكه تفسیر مذکور تنها در ارتباط با دستگاه مسئولِ ایجاد پست و همچنین شرایط
احراز پست ،رفع ابهام میکند .بنابراین ،از آنجا که منابع مالی پستهای مذکور در قوانین ،از
جمله قوانین استخدامی و قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی
مصوب  1339/3/31تأمین شده است ،این استفساریه ،مغایرتی با اصل ( )38قانون اساسی که
بر تعیین محل تأمین هزینههای جدید طرحهای مصوب تأکید میکند ،نخواهد داشت.
ج) قانون تسهیالت استخدامی و اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب
 ،1339/3/31سابقاً از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و از جمله اصل ( ،)38مورد
بررسی و تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است .بنابراین مغایرت تفسیرِ قانون مذکور با
اصل ( ، )38از آن جهت که به دنبال رفع ابهام از مراد مقنن و توضیح بیشتر خود قانون
است ،وجاهت قانونی نخواهد داشت .به عبارت دیگر تفسیر قانون ،توسیع و یا تضییق
قانون نیست ،بلكه جزء قانون به همراه توضیح بیشتر قانون است .از سوی دیگر ،در
صورتی که بپذیریم که طرح استفساریهی مذکور ،به دنبال رفع ابهام و کشف مراد
مقنن نبوده است و قانون را توسیع یا تضییق داده است ،ماهیت آن دیگر تفسیر نخواهد
بود ،بلكه امری تقنینی و نوعی قانونگذاری است .در این صورت ،طرح مذکور از
جهت مغایرت با اصل ( )33قانون اساسی رد خواهد شد و از آن جهت که تقنین
جدید ،شرایط و تشریفات تصویب قانون در مجلس را طی نكرده است ،بررسی عدم
مغایرت آن با اصول قانون اساسی از جمله اصل ( ،)38موضوعیت نخواهد داشت.
نظر شوراي نگهبان
استفساریهی مزبور ،مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
()2

نظر نهايي شوراي نگهبان

طرح استفساريه تبصره ( )9ماده ( )3قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي
جانبازان انقالب اسالمي مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

همتراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تماموقت را ندارند یا به خدمت اعاده یـا بـه
استخدام پذیرفته میشوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصالح مربوط اقدام نمایند».
 .2مندرج در نامهی شماره  43/102/219مورخ  1343/1/23شورای نگهبان ،خطاب بـه رئـیس مجلـس
شورای اسالمی.
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