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مقدمه
ماده (« )4آييننامه اجرايي قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي
كشور» (مصوب  2)7996/77/26تصميمات «هيئت حمايت از صنايع» را ،صرف ًا از سوي
« .7خدا دوست نمیدارد که کسی به گفتار زشت صدا بلند کند مگر آن که ظلمی به او رسیده باشد ،همانا که خدا شنوا و
داناست».
 .2ماده  -4پس از اتخاذ تصمیم درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه يا عدم آن ،هیأت مراتب را به وزارتخانه هاي تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و صنعت ،معدن و تجارت اعالم خواهد نمود .چنانچه تصمیم هیأت مبنی بر لزوم ادارهي موقت کارخانه
باشد مراتب ضمن تعیین تنخواه گردان الزم جهت به کار انداختن يا ادامه کار کارخانه به اطالع وزارتخانههاي مذکور
میرسد .هر يك از وزراي تعاون ،کار و رفاه اجتماعی يا صنعت ،معدن و تجارت در صورتی که در مورد تصمیم هیأت نظري
داشته باشند میتوانند حداکثر هفت روز از تاريخ وصول اعالم تصمیم هیأت ،نظر خود را به آن هیأت اعالم نمايند .چنانچه از
طرف وزراي ياد شده ظرف مدت مذکور نظري نسبت به تصمیم هیأت اعالم نشود ،تصمیم هیأت قطعی خواهد بود .در
صورتی که وزراي ياد شده نسبت به تصمیم هیأت ظرف آن مدت اعالم نظر کنند ،هیأت موظف است ظرف سه روز پس از
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برخي مراجع خاص و ظرف مهلت محدود ،قابل اعتراض نزد همان هيأت دانسته است .لذا
شاكي در شکايت حاضر چنين محدوديتي را مغاير موازين شرع دانسته است كه در گزارش
حاضر بهبررسي موضوع و ادله شاكي در اين خصوص ميپردازيم.
شرح و بررسي
در سال  7949بر اساس ماده (« 7)7قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل
كارخانه هاي كشور» هيئتي مركب از نمايندگان دستگاههاي مختلف بهمنظور حمايت
از صنايع داخلي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور تشکيل شده و در راستاي
تحقق اين هدف اختياراتي را به هيئت مزبور اعطا نموده است .ماده ( )2اين قانون
يکي از صالحيتهاي اين هيئت را تعيين اشخاص حقوقي يا حقيقي براي مديريت
كارخانه هايي كه وقايع مشخصي منجر به تعطيلي آن كارخانهها ميشود تعيين نموده
است .2حال ماده ( )4آييننامه اجرايي اين قانون (مصوب  )7996/77/26در راستاي

وصول نظر هر يك از وزرا مبنی بر رسیدگی مجدد ،تصمیم قطعی خود را اتخاذ نمايد.
 .7ماده ( )1قانون حمايت صنعتی و جلوگیري از تعطیل کارخانه هاي کشور« :از تاريخ تصويب اين قانون هیئتی بنام هیئت
حمايت از صنايع مرکب از اشخاص زير براي حمايت از صنايع داخلی و جلوگیري از تعطیل کارخانه هاي کشور در موارد
مندرج در اين قانون در وزارت اقتصاد تشكیل میگردد:
 -1نماينده وزارت کار و خدمات اجتماعی.
 -2نماينده وزارت اقتصاد.
 -3نماينده سازمان برنامه.
 -4نماينده اطاق صنايع و معادن ايران.
 -5يكنفر کارشناس در امور صنعتی يا اقتصادي به انتخاب وزارتین اقتصاد و کار و خدمات اجتماعی.
اين هیئت داراي شخصیت حقوقی بوده و اعضاء آن به موجب پیشنهاد وزارتخانهها و مؤسسات مذکور در فوق و تصويب
هیئت وزيران تعیین میشود و تغییر يا تعیین جانشین آنها نیز به همان ترتیب عملی خواهد شد».
 .2ماده ( )2قانون حمايت صنعتی و جلوگیري از تعطیل کارخانه هاي کشور« :در هر يك از موارد ذيل که منتهی بتعطیل
کارخانه شود هیئت میتواند شخص يا اشخاص طبیعی يا حقوقی را به عنوان مدير کارخانه تعیین نمايد .شخص يا اشخاص
مزبور در دوره اداره موقت امین محسوب و داراي اختیاراتی میباشند که از طرف هیئت تعیین میشوند.
الف :در مورد توقف از روز صدور حكم توقف.
ب :در مورد صدور قرار تأمین.
ج :در صورت فوت يا حجر از تاريخ اعالم وزارت کار و خدمات اجتماعی در خصوص تعطیل کارخانه».
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اجراي ماده ( )2قانون مزبور ،در خصوص نحوهي تصميمگيري «هيئت حمايت از
صنايع» مقرر داشته كه تصميم هيئت در اين خصوص به وزاتخانههاي كار و امور
اجتماعي يا صنعت ،معدن و تجارت اعالم ميشود ،در صورتي كه تصميم هيئت بر
لزوم ادارهي موقت كارخانه باشد تنخواه گردان الزم جهت به كار انداختن يا ادامه كار
كارخانه به اطالع وزارتخانههاي مذكور ميرسد؛ چنانچه وزراي كار و امور اجتماعي
يا اقتصاد ظرف هفت روز از تاريخ وصول تصميم ،نسبت به آن شکايتي مطرح نکردند
تصميم قطعي تلقي مي شود اما در صورتي كه نسبت به آن شکايتي داشته باشند،
شکايت آنها ظرف سه روز در هيئت مطرح و تصميم قطعي اتخاذ خواهد شد.
الف) ادله شاكي:
شاكي با استناد به ادلهي زير ماده ( )4آييننامه موضوع شکايت را مغاير با موازين
شرعي دانسته است.
 .1بر اساس ماده ( )4آيين نامه ،اعتراض به تصميمات هيئت صرفاً ظرف مدت
هفت روز توسط برخی مراجع دولتی امكانپذير خواهد بود و بعد از آن
تصميم هيئت قطعی و غيرقابل اعتراض است .اين در حالی است كه عدم
وجود حق اعتراض براي افرادي كه مدعی تضييع حقوق خود بوده و يا
شخص غائب كه داراي عذر و ادلهي شرعی باشد؛ بنابر رويهي شوراي
نگهبان خالف موازين اسالمی تشخيص داده شده است.
 .2از آنجا كه بر اساس ماده ( )4آييننامه ،تصميمات هيئت صرفا بهوسيلهي
وزاري كار و صنعت ،معدن و تجارت قابل اعتراض است ،موجب سلب حق
اعتراض مدعی تضييع حق میشود .در نتيجه براي ذينفع حق اعتراض به
تصميمات هيئت وجود ندارد و اين امر مغاير با موازين شرعی است.
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 .3ماده مزبور تصميمات هيئت را غير قابل شكايت در مراجع دادگستري تلقی
نموده است واز آن جا كه موجب سلب حق رجوع شاكيان به دادگستري
میگردد مغاير با موازين شرعی است.
ب) بررسي موضوع:
همانگونه كه توضيح آن گذشت بر اساس ماده موضوع شکايت اوال امکان شکايت از
تصميم هيئت براي ذينفعاني غير از وزراي كار و امور اجتماعي يا صنعت ،معدن و تجارت
وجود ندارد .ثانيا امکان شکايت اين افراد نيز صرفا محدود به مهلت هفت روزهي تعيين
شده است و ثالثا تصريح به امکان شکايت از تصميمات اين هيئت در مراجع قضايي
وجود ندارد (براي هيچ مرجع يا شخصي) و به قطعي بودن نظرات اين هيئت تأكيد شده
است.
اين در حالي است كه فقهاي شوراي نگهبان در نظرات رويهاي خود در موارد
متعددي در موضوعات مشابه مصوبات مجلس را مغاير با موازين شرعي اعالم
نمودهاند .نمونههاي ذيل در اين خصوص قابل ارائه ميباشد:
 )1در خصوص عدم امكان اعتراض پس از انقضاء مدت تعيين شده در صورت وجود عذر
شرعي و يا عدم اطالع؛ فقهاي شوراي نگهبان در اظهارنظر خودر درباره ماده ()44
اليحهي برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی
ايران 1اطالق مادۀ مزبور كه شامل عدم پذيرش اعتراض معترض پس از انقضاء
مدت مذكور در صورت وجود عذر موجه و عدم اطالع وى هم مىشود را خالف
 .7ماده ( )24اليحه ي برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران« :رأى هیأت داورى پس از
ده روز از تاريخ ابالغ ،قطعى و الزماالجراست و چنانچه طى مدت مذکور يكى از طرفین نسبت به رأى صادره اعتراض داشته
باشد بايد اعتراض خود را کتباً به دادگاهى که صالحیت رسیدگى به اصل دعوا را دارد تقديم نمايد .شعبه خاصى که توسط
رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگى و رأى مقتضى صادر مىنمايد .رأى صادره قطعى و
الزماالجراست »
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شرع شناخته شناخت .اين ايراد در خصوص اطالق ماده ( )414اليحهي آيين
دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی 1مصوب  1431نيز مطرح شده
است و فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص تصريح نمودهاند« :اطالق ماده 414
در خصوص مهلت هاى مقرر در مواردى كه طرف عذر داشته باشد خالف موازين
شرعى است».
 )4در خصوص قطعيت آراء و عدم امكان مراجعه به نهادهاي صالح قضايي؛ شوراي نگهبان
در موارد متعددي قطعی دانستن تصميمات و عدم امكان اعتراض نزد مرجع
دادگستري را خالف موازين شرع و قانون اساسی تشخيص داده است .براي
نمونه شورا در خصوص مواد ( )43و ( )44طرح سازمان نظام پزشكی جمهوري
اسالمی ايران مصوب  1414مقرر میدارد «:اگر مقصود از قطعی بودن رأي در
ذيل مواد ( 4)43و ( 4)44اين است كه شخص محكومٌ عليه حق مراجعه به مراجع
صالحه قضائی را ندارد ،خالف موازين شرع و مغاير اصل  151قانون اساسی
شناخته شد و الّا بايد روشن شود تا اظهارنظر گردد» عالوه بر اين شوراي
نگهبان در خصوص «طرح اصالح موادي از قانون تشكيالت ،وظايف و انتخابات
شوراهاي اسالمی كشور و انتخاب شهرداران» مقرر میدارد« :در اين مصوبه بايد
قيد گردد ،كه رسيدگی اين هيأتها مانع مراجعه ذينفع به مرجع صالح قضايی
 .7اطالق ماده  413اليحهي آيین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب «:1331مهلت درخواست اعاده
دادرسى براى اشخاص مقیم ايران بیست روز و براى اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زير مىباشد:
 -1نسبت به آراى حضورى قطعى ،از تاريخ ابالغ.
 -2نسبت به آراى غیابى ،از تاريخ انقضاى مهلت واخواهى و درخواست تجديدنظر».
 .2ماده ( )33طرح سازمان نظام پزشكی جمهوري اسالمی ايران« :آراء هیأتهاي تجديدنظر انتظامی پزشكی استان تا حد
مجازاتهاي بندهاي (الف)( ،ب) و (ج) تبصره ( )1ماده ( )21قطعی است».
 .9ماده ( )44طرح سازمان نظام پزشكی جمهوري اسالمی ايران « :چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشكی جمهوري
اسالمی ايران آراء قطعی هیأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامی استان را خالف قانون تشخیص دهد میتواند از نظر هیأت
عالی درخواست بررسی مجدد نمايد ،رأي هیأت عالی قطعی است».
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نمیباشد .همچنين بايد تصريح شود ،اين اقدامات نافی اختيارات فقهاي معظم
شوراي نگهبان مذكور در اصل  4قانون اساسی نيست و االّ اشكال دارد 1».عالوه
بر اين موارد میتوان به نظرات شورا در خصوص طرح نحوه انتصاب اشخاص در
مشاغل حساس مصوب  41414و اليحهي اصالح موادي از قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران و اجراي
سياستهاي كلی اصل  44قانون اساسی مصوب  41411اشاره كرد.
بر اين اساس با توجه رويهي نظرات فقهاي شوراي نگهبان در خصوص
موضوعات مشابه بهنظر ميرسد ،مفاد ماده ( )4آييننامه موضوع شکايت از جهت
مغايرت شرعي محل تأمل است.
جمعبندي و نتيجهگيري
ماده موضوع شکايت از اين نظر كه اوالً امکان شکايت از تصميمات «هيئت حمايت از
صنايع» را براي ذينفعاني غير از وزراي كار و امور اجتماعي يا صنعت ،معدن و تجارت در هيچ
مرجعي فراهم ننموده است ،ثانياً امکان شکايت افراد مزبور نيز صرفا محدود به مهلت هفت
روزهي گرديده است و ثالثاً به امکان شکايت از تصميمات اين هيئت در مراجع قضايي اشاره
اي نگرديده است ،باتوجه به نظرات و رويهي شوراي نگهبان در اين خصوص محل تأمل
است.

 .7نظر شماره  44/142/5141مورخ 1344/14/24
 .2نظر شماره  44/142/5434مورخ «:1344/12/22در ماده  ،4از آنجا که اين ابهام وجود دارد که حق مراجعه به مرجع
صالحه قضايی را از اشخاص سلب مینمايد ،اشكال دارد».
 .9نظر شماره  16/34/23143مورخ «:1316/1/16بند (د) جز ( )3ماده ( )65از آنجا که آراء هیئت تجديد نظر قطعی میداند
و آنرا قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم قضايی نمیداند مغاير اصل  156قانون اساسی شناخته شد »
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