مش
گ
ن
ك
ش
روح مذا رات وراي هبان
سال 3131
خ
ب
ش اول
( فروردين ات شهريور)

سرشناسه :جمعی از پژوهشگران

عنوان و نام پديدآور :مشروح مذاكرات شوراي نگهبان ،سال  ،3131بخش اول (فروردين تا شهريور)/
تحقيق و تنقيح جمعی از پژوهشگران.
مشخصات ناشر :تهران :شوراي نگهبان ،پژوهشكده شوراي نگهبان.3135 ،
ISBN : 978-600-8378-22-8
 831ص .؛  ۲3 × ۲۲سم.
وضعيت فهرستنويسي :فيپا
يادداشت :نمايه.
موضوع :شوراي نگهبان  --صورت مذاكرات
موضوعShoraye negahban -- Publication of proceeding :
ردهبندي كنگره5 3131 :م3شKMH۲53۲/

ردهبندي ديويي133/55۰5 :

مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
سال 3131
بخش اول ( فروردين تا شهريور)
تحقيق و تنقيح :جمعي از پژوهشگران به ترتيب حروف الفبا:
عمار اميري آرانی ،حسين امينی پزوه ،محمدحسن باقري ،علی تقینژاد ،محمد برزگر خسروي ،عباس حسنخانی ،سيد احمد
حسينیپور اردكانی ،حميدرضا صادقيان ،حسين فاتحیزاده كلخوران ،كاظم كوهی اصفهانی ،محمد مهاجري ،محمد ميثم ندافپور
پيادهسازي و تنظيم :محسن بيات ،سيد حامد چاوشی ،عليرضا صحتقول نيكی ،ياسر مجاهد ،رضا ناديزاده و سعيد همّتيار
ناشر :پژوهشكده شوراي نگهبان
چاپ اول :بهار  3131ـ تيراژ 5۰۰ :جلد  -قيمت 33۰۰۰ :تومان
شابك318-0۰۰-8118-۲۲-8 :
تهران ،خيابان شهيد سپهبد قرنی ،كوچه شهيد دهقانینيا (خسرو سابق) ،پالك 3۲
تلفن۰۲3- 881۲5۰35 :
nashr@shora-rc.ir

3 7 8 2 2 8

فكس۰۲3- 881۲5۰8۰ :
www.shora-rc.ir

7 8 6 0 0 8

9

مشروح مذاكرات جلسه 1131/4/4
مشتمل بر موضوعات زير:
 )1نطق پيش از دستور
 )2طرح آئين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي
الكترونيكي
 )0اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به کنوانسيون
تحديد مسئوليت براي دعاوي درياي
 )4اليحه تعيين تعرفههاي خدمات مرکز توسعه تجارت
الكترونيكي
 )5اليحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در
درياي خزر
 )7طرح اجازه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي انعقاد
قرارداد کار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
(اعاده شده از شوراي نگهبان)
 )6اليحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 )8اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات
دولتي و عمومي (شرکت مادرتخصصي)
 )1اصالح اساسنامه سازمان خصوصيسازي
 )13اصالحيه اساسنامه شرکت بهينهسازي مصرف سوخت
(سهامي خاص)
 )11اساسنامه شرکتهاي عمران شهر جديد رامشار ،گلبهار،
سهند ،عاليشهر ،مهاجران ( اميرکبير) ،هشتگرد ،پرند،
پرديس ،انديشه ،بينالود ،رامين ،صدرا ،علوي ،فوالدشهر،
مجلسي ،بهارستان و تيس

تالوت آياتي چند از کالماهلل مجيد

نطق پيش از دستور
آقاي جنتي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم
در شُرُف حلول ماه مبارك رمضان هستيم .اين ماه عزيز را به
شما تبريك عرض میكنم و اميدوارم خداوند انشاءاهلل توفيق
بدهد كه ما از بركات اين ماه و فضيلت ليلةالقدر بهرهمند باشيم
و به بركت دعاهايی كه دلهاي پاك مخصوصاً جوانها میكنند
مشكالت ما و مشكالت جهان اسالم و مشكالت عراق و
سوريه حل بشود .خداوند انشاءاهلل به حق اين ماه عزيز و به
حق شهيد اين ماه ،هر چه زودتر براي همه مسلمانها و براي
اين مردم عزيز عراق و سوريه فرجی برساند انشاءاهلل.

طرح آيين دادرسي جرائم نيروهای مسلح و
دادرسي الكترونيكي
آقاي عليزاده ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم« .طرح آيين دادرسي

جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي» 1.قرار شد كه در
مورد موضوع ايراد بار مالی اين مصوبه ،اوالً مشخص كنيم كه
چه قسمتهايی داراي بار مالی است؟ آيا اصالً بار مالی دارد يا
ندارد؟ بعد هم ببينيم آيا اين درآمدي كه مجلس [در ماده
( )311اين مصوبه] پيشبينی كرده است ،هزينههاي اين مصوبه
را كفايت میكند يا نمیكند؟ يك جلسهاي در روز دوشنبه [=
مورخ  ]3131/3/۲در شوراي نگهبان تشكيل شد كه به جز
جناب آقاي دكتر اسماعيلی ،همهي آقايان حقوقدانها تشريف
داشتند .در آن جلسه اين موضوع بررسی شد .حاال اول نتيجهي
اين بررسی را خدمت آقايان عرض میكنيم كه ببينيم كدام مواد
مورد بحث است .چون قبالً [در جلسهي مورخ 3131/1/۲8
شوراي نگهبان راجع به اين موضوع] بحث كرديم خيلی وقت
را نمیگيريم .فقط میخواهيم تكليف اين مواد معلوم بشود.
مادهي اولی ،ماده ( )5است .من ماده ( )5را میخوانم .اين ماده
میگويد« :ماده  -5هر گاه در اثر وقوع جرم ،ضرر و زيان مادي
به نيروهاي مسلح وارد شود ،يگان مربوط مكلف است تمام ادله و
مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از اعالم
ختم دادرسي ،دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند.
 .1طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی الكترونيكی ،طبق
اصل ( )85قانون اساسی در تاريخ  313۲/33/۲3به تصويب كميسيون
قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی رسيد كه مجلس شوراي
اسالمی نيز در تاريخ  3131/۲/۲8با اجراي آزمايشی آن به مدت سه سال
موافقت كرد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
( )33قانون اساسی ،طی نامهي شماره  ۲۰3/31333مورخ  3131/۲/13به
شوراي نگهبان ارسال شد .اين مصوبه ،در مجموع در سه مرحله بين
شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رفت و برگشت داشته است.
شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسات
مورخ  313/1/۲8 ،3131/1/۲3 ،3131/1/۲۰و  3131/3/3و در مرحلهي
دوم در جلسهي مورخ  3131/0/33بررسی كرد و نظر خود مبنی بر
مغايرت برخی از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی
نامههاي شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1و  31/3۰۲/۲۰13مورخ
 3131/0/۲1به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد .در نهايت ،با
اصالحات مورخ  3131/1/8مجلس ،اين مصوبه در مرحلهي سوم
رسيدگی در جلسهي مورخ  3131/1/1۰شوراي نگهبان بررسی شد و
نظر شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی
نامهي شماره  31/3۰۲/۲138مورخ  3131/1/1۰به مجلس شوراي
اسالمی اعالم شد.
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مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن ،مستلزم رعايت تشريفات

[به ما داده شود تا بتوانيم طرح دعوا كنيم] .در نتيجه ،طرح اين

آيين دادرسي مدني است ،اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي

دعوا میماند؛ يعنی اينها بايد صبر كنند تا هزينهي دادرسی در

ندارد ».برخی از آقايان اعضاي شورا میگويند چون اين ماده

بودجهشان پيشبينی بشود .همهي شما آقايان میدانيد كه در اثر

گفته است يگان مربوط هزينهي دادرسی را نپردازد ،از اين

مرور زمان ،ادله از بين میرود ،همچنين آن عزمی كه براي

جهت بار مالی دارد .حرف اين آقايان اين است .يك مطلب

وصول ضرر و زيان است ،همهي اينها از بين میرود .بنابراين

ديگري كه آقايان ذكر كردند ،اين است كه وقتی اين ماده گفته

به نظر سه يا چهار نفر از ما حقوقدانها كه در آن جلسه بوديم،

است كه يگان مربوط از پرداخت هزينهي دادرسی معاف است،

مِن حيث المجموع اصالً اين ماده بار مالی ندارد .تا آنجايی كه

پس يعنی اگر طرف مقابل هم محكوم شد ،او هم نبايد چيزي

به ياد دارم بنده ،جناب آقاي سليمی و همينطور آقاي

بپردازد .من البته اين ايراد را قبول ندارم .ما میگوييم معاف

ابراهيميان ،چهار نفر از ما كه در آن جلسه بوديم ،میگفتيم كه

بودن در اينجا [آن معنا را ندارد] .اگر نيروهاي مسلح از

اين ماده بار مالی ندارد .فقط جناب آقاي دكتر رهپيك فرمودند

پرداخت هزينهي دادرسی معاف نباشند ،بايد اين هزينه در

[كه اين ماده بار مالی دارد].

بودجهشان پيشبينی بشود؛ يعنی بايد بابت هزينهي دادرسی

آقاي ابراهيميان ـ سه نفر بوديم .آقاي رهپيك كه اين ايراد را

فالنقدر به نيروهاي مسلح بدهند كه اينها اين هزينه را به

وارد میدانست.

دادگستري پرداخت كنند كه آن هزينه هم باز به خزانه میرود.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،آقايان عرايض ما را قبول نداشتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ فرقی نمیكند.

ما مجموعاً نظرمان بر اين بود كه ايراد اين ماده از جهت بار

آقاي عليزاده ـ همين ،ما هم حرفمان همين است .بعد ،از آن

مالی ،مِن حيث المجموع براي ما مسلّم نيست.

طرف ،وقتی ما اين مطلب را گفتيم ،آقايان يك استدالل ديگر

آقاي رهپيك ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .استدالل بر اينكه اين

جديداً اضافه فرمودند و آن عبارت از اين است كه میگويند

ماده بار مالی دارد ،هم به خاطر سوابق اين موضوع و هم ظاهر

وقتی اين ماده گفته است كه يگان مربوط از پرداخت هزينهي

اين ماده است .سوابق موضوع اين بوده است كه دستگاههاي

دادرسی معاف است ،معنايش اين است كه اگر در پروندهاي

نظامی طبق قوانين قبلی در يك موارد محدودي معافيت

نيروهاي مسلح حاكم بشوند و طرف مقابل محكوم بشود،

داشتند ،ولی اين ماده آن معافيتها را عام كرده است .قوانين

محكوم هم نبايد هزينهي دادرسی را بپردازد .من اين ايراد را

سابق فقط گفته بود در مواردي كه دعوا در دادگاه نظامی مطرح
3

قبول ندارم؛ میگويم طرف مقابل ،بايد به پرداخت حق دولت

میشود ،نيروهاي مسلح معافند كه مستندش را ما آوردهايم .اما

محكوم بشود .به هر حال ،طرف مقابل بايد محكوم بشود .حاال

ماده ( )5اين مصوبه گفته است كه يگان مربوط در هر مرجعی

اگر میفرماييد اين ماده اشكالی دارد ،ما اين را به مجلس

كه خواست پيگيري كند ،از پرداخت هزينهي دادرسی معاف

بگوييم؛ بگوييم كه شما بايد بگوييد فقط نيروهاي مسلح از

است .اين ماده ،مطلق است و عموم و اطالق دارد؛ لذا از اين

پرداخت هزينهي دادرسی معاف هستند ،اما اگر اينها حاكم

جهت ظاهرش اين است كه بار مالی دارد .اين استدالل كه اگر

شدند ،معناي آن اين نيست كه طرفی كه محكوم شده است،

هزينهي دادرسی در بودجهي نيروهاي مسلح ديده بشود ،اين به

هزينهي دادرسی را نپردازد ،بلكه در آنجاها كه طرف مقابل

اصطالح تعادل برقرار میكند هم صحيح نيست .به عبارت

محكوم میشود ،بگويند كه طرف بايد به پرداخت حق دولت

ديگر يا بايد هزينهي دادرسی در بودجهي نيروهاي مسلح

محكوم بشود و بايد هزينهي دادرسی را به عنوان خسارت طبق

پيشبينی بشود يا بايد بگويند كه نيروهاي مسلح از هزينهي

قانون بپردازد .چه اشكالی دارد؟ اين يك مطلب است .مطلب
بعدي اين است كه من میگويم اين ماده ،عالوه بر اينكه بار
مالی ندارد ،اتفاقاً درآمدزا است .درآمدزايیاش از اين قرار
است كه وقتی هزينهي دادرسی را به نيروهاي مسلح ندهند [و
در بودجهشان چنين هزينهاي پيشبينی نشود] ،اينها نمیتوانند
بروند طرح دعوا بكنند؛ چون میگويند بايد هزينهي دادرسی

 .1ماده ( )31۲قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 318۲/3۰/3
مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -31۲در كليه مواردي كه در اثر ارتكاب
جرم خسارتی وارد شود ،مرتكب عالوه بر مجازاتهاي مقرر در اين
قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به ردّ عين يا مال يا
پرداخت مثل يا قيمت و اجرتالمثل نيز محكوم میگردد .رسيدگی در
اينگونه موارد در دادگاههاي نظامی نياز به تقديم دادخواست ندارد».
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دادرسی معافند؛ چون در واقع اين جيب به جيب شدن است.

عمومی بودجه پيشبينی شده است؟

اين استدالل از نظر بودجهاي درست نيست؛ چون جاي اين

آقاي عليزاده ـ در بودجهي عمومی ،هزينهي دادرسی بايد

چيزها كه در بودجه مشخص نيست؛ هر دستگاهی يك

پرداخت بشود .اگر بگويند كه نيروهاي مسلح از پرداخت

بودجهاي دارد كه بايد بودجهي خودش را در جهاتی كه برايش

هزينهي دادرسی معاف هستند ،از درآمد عمومی چيزي گرفته

تعيين شده است مصرف بكند .بحث اصل ( )15قانون اساسی

نمیشود ،چيزي هم به آن اضافه نمیشود.

اين است كه آن درآمد كلّی كه در بودجه پيشبينی شده ،بايد از

آقاي رهپيك ـ ما يك بحث كلّی راجع به اين مصوبه داريم و

دستگاهها يا اشخاص خصوصی يا هر شخصی ديگري كه

آن اين است كه اگر اشكال مغايرت با اصل ( )15در موارد

مشخص شده دريافت شود و به حساب درآمدها ريخته شود؛

متعدد به اين مصوبه گرفته میشود ،معناي اين اشكال چيست؟

اين مالك است .حاال اينكه يك دستگاهی در بودجهاش

معنايش اين است كه اين مصوبه آمده است و در سالی كه

پيشبينی شده است يا نشده است ،ربطی به اين درآمد ندارد.

بودجه تصويب شده است ،مثل سال ،3131میخواهد بين سال

اآلن شما اگر میگوييد [با حكم ماده ( )5اين مصوبه ،مثالً] ده

اجرا بشود .معناي مغايرت با اصل ( )15اين است.

ميليون ( )3۰.۰۰۰.۰۰۰تومان از درآمد عمومی كشور كم

آقاي مدرسي يزدي ـ اين يك اشكال ديگري است.

میشود ،خب چهجوري اين را جبران میكنيد؟

آقاي رهپيك ـ نه ،اين اشكال كلّی است .میخواهم اين نكته را

آقاي مدرسي يزدي ـ حرف من هم همين است.

عرض بكنم كه اآلن در سال  3131براي اين معافيتها چيزي

آقاي عليزاده ـ اصل ( )15قانون اساسی نمیگويد بودجه

پيشبينی نشده است .شما بگوييد براي سال ديگر اين كار را

افزايش پيدا بكند؛ میگويد از درآمد عمومی كم نشود.

بكنند .اآلن بحث اين است؛ ما اشكالمان مغايرت با اصل ()15

آقاي رهپيك ـ میگويد اگر از درآمد عمومی كسر بشود،

است .اين اشكال ،در مورد بحث بودجهي سال آينده نيست.

هزينهها بايد جبران شود.

اصل ( )15گفته است كه اگر بين سال طرحی دادند [كه باعث

آقاي عليزاده ـ وقتی قرار است از آن درآمد عمومی ،اينقدر

كاهش درآمد عمومی دولت يا افزايش هزينههاي عمومی دولت

گرفته بشود و به اين دستگاه [= نيروهاي مسلح] بدهند و از آن

شود] و آن را در مجلس تصويب كردند ،بايد محل تأمين بار

طرف ،از درآمد عمومیِ اين دستگاه ،هزينهي دادرسی را

مالی آن تعيين بشود .اآلن در سال  3131كه محل اين بار مالی

پرداخت كنند ،اين دو تا با هم متعادل میشود.

تعيين نشده است .وسط سال آمدهايد و میگوييد نيروهاي

آقاي رهپيك ـ خب اگر اينگونه باشد ،شما در تمام مواردي كه

مسلح كه قبالً بايد هزينهي دادرسی را میدادند ،از اآلن به بعد

[دستگاههاي دولتی پولی را براي هزينههاي خود به دستگاههاي

اين هزينه را ندهند .در بودجهي امسال هم اين هزينه پيشبينی

دولتی ديگر پرداخت میكنند ،اين موضوع صادق است]؛ چون

نشده است ،در نتيجه از اين جهت ،درآمد عمومی دولت كم

باالخره بودجه يك رقم مشخصی دارد .فرض كنيد مثالً شما در

میشود .اگر میخواهيد بگوييد اين مصوبه مربوط به سال ديگر

كشور يكصد تومان را براي بودجه وسط میگذاريد و اين را

است ،آن يك اشكال ديگري دارد .ما كه مكرر اشكال گرفتهايم

بين دستگاهها تقسيم میكنيد .خب اين دستگاههاي دولتی ،مثل
ظروف مرتبط به هم میمانند؛ شما هيچ موقعی نمیتوانيد
بگوييد از درآمد عمومی كسر شده است .نمیشود چنين چيزي
را گفت .در اين صورت ،فقط كسر درآمد مربوط به اشخاص
خصوصی میشود؛ چون بودجهي اشخاص عمومی -دولتی
هميشه پيشبينی شده است .مثالً اآلن میگوييد كه سال گذشته
از محل هزينهي دادرسی [ناشی از دعاوي نيروهاي مسلح] يك
ميليارد ( )3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰درآمد كسب شد ،خب اآلن اين ماده
به نيروهاي مسلح میگويد از اين به بعد ،اين يك ميليارد
( )3.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰را نده .اين هزينهها اآلن در كجاي اليحهي

3

كه نمیشود براي سال آينده تعيين تكليف كرد .لذا تمام
 .1شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد ،تعيين تكليف دولت به پيشبينی
اعتبارات خاص در بودجه ساالنه را مغاير اصل ( )5۲قانون اساسی
تشخيص داده است .به عنوان نمونه ،در نظر شماره  33/1۰/38001مورخ
 3133/8/۲3شوراي نگهبان در خصوص طرح چگونگی تأمين عوارض
شهرداري و هزينه انشعابهاي مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی
احداثشده توسط خيّران مصوب  3133/8/1مجلس شوراي اسالمی
آمده است« :طرح چگونگی تأمين عوارض شهرداري و هزينه
انشعابهاي مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی احداثشده توسط
خيّران مصوب جلسه مورخ سوم آبانماه يكهزار و سيصد و نود و يك
مجلس شوراي اسالمی اسالمی در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت كه مغاير اصول ( )5۲و ( )15قانون اساسی شناخته شد».
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اشكاالت مغايرت با اصل ( )15كه اآلن گرفته میشود ،مبتنی بر

میخواهد بگويد ما تعادل اين دو تا را با همديگر نگاه بكنيم.

اين است كه بين سال  ،3131شما داريد از بودجهاي كه بسته

واقعيت اين است كه در مورد دعاوي و هزينههاي دادرسی ،ما

شده است و درآمد و هزينهي آن تعيين شده است ،كسر

براي هر دعوا و براي هر پرونده ،رديف بودجهي جداگانهاي

میكنيد؛ يعنی هزينهي جديد داريد توليد میكنيد .اشكال وارد

نداريم .يك عددي داريم كه آن عدد مربوط به دعاوي است.

به اين مصوبه ،از اين جهت است؛ والّا شما سال ديگر بياييد و

اگر اينگونه باشد ،در چنين فرضی عدم پرداخت هزينهي

بگوييد كه خيلی خب ما صد ( )3۰۰تومان از اينجا كسر

دادرسی از سوي نهادهاي نظامی از محل بودجهي عمومی خود

میكنيم و صد ( )3۰۰تومان هم به آنجا اضافه میكنيم .لذا به

به خود سبب كاهش هزينهها است .عدم پرداخت در همين

نظر ما ،اين ماده اشكال دارد.

سال جاري هم سبب كاهش هزينهها است؛ چون اگر شما به

آقاي عليزاده ـ اين اشكال هم جواب دارد.

نهادهاي نظامی بگوييد كه هزينهي دادرسی را بپرداز ،بايد اين

آقاي ابراهيميان ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .نظر من فقط اين

هزينه را از محل مربوط به دعاوي و هزينههاي دادرسی

است كه راجع به همين معافيت از هزينهي دادرسی كه موضوع

بپردازد .شما در اين ماده ،نهاد نظامی را از پرداخت هزينهي

اين بند است بحث بكنيم.

دادرسی معاف كردهايد .بنابراين هزينهها را تقليل دادهايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ و در ضمن ،براي امسال هم بحث كنيم.

آقاي عليزاده ـ بله ،روشن است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اگر از ستون مربوط به درآمدها كم كرديد،

آقاي عليزاده ـ اجراي حكم اين ماده در وسط امسال هم

به همان اندازه از ستون مربوط به هزينهها كم كردهايد .بنابراين

اشكالی ندارد.

مغايرت اين موضوع با اصل ( )15قانون اساسی در اين ماده

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

قابل تصور نيست .بله ،اگر اشخاص عادي باشند كه هزينهي

آقاي عليزاده ـ اآلن میگويم كه چرا اشكال ندارد.

دادرسی را از محل بودجهي عمومی نمیپردازند ،اين اشكال

آقاي ابراهيميان ـ در مورد هزينهي دادرسی بايد عرض كنم كه

هست؛ اما در مورد دولتیها با توجه به اينكه بايد از محل

وقتی شما به نهادهاي عمومی حكم میكنيد كه هزينهي

بودجهي عمومی بپردازند ،به نظر من اين اشكال وارد نيست.

دادرسی را بپرداز ،آنها بايد اين هزينه را از محل بودجهي

آقاي عليزاده ـ در اين موضوع ،هيچ فرقی بين سالها نيست .ما

عمومی بپردازند .اگر فقط از نظر حسابداري به موضوع نگاه

كه نمیگوييم درآمد بودجه را اضافه بكند يا كم بكند .آنچه كه

كنيم ،ستون درآمد و ستون هزينه بايد تعادل داشته باشد .پيام

در قانون اساسی آمده است درآمد عمومی است .اصالً بعضی

قانون اساسی اين نيست كه اين ستون درآمد را تغيير نده ،بلكه

جاها بودجه نمیگيرند و از بودجهي ساالنه چيزي به آنها داده


متن ماده واحده طرح چگونگی تأمين عوارض شهرداري و هزينه
انشعابهاي مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی احداثشده توسط
خيّران مصوب  3133/8/1مجلس شوراي اسالمی بدين شرح بود« :ماده
واحده -از ابتداي سال  313۲عوارض شهرداريها و تمام هزينههاي
مربوط به حق انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب كليه مدارس و مراكز
آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش كه حداقل سی درصد
( )%1۰هزينه ساخت آن با تأييد سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس كشور يا ادارات كل نوسازي مدارس استانها و مجامع خيّران
مدرسهساز توسط خيّران مدرسهساز تأمين میشود ،از محل اعتبارات
پيشبينی شده در قوانين بودجه ساالنه براي وزارت آموزش و پرورش
پرداخت میشود ».براي آگاهی از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين
خصوص ،بنگريد به :فتحی ،محمد و كوهی اصفهانی ،كاظم« ،اصول
قانون اساسی در پرتو نظرات شوراي نگهبان ()3153-3133؛ جلد اول
(اصول  3تا  55قانون اساسی)» ،تهران ،پژوهشكده شوراي نگهبان،
 ،3133ذيل اصل (.)5۲

نمیشود .دستگاههايی كه از درآمد عمومی استفاده میكنند ،اگر
هزينهي دادرسی را ندهند ،از آن طرف از دولت هم آن هزينه
را نمیگيرند .اگر شما بودجه را ببينيد ،در هر دستگاه در بين
رديفها ،يك رديف وجود دارد به نام رديف پرداخت يا در
بين رديفها ،رديفی بابت پرداخت هزينهي دادرسی هست.
اين قانون دارد میگويد نيروهاي مسلح ،از پرداخت هزينهي
دادرسی معاف میشوند .خب اگر از پرداخت معاف شدند،
ديگر سال بعد بابت هزينهي دادرسی برايشان در آن رديف
چيزي پيشبينی نمیشود .اما امسال چطور؟ اوالً امسال تا
زمانی كه اين قانون بخواهد تصويب بشود و مراحلش را پشت
سر بگذارد و بخواهد اجرا بشود ،آخر سال میشود .حاال به
اين موضوع هم كاري به اين نداريم ولی من اين مطلب را از
جهت شكلی میگويم .اما از جهت عمومی ما الزم نيست زياد
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بحث كنيم؛ فرض كنيد اآلن امسال آمدهاند بابت هزينهي

گذاشتهاند ،مصرف شده است.

دادرسی پانصد ميليون ( )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان براي سازمان

آقاي رهپيك ـ اين را نمیگذارند.

قضايی نيروهاي مسلح پيشبينی كردهاند .تا اآلن ،بايد دويست

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال فرض میكنيم آن رديف را در

و پنجاه ميليون ( )۲5۰.۰۰۰.۰۰۰تومان از آن را پرداخت

بودجه گذاشتهاند و تمام آن مصرف شده است .اآلن نيروهاي

میكردند كه اين هزينه را دادگستري میگيرد و به حساب

مسلح ،يك دعواي سنگينی دارند كه مثالً براي آن دهها ميليون

خزانه میريزد .حاال اگر از ابتداي شش ماههي دوم سال،

بايد هزينهي دادرسی بدهند .قوهي قضائيه كه اين هزينه را

بگوييم كه نيروهاي مسلح ديگر هزينهي دادرسی را ندهند.

ندارد ،نيروهاي مسلح هم كه ندارند و فرض هم اين است كه

خب دويست و پنجاه ميليون ( )۲5۰.۰۰۰.۰۰۰تومانِ بعدي،

طرح اين شكايت هزينه دارد ،خب از كجا بايد اين هزينه را

باقی میماند و خرج نمیشود؛ چون وقتی از پرداخت هزينهي

بياورند و بدهند؟

دادرسی معاف شدند ،ديگر از آن محل برداشت نمیكنند؛ لذا

آقاي سليمي ـ در اين صورت ،اين دعوا را مطرح نمیكنند.

سال به سال هيچ فرقی با هم ندارد؛ چه آنچه كه مربوط به

آقاي مدرسي يزدي ـ خب بايد مطرح كنند و الّا خسارت

امسال باشد يا در وسط سال باشد و چه مربوط به سال بعد

میبيند .اين ماده از مصوبه میگويد يگان مربوط میتواند دعوا

باشد .هزينهي دادرسی را در سال بعد به نيروهاي مسلح

را مطرح كند و از پرداخت هزينهي دادرسی هم معاف است.

نمیدهند .قانون ،امسال به اين نيروها هزينهي دادرسی را داده

آقاي رهپيك ـ بله ،معاف كرده است.

است ،ولی بعد از اجراي اين قانون ،هزينهي دادرسی از اين

آقاي سليمي ـ اگر اين هزينهي دادرسی وجود نداشته باشد،

محل خرج نمیشود؛ چون محل هزينهي دادرسی معلوم است.

دعوايش را مطرح نمیكند.

بنابراين به نظر من اين ماده ( )5بار مالی ندارد .اصل مطلبمان

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين اطالق اين ماده ،هزينه دارد.

اين است كه میگويند شما از اين به بعد هزينههاي دادرسی را

آقاي عليزاده ـ آنوقت امسال چقدر درآمد براي دولت كسب

از اين دويست و پنجاه ميليون ( )۲5۰.۰۰۰.۰۰۰تومانِ

میشود؟

باقیمانده از بودجهي امسال پرداخت نكنيد ديگر؛ خب

آقاي مدرسي يزدي ـ هيچی.

هزينهي دادرسی را ديگر از اين محل نمیدهند .از آن طرف

آقاي عليزاده ـ نه ،با رسيدگی به اين دعوا چقدر درآمد براي

هم دستگاه قضايی براي نيروهاي مسلح مجانی رسيدگی

دولت كسب میشود؟

میكند؛ يعنی اين هزينهاي را كه دستگاه قضايی بايد بگيرد،

آقاي مدرسي يزدي ـ من نمیدانم .سؤال اين است كه آيا طرح

اصالً نمیگيرد.

دعوا و دادرسی هزينه دارد يا ندارد؟ وقتی طرح دعوا در

آقاي رهپيك ـ دويست و پنجاه ( )۲5۰.۰۰۰.۰۰۰ميليون در

دادگستري هزينه دارد و فرض هم اين است كه بودجهي مربوط

بودجهي نيروهاي مسلح باقی میماند ،نه در درآمد عمومی.

به هزينهي دادرسی تمام شده است و از طرف ديگر قوهي

آقاي عليزاده ـ در نيروهاي مسلح میماند ،ولی ديگر

قضائيه كه براي اين كار بودجهاي ندارد ،نيروهاي مسلح هم

نيرويهاي مسلح حق خرج كردن اين مبلغ را ندارند .بعد چون

بودجهاي ندارند ،پس چگونه اين پرونده را بايد پيگيري كنند؟

اينها نمیتوانند اين بودجه را در محل ديگر خرج كنند ،اين

آقاي ابراهيميان ـ دستگاههاي دولتی در خيلی از موارد و

پول به خزانه برمیگردد.

پروندههاي قضايی ،نمیتوانند از محاكم تجديدنظرخواهی بخواهند؛

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،همهي اين حرفها درست است،

چون پول ندارند .چون پرداخت اين هزينه ،پيشبينی نشده است و

ولی باز يك حرفی در مورد اين ماده هست ،گرچه قابل

بنابراين نمیتوانند براي تجديدنظرخواهی هزينه كنند.

اغماض است .آن مطلب اين است كه از اول سؤال كنيم كه آيا

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،پس اين ماده از مصوبه هزينه دارد.

دادرسی و طرح شكايت ،هزينه دارد يا ندارد؟ فرض اين است

آقاي ابراهيميان ـ نه ،اصل اقامهي دعوا كه هزينهبر است ،ولی

كه هزينه دارد؛ چون اگر هزينه نداشت كه براي طرح شكايت،

بحث اين است كه در اين موارد ،هزينهاي به بودجهي دولت

بودجهاي قرار نمیدادند .خب اآلن فرض میكنيم كه وسط

تحميل نمیشود؛ چون ديگر چنين هزينهاي نيست [و نيروهاي

سال است و همهي بودجهي رديفی كه براي هزينهي دادرسی

مسلح از پرداخت آن معاف هستند].
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آقاي عليزاده ـ ما میگوييم مربوط به درآمد است.

من الزام میكند؛ يعنی به من میگويد هزينهي دادرسی بده،

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير ،هيچ درآمدي از طريق دادرسی

ولی بودجهاي براي هزينهي دادرسی به من نداده است .در

حاصل نمیشود.

واقع ،ما با اين كار نه تنها براي درآمد عمومی كاري نمیكنيم،

آقاي عليزاده ـ چرا؟

بلكه با اين چيزي كه تصويب كردهايم باعث از بين رفتن اموال

آقاي مدرسي يزدي ـ جواب اين سؤالی را كه من كردم بدهيد.

بيتالمال میشويم و به بيتالمال ضرر میزنيم؛ يعنی میگوييم

من قانع نشدم.

حاال كه نيروهاي مسلح بودجهاي براي پرداخت هزينهي

آقاي عليزاده ـ اين پولهايی كه پس از طرح دعوا ،يگان مربوط در

دادرسی ندارند ،اصالً نتوانند طرح دعوا بكنند .بعد مگر اصل

نيروهاي مسلح بابت ضرر و زيان میگيرد ،همه را به خزانه میريزد.

( )15براي اين نيست كه میگويد اگر طرحی را نمايندگان

پس چرا میفرماييد اين ماده براي دولت ،درآمدي ندارد؟!

میدهند كه منجر به تقليل درآمد عمومی يا افزايش هزينههاي

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است اصالً آن يگان در اين

عمومی شد[ ،در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن

پرونده ،محكوم بشود و نتواند در پرونده ،حاكم بشود.

طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينهي جديد نيز معلوم

آقاي عليزاده ـ يگانها در چقدر از اين دعاوي محكوم

شده باشد؟]

میشوند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی گفته است كه جبران بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب معلوم نيست .اصالً میتواند حاكم

آقاي سليمي ـ نه ،گفته است يا نبايد موجب افزايش هزينههاي

بشود؛ اما به هر حال ،اطالق اين ماده ،هزينه دارد.

عمومی بشود و الّا بايد طريق جبران اين هزينهها را در مصوبه

آقاي عليزاده ـ موضوع بحث طرفين روشن است .ما ديگر

مشخص بشود .در فرض حضرتعالی ،دولت همهي آن

نبايد بيشتر از اين ،وقت جلسه را بگيريم .اآلن واقعاً اين بحث،

درآمدي را كه در بودجه برايش در نظر گرفته شده بود ،گرفته

وقت زيادي برده است.

است و نمیخواهد چيز تازهاي بگيرد .پس اين [عدم پرداخت

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر رهپيك هم میخواهند صحبت كنند.

هزينهي دادرسی براي نيروهاي مسلح] نه كاهش درآمد براي

آقاي عليزاده ـ از اين به بعد ،آقايان مواد را توضيح بدهند .من

دولت به وجود میآورد ،نه افزايش هزينهاي براي دولت به بار

اول توضيح نمیدهم؛ چون من كه توضيح بدهم ،بعداً به من

میآورد .لذا اين مصوبه ،نه كاهش درآمد دارد ،نه افزايش

میگوييد شما دو بار وقت گرفتيد .من آنزمان كه ماده ( )5را

هزينه؛ هيچكدام را ندارد؛ چون آن بودجهاي را كه براي درآمد

توضيح دادم ،نظر طرفين را گفتم.

دولت در نظر گرفته بودند يا دولت آن بودجه را در ضمن

آقاي سليمي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .اگر فرض به همين

دريافت هزينهي دادرسی میگيرد يا جزء آن رديف

صورتی باشد كه حاج آقاي مدرسی میفرمايند ،يعنی فرض

مصرفنشده است كه در پايان سال از طريق بازگشت به خزانه

بفرماييد آن رديف بودجهي مربوط به هزينهي دادرسی

دريافت میكند .چون اگر آن رديف مصرف نشد ،آن را به

نيروهاي مسلح تمام شده باشد و اآلن هم بايد بروند و طرح

خزانه برمیگردانند .پس [درآمد دولت ،براي اين معافيت از

دعوا كنند ،خب اگر نيروهاي مسلح را ملزم كرديد كه هزينهي

پرداخت هزينهي دادرسی] كاهش پيدا نمیكند .از طرف ديگر،

دادرسی را بدهند تا بتوانند طرح دعوا كنند ،نتيجهاش اين

هزينههاي دولت هم افزايش پيدا نمیكند؛ چون ما به قضات

میشود كه نيروهاي مسلح در چنين شرايطی طرح دعوا

پول اضافه كه نمیدهيم و لذا براي دستگاه قضايی هزينهي

نمیكنند؛ چون بايد هزينهي دادرسی بدهند و اآلن هم

اضافی پرداخت نمیكنيم .دستگاه قضايی كارهايش را با

نمیتوانند بدهند و ندارند كه اين هزينه را انجام دهند .در

هزينهي خودش انجام میدهد؛ پس اين معافيت افزايش هزينه

نتيجه ،اين اموال مربوط به نيروهاي مسلح كه تضييع شده است

هم براي دولت ندارد .من میخواهم بگويم كه حكم اين ماده،

استنقاذ 3نمیشود .اصالً درخواست مطالبهي ضرر و زيان هم

نه كاهش درآمد دارد ،نه افزايش هزينه؛ هيچ كدام را ندارد .من

مطرح نمیشود؛ چون قانون كاري را كه در اختيار من نيست به

فقط میخواهم به شما بگويم كه اين ماده ،اشكال حرفی و

« .1برهانيدن ،برهانيدن كسی را از كسی ،رهانيدن كسی را ،رهاندن ،انقاذ،
تخليص  »...لغتنامه دهخدا ،ذيل واژهي «استنقاذ».

شكلی مبنی بر كاهش درآمد دولت يا افزايش هزينه براي
دولت كه موجب مغاير آن با اصل ( )15باشد ،ندارد .نخير ،اين
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ماده هيچ مغايرتی با اصل ( )15ندارد .اصل ( )15مربوط به

درآمد ،ده ميلياردش ( )3۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تأمين نمیشود .خب

جايی است كه مادهاي موجب كاهش درآمد دولت يا افزايش

در مقابل اين درآمد ،چه هزينههايی پيشبينی شده بود؟ در

هزينه براي دولت شود .اين ماده ،نه موجب كاهش درآمد

مقابلش سدسازي و حقوق كاركنان و غيره پيشبينی شده بود.

میشود و نه باعث افزايش هزينه؛ بنابراين مغاير با اصل ()15

حاال شما بفرماييد كه مثالً يك چيزي هم ته حساب اين

قانون اساسی نيست .ما هم طبق اصل ( )33قانون اساسی ،وقتی

دستگاه باقی میماند ،خب اين مبلغی كه ته حساب اين دستگاه

حداقل نتوانيم احراز كنيم و يقين پيدا كنيم كه مصوبهاي با اين

باقی مانده است را كه آخر سال ،به صورت درآمد نمیريزند؛

دو تا [= قانون اساسی و شرع] مغايرت داشته باشد ،خود به

يعنی اين باقیمانده به حساب درآمد خزانه نمیآيد ،بلكه اين

خود اين قانون قابل اجرا است.

به عنوان درآمدي جداگانه است[ .صرف نظر از اينكه معموالً]

آقاي رهپيك ـ من خواهش میكنم اجازه بدهيد صورت مسئله

دستگاهی هم كه مبلغی در حسابش باقی میماند ،آن مبلغ را يا

خوب روشن بشود .خيلی خالصه عرض میكنم .در هيچ

به بودجهي سال بعد خود منتقل میكند يا به يك نحوي آن را

دستگاهی رديفی به نام هزينهي دادرسی وجود ندارد كه

هزينه میكند .اما اگر آن درآمدِ پيشبينی شده در قانون بودجه،

برايشان پيشبينی كنند و بگويند يك هزينهاي براي دادرسی

عملكرد نداشته باشد ،هزينههايی كه در مقابلش پيشبينی شده

قرار داده شده است.

بود ،انجام نمیشود .پس بحث اصلی اين است كه يك رديف

آقاي عليزاده ـ چرا.

درآمد داريم [كه در مقابلش ،يك سري هزينهها در قانون

آقاي رهپيك ـ اآلن دستگاهها فقط يك بودجهي جاري دارند و

بودجه پيشبينی شده است] .اين مطلب هم مكرر در شوراي

يك بودجهي تملّك دارايی .همهي اينها [از جمله بودجهي

نگهبان بحث شده است و در سوابق شوراي نگهبان نيز هست

مربوط به پرداخت هزينهي دادرسی] در ضمن بودجهي

كه اگر در بين سال گفتند چيزي كه تا به حال بايد پرداخت

جاريشان است .اين ،يك طرفِ مسئله است .طرف ديگر

میشد و به حساب درآمد دولت میرفت  -كه در مقابل اين

مسئله اين است كه در درآمدهاي كشور يك عنوان عمومی

درآمد هم يك سري هزينهها پيشبينی میشود -از اين به بعد،

براي قوهي قضائيه وجود دارد كه اشخاص حقيقی ،حقوقی و

ديگر پرداخت نشود ،اين قطعاً موجب كسر درآمد دولت است.

هر كسی كه میخواهد هزينهاي به دادگستري پرداخت كند،

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،اين مسائل روشن است.

بايد به آن حساب بريزد .عنوان آن هم هزينهي دادرسی نيست،

آقاي يزدي ـ اين كسر از درآمد عمومی نيست.

بلكه «خدمات قضايی» است .هزينههاي مربوط به ثبت و غيره

آقاي عليزاده ـ من فقط يك كلمه میگويم .آقاي دكتر [رهپيك]

را هم به آن حساب میريزند .اين درآمدها هيچ ربطی به

میفرمايند كه درآمدي بابت هزينهي دادرسی در نظر گرفته

بودجهي دستگاه هم ندارد .به دستگاه يك بودجهاي اختصاص

نمیشود ،در حالی كه اينطور نيست .ما كه در ادارهي ثبت

میدهند [كه ارتباطی با اين درآمدها ندارد] .در مقابل اين

اسناد و امالك بوديم ،دستگاهها میتوانستند طبق ماده ()338

درآمدي كه دولت بابت اين خدمات قضايی ،ماليات و هر چيز

اصالحی بيايند و درخواست بدهند ،ولی نمیآمدند؛ میگفتند

ديگر میگيرد و در حساب خزانه ريخته میشود ،يك

در بودجه براي ما براي اين هزينه ،اعتباري پيشبينی نكرده

هزينههايی وجود دارد كه اول سال در قانون بودجه پيشبينی

است .خيلی خب حاال موضوع روشن است.

میشود؛ مثالً براي سدسازي ،حقوق كاركنان و غيره .اين دو

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده ،وقتی بخواهيم به قول آقايانِ

رديف در قانون بودجه پيشبينی شده است .دستگاههاي دولتی

عربها «علیاألرض» 3صحبت كنيم ،يكی از كارهايی كه ما

هم بر اساس اين بودجهاي كه براي امسال در سال 3131

میتوانيم بكنيم اين است كه اآلن از مجلس سؤال كنيم كه شما

پيشبينی شده است ،دخل و خرجشان را انجام میدهند .حاال

از اين منبع چقدر درآمد داريد تا بدانيم كه براي آينده مشكل

شما وسط سال میآييد و به دستگاهها میگوييد :آقايان

پيدا میكنند يا خير؟

دستگاهها ،شما از اين به بعد هزينهي دادرسیتان را پرداخت

آقاي يزدي ـ اين ،وظيفهي ما نيست.

نكنيد .خب در اين صورت ،اين درآمد ،از اين حساب
درآمدهاي دولت كسر میشود؛ يعنی مثالً اين حساب مربوط به

« .1بر روي زمين» ،اين عبارت كنايه است از اينكه با توجه به واقعيتهاي
موجود بحث شود.
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آقاي عليزاده ـ اين ،وظيفهي ما نيست .ما فقط میتوانيم بگوييم

و نظر اعضاي جلسه را بفرمايند.

كه اين مصوبه بار مالی دارد يا ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ اكثريت حاضرين گفتند كه اين ماده ،بار مالی

آقاي جنتي ـ چرا؛ ممكن است پس از بررسی ببينيم كه تمام

دارد و مخالف اصل ( )15قانون اساسی است .اضافه شدن

بودجهي اينها مصرف شده است و اگر اآلن بخواهند طرح دعوا

دادگاههاي تجديدنظر به سازمان قضايی نيروهاي مسلح بار

بكنند ،به قول ايشان [= آقاي مدرسی يزدي] پول ندارند كه

مالی دارد.

براي طرح دعوا بدهند و دعوايشان میماند ،اين يك حالتِ

آقاي عليزاده ـ من اآلن اين را توضيح میدهم .آقايان گفتند كه

قضيه است ،حالت ديگر اين است كه ...

اآلن دادگاه نظامی دو وجود دارد؛ لذا اين ماده ،از جهت حكم

آقاي عليزاده ـ اگر اينطور نبود ،اين ماده را نمیآوردند .اآلن

به تشكيل دادگاه نظامی دو ،بار مالی ندارد .معناي عبارت

دستگاههاي دولتی به لحاظ اينكه هزينهي دادرسی به اينها

«تشكيل میشود» در ماده ( )3۲هم اين نيست كه چيز جديدي

تخصيص داده نمیشود ،از طرح دعوا عاجزند.

تشكيل بشود .دادگاه نظامی يك هم فعالً وجود دارد و لذا اين

آقاي جنتي ـ خب ،اين مسئله را ببينيد كه در گذشته اتفاقات

ماده از اين جهت هم بار مالی ندارد .اما آنچه كه فعالً در اين

اينگونه بوده است يا نه؟ از آنها سؤال كنيد كه تا حاال براي

قانون اضافه شده است ،بند (پ) است كه در مورد دادگاه

شما اتفاق افتاده است كه كار دادگاهی داشته باشيد و چون

نظامی تجديدنظر است.

هزينه داشته است ،كارتان را تعطيل بكنيد؟

آقاي جنتي ـ اين ماده كه گفته است اين دادگاهها با اين قانون

آقاي عليزاده ـ ما كاري به اين طرفين هم نداريم؛ ما میگوييم

تشكيل میشوند.

كه كالً اين معافيت از هزينهي دادرسی ،ايجاد هزينه و درآمد

آقاي اسماعيلي ـ بله.

براي بودجهي عمومی نمیكند؛ هيچ كدام از اين دو نيست .از

آقاي جنتي ـ يعنی بعداً تشكيل میشود.

يك طرف درآمد را كم میكند و از طرف ديگر هزينه را كاهش

آقاي عليزاده ـ نه ،میخواهد بگويد اين دادگاهها [در سازمان

میدهد.

قضايی نيروهاي مسلح] تشكيل میشود .اآلن ما اين دادگاهها را

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،نسبت به آينده اينطور است.

داريم.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال ما نسبت به آينده رأيگيري

آقاي جنتي ـ ماده گفته است تشكيل بشود.

بكنيم .كسانی كه میگويند اين ماده نسبت به آينده بار مالی

آقاي عليزاده ـ ما میگوييم آنچه كه در حال حاضر ،جانشين

دارد ،نظر بدهند.

ندارد ،بار مالی دارد .نمیگوييم آنچه كه قبالً بوده است ،بار

آقاي جنتي ـ من كه معتقدم بار مالی دارد.

مالی دارد .اين مسئله كه روشن است .اآلن دادگاههاي نظامی

آقاي عليزاده ـ اين ماده بار مالی ندارد .آقايانی كه میگويند

يك و دو داريم.

نسبت به امسال بار مالی دارد رأي بدهند .اين ايراد ،رأي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله ،اآلن اين دادگاهها هستند.

ماده بعدي ماده ( 3)3۲است .آقاي دكتر ابراهيميان كه در

آقاي عليزاده ـ اين ماده میگويد اين دادگاهها تشكيل میشود؛

جلسهي بررسی بار مالی اين مصوبه بودند ،اين ماده را بخوانند

چون دارد قانون آيين دادرسی كيفري را به كلّی تغيير میدهد؛
لذا میگويد اين دادگاهها به موجب اين قانون تشكيل میشود،

 .1ماده ( )3۲طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -3۲دادگاههاي نظامی كه به موجب اين قانون
تشكيل میشوند ،عبارتند از:
الف -دادگاه نظامی دو
ب -دادگاه نظامی يك
پ -دادگاه تجديد نظر نظامی
ت -دادگاه نظامیدو زمان جنگ
ث -دادگاه نظامی يك زمان جنگ
ج -دادگاه تجديد نظر نظامی زمان جنگ».

نه اينكه بخواهد بگويد اآلن اين دادگاهها وجود ندارند .اين دو
تا دادگاه فعالً وجود دارد .همهي آقايان اين مطلب را قبول
داشتند .اين قسمتی كه اآلن اضافه شده است ،بند (پ) است كه
دادگاه تجديدنظر نظامی است .البته نظر من بر اين است كه
[حكم به تشكيل اين دادگاه هم ايراد بار مالی ندارد؛ چون] ما
دادگاه حَرب داشتيم .البته نمیدانم هنوز قانون مربوط به آن
وجود دارد يا خير ،ولی من اينگونه يادم میآيد كه از قديم
يك محاكمی به نام محاكم حرب داشتيم كه در زمان جنگ
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تشكيل میشد .حاال نمیدانم اين محاكم هست يا خير ،اما اگر

میشود؛ پرونده ،مراحل بدوياش ،مراحل تجديد نظرش و

اين محاكم هم نباشد ،دادگاههاي نظامی يك و دو بايد به

سير قانونیاش را طی میكند و تمام میشود .دادگاه نظامی دو

وظايف همين دادگاه رسيدگی كنند.

دارد ،دادگاه نظامی يك دارد .پروندههايی كه در دادگاه نظامیِ

آقاي يزدي ـ قدر مسلّم اين است كه همين دادگاههاي

دو رسيدگی میشود ،قابل اعتراض و رسيدگی در دادگاه نظامی

تجديدنظر [كه به تشكيالت سازمان قضايی اضافه شده است،

يك است .آراي صادره از دادگاههاي نظامی يك قابل

هزينه دارد].

تجديدنظرخواهی در ديوان عالی كشور است و همهي

آقاي عليزاده ـ بله ،به هر حال ،اآلن در اين ماده ،اسم دادگاه

مراحلش را طی میكند .اين ماده هم آنچه را كه براي رسيدگی

تجديدنظر نظامی اضافه شده است ،اما همين دادگاههاي نظامی

قرار داده است همان فرآيند رسيدگی كنونی است ،فقط در اين

يك فعالً به دعاوي تجديدنظر نظامی دو رسيدگی میكنند و

ماده آمده است و يك واحدي را به عنوان مجموعهي دادگاه

اآلن موارد مربوط به تجديدنظر دادگاه نظامی يك ،به ديوان

تجديدنظر در خود سازمان قضايی پيش بينی كرده است .اين

عالی كشور میرود .يعنی از لحاظ رسيدگی ،اآلن هم به احكام

دادگاه قبل از ديوان عالی كشور است و براي تجديدنظر

تجديدنظرخواهیشده رسيدگی میشود ،اما آنگونه كه من يادم

پروندههايی است كه در خود سازمان به آن رسيدگی میشود.

میآيد دادگاه نظامی يكِ فعلی به هر حال با يك قاضی تشكيل

پس كار اضافهاي از آنچه كه در رسيدگیها صورت میگرفت

میشود و ممكن است كه يك مشاور هم داشته است ،اما اين

ايجاد نكرده است ،بلكه آمده است و گفته است كه همان كارها

دادگاه تجديدنظر نظامی ،فعالً گفته شده كه بايد از سه قاضی

در اين مجموعههاي جديدي كه به اين ترتيب چيده شده است

تشكيل بشود .البته بعضی از آقايان میگفتند كه اين دادگاه هم

انجام بشود .اما [اصل ( ])15قانون اساسی میگويد طرحی كه

از قضات موجود تشكيل میشود .قدر متيقن اين مسئله اين

نمايندگان میآورند ،نبايد براي دولت بار مالی ايجاد كند و

است كه تشكيل دادگاه تجديدنظر نظامی يك مقداري هزينه

هزينهي دولت را باال ببرد يا درآمد دولت را كاهش بدهد .خب

دارد كه همهي آقايان حقوقدان حاضر در جلسهي بررسی ،اين

آيا دولت میخواهد براي تشكيل اين مجموعهها بيايد و به

ايراد را قبول داشتند .به هر حال ،اين دادگاه تجديدنظر نظامی

قوهي قضائيه بيش از آن بودجهاي كه در حال حاضر مصوب

مورد ايراد بود.

شده است پول بدهد كه هزينهي دولت باال برود؟ قوهي قضائيه

آقاي يزدي ـ اين دادگاه ،هزينه دارد.

در سال  3131بودجهي مشخصی دارد .من میخواهم بگويم

آقاي عليزاده ـ باالخره يك مقداري بار مالی دارد .حاال بايد

در كل ،اين مصوبه هيچ بار مالی براي دولت ندارد؛ چون براي

ببينيم آن چيزهايی كه اينها [به عنوان منبع تأمين هزينههاي

اين مصوبه ،دولت به قوهي قضائيه ريالی اضافه از بودجهي

اجرايی اين مصوبه] گفتهاند تأمين بار مالی اين ماده را میكند

امروز خودش نخواهد داد .قوهي قضائيه بايستی از همان

يا نمیكند؟ اگر اجازه بدهيد دربارهي موضوع جبران بار مالی،

بودجهي خودش همهي اين كارها را انجام بدهد .پس اصالً

يكجا صحبت كنيم .اآلن آنچه كه فعالً باقی میماند اين است

اين مصوبه بار مالی بر دوش دولت ايجاد نمیكند؛ چون دولت

كه به نظر عمدهي ما ،يعنی چهار نفر از پنج نفري كه در آن

چيزي نمیدهد ،درآمدي هم از او كم نمیكند .اصل ()15

جلسه بوديم ،اين بند داراي بار مالی است .اين حرفِ جلسهي

قانون اساسی مربوط به جايی است كه نمايندگان بخواهند

ما است.

طرحی را بدهند كه دولت در آن طرح نقشی نداشته است ،در

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی اين ايراد ،فقط به بند (پ) وارد

برنامهريزياش نقشی نداشته است و در نتيجه ،بار مالی برايش

میشود؟

ايجاد كنند .بر اساس اين توضيحی كه من دارم عرض میكنم،

آقاي عليزاده ـ بله.

خود قوهي قضائيه است كه بايد در درون خودش با همين

آقاي سليمي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .اعتقاد بنده اين بود كه

بودجهي بالفعل موجودِ خودش كه دولت به او داده است اين

اين ماده هم بار مالی ندارد كه اآلن آن را توضيح میدهم و بيان

كار را انجام میدهد .اصل اين مصوبه« ،طرح» است ،ولی

میكنم .آنچه كه امروزه دارد در سازمان قضايی انجام میشود،

دولت براي سال  3131به قوهي قضائيه بودجه داده است و اين

اين است كه به تمام پروندههاي سازمان قضايی ،رسيدگی

قوه بايد با بودجهي خودش اين قانون را اجرا بكند ،نه اينكه از
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دولت چيز جديدي مطالبه كند .اگر از دولت هم مطالبه بكند،

اين مصوبه آمده است و میگويد تجديدنظر آراي محاكم

اصالً دولت بودجهاي به قوهي قضائيه نمیدهد؛ چون چيز

نظامی ديگر نبايد به ديوان عالی كشور برود ،بلكه بايد به

جديدي براي قوهي قضائيه پيشبينی نشده است كه به آن قوه

دادگاه تجديدنظر برود كه حداقل سه تا قاضی میخواهد،

بدهند .بنابراين اين مصوبه ،بار مالی ندارد .دوم اينكه بر اساس

حداقل يك مكان جدايی میخواهد ،حداقل يك قاضی اضافه

خود اين مصوبه ،اصالً امسال اين مصوبه اجرا نخواهد شد.

میخواهد ،حداقل يك تلفن میخواهد ،يك تشكيالت اداري

خود اين مصوبه میگويد اين قانون بعد از شش ماه از

میخواهد و يك واحد مستقل قضايی میخواهد .قبالً اين كار

تصويب ،قابل اجرا است 3.آن قانون قبلی [= قانون آيين

را به ديوان عالی كشور میدادند ،اما حاال اين ماده از مصوبه

دادرسی كيفري] اينطور بود .اين مصوبه هم میگويد شش ماه

میگويد ديگر بررسی پروندههاي تجديدنظرخواهی شده را به

بعد از تصويب ،اين قانون قابل اجرا است .تازه ،آن قانون هم

ديوان عالی كشور ندهيد ،بلكه به يك واحد مستقلی كه به اين

دوباره شش ماه بعد از اين مصوبه ،قابل اجرا میشود .ما در

كيفيت تشكيل میشود ،بدهيد و آن عبارت است از دادگاه

برج چهار هستيم و تا اين مصوبه براي اصالح ايرادهاي شورا

تجديدنظر .خود دادگاه تجديدنظر قانون دارد كه بايد چگونه

به مجلس برود و دوباره به شوراي نگهبان برگردد ،شش ماه آن

باشد .باالخره اين دادگاه ،چند نفر قاضی میخواهد ،مكان

تمام شده است .بنابراين اصالً امسال اين قانون قابل اجرا

میخواهد ،اين نيازمنديها را میخواهد ،منشی اداري

نيست .بنابراين امسال هيچ هزينهاي براي دولت در بر نخواهد

میخواهد ،هزار تا تشكيالت ديگر دارد كه بايد باشد .درست

داشت .براي سالهاي بعد هم ،بودجهي آن در قانون بودجه

است كه اين كار قبالً با آن شكل [= رسيدگی در ديوان عالی

میآيد و بر اساس بودجهي سنواتی به آن بودجه میدهند .من

كشور] انجام میگرفت ،ولی اآلن پيشنهاد آقايان نمايندگان اين

دارم عرض میكنم كه تمام اين مصوبه ،از نظر تجزيه و تحليل

است كه به اين شكل انجام بگيرد .اگر به اين شكل انجام بگيرد

بار مالی ،افزايش هزينه يا كاهش درآمد كه مربوط به اصل

قطعاً هزينهي مالی دارد .خيلی روشن است كه اين تشكيالت،

( )15است ندارد و لذا بار مالی نخواهد داشت و مغاير اصل

موجب هزينهي جديد است .قدر متيقن اين است كه تشكيل

( )15نخواهد شد؛ به خصوص اين ماده كه هيچ كاري را

اين دادگاه تجديدنظر ،هزينهي مالی دارد.

اضافه نكرده است .فقط كار شكلی اضافه كرده است .اين

آقاي عليزاده ـ بار مالی داشتن اين موضوع ،مسلّم است.

مصوبه از نظر هزينه ،چيزي را كه هزينهبر باشد و دولت

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

بخواهد آن هزينه را متقبل بشود بر دولت تحميل نكرده است.

آقاي عليزاده ـ حاال راجع به اينكه آيا ماده ( )311بار مالی اين

آقاي يزدي ـ آقاي سليمی ،مالحظه بفرماييد؛ اين بحث كه اين

هزينه را جبران میكند يا نه ،در زمان بحث راجع به آن ماده

مصوبه اجرا میشود يا نمیشود ،به ما ربطی ندارد .آنچه كه به

رأي میگيريم .اآلن اينكه اين ماده متضمن بار مالی است را

ما ربط دارد اين است كه طرح نمايندگان آيا منشأ كم شدن

رأي بگيريم .آقايانی كه میگويند اين ماده ،متضمن بار مالی

درآمد يا اضافه شدن هزينه میشود يا نمیشود؟ بدون ترديد،

است رأي بدهند .اين ايراد ،رأي آورد .به سراغ مادهي بعدي

دادگاه تجديدنظري كه در اين مصوبه آمده است ،يك

برويم .به نظرم میرسد كه آقايان [اعضاي مجمع مشورتی

تشكيالت جديد است .ايشان [= آقاي ابراهيميان] هم قبالً

حقوقی ،در گزارش مربوط به بررسی بار مالی اين مصوبه ]1در

همين توضيح شما را دادند كه در حال حاضر ،تجديدنظر آراي

خصوص بار مالی يكی از مواد اين مصوبه ،چيزي نگفتهاند ،با

۲

محاكم نظامی به ديوان عالی كشور میرود .خيلی خب ،ولی

 .1ماده ( )313طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -313با توجه به ارتباط مقررات اين قانون با
قانون آيين دادرسی كيفري مصوب  ،313۲/3۲/3اين قانون به عنوان
بخشی از قانون مذكور به آن الحاق میشود و تمام مقررات آن شش ماه
پس از انتشار در روزنامه رسمی الزماالجراء است».

 .2ماده ( )311طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -311بار مالی اين قانون از محل هزينههاي
دادرسی به شرح مقرر در قانون آيين دادرسی كيفري مصوب 313۲/3۲/3
تأمين خواهد شد».
 .0نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان)،
شماره  31۰3۰3۲مورخ  ،3131/3/3قابل دسترسی در نشانی زير:
yon.ir/tpMRN
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اينكه آن دفعه [در گزارش قبلی مجمع مشورتی حقوقی] اين

آقاي عليزاده ـ اين تبصره ،هزينه اضافه كرده است و موجب

ماده را آورده بودند و گفته بودند كه اين ماده ،ايراد بار مالی

افزايش هزينه است .آقايانی كه میفرمايند اين تبصره ماده ()33

دارد 3.ولی اين دفعه غفلت كردهاند .تبصرهي ماده ( )33را

هزينه دارد ،رأي بدهند .اين هم ،رأي آورد .مادهي بعدي ماده

بخوانيد .چون آن دفعه اين ماده در شوراي نگهبان مطرح شد

( ۲)88است.

كه بار مالی دارد ولی اين دفعه ،آقايان [اعضاي مجمع مشورتی

آقاي ابراهيميان ـ در اين ماده ( ،)88راهاندازي «مركز ملی

حقوقی] در گزارش كارشناسی كه براي ما فرستادند ،آن ايراد

دادههاي قوه قضائيه» پيشبينی شده است .اكثريت آقايان

را نياوردهاند.

[حقوقدانان حاضر در جلسهي بررسی ايراد بار مالی اين

منشي جلسه ـ «ماده ... -11

مصوبه] ،يعنی سه نفر از آقايان عقيده داشتند كه اين ماده بار

تبصره -گروه شغلي ،حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان

مالی ندارد.

قضايي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيشبيني

آقاي عليزاده ـ رأيدهندگان به اين نظر ،چهار نفر شدند.

شده است و ليكن با توجه به معافيت قضات نظامي از پرداخت

آقاي ابراهيميان ـ [دليل معتقدان به اين نظر اين بود كه] چون

ماليات ،همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات ميباشد».

در قانون برنامهي پنجم هم به ايجاد چنين مركزي تصريح شده

آقاي مدرسي يزدي ـ آن دفعه ،عمدهي اشكال همين بود .اين

است ،بنابراين مغايرتی با اصل ( )15قانون اساسی ندارد؛ چون

تبصره ،خيلی هزينهها را باال میبرد.

اين ماده هم به يك نحوي تأكيد پيشبينی قانون برنامه است،

آقاي عليزاده ـ اين تبصره آن دفعه هم مورد بحث بود .ما گفتيم

ولی ما نظرمان اين نبود.

اين مواد بماند تا بعداً نظر بدهيم؛ منتها ظاهراً مركز تحقيقات

آقاي عليزاده ـ من دربارهي اين ماده توضيح بيشتري میدهم و

[= مجمع مشورتی حقوقی پژوهشكدهي شوراي نگهبان]

نظر خودم را هم میگويم .در جزء ( )3بند (ح) ماده ()۲33

ايندفعه هم ايراد بار مالی اين تبصره را بررسی نكرده است.

قانون برنامهي پنجسالهي پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران

آقاي رهپيك ـ ايراد اين تبصره ،در جلسات بررسی قبلی رأي

[مصوب  ]3183/3۰/۲5كه هنوز هم مدتش تمام نشده است،

نياورده است؟

عين همين عبارت تصويب شده است .در آنجا گفته است« :ح-

آقاي عليزاده ـ نه ،مركز تحقيقات هم [در گزارش كارشناسی

به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و

شماره  31۰۰1۰۰1مورخ  ]3131/1/33به اين تبصره ،ايراد

قضايي ،قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را براي توسعه

داشت .ما گفتيم بگذاريم ايراد بار مالی اين مصوبه را يكجا

فناوري اطالعات و ارتباطات انجام دهد:

بررسی كنيم .بنابراين نمیدانم چرا اين دفعه مركز در اين

 -1سامانههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري

جمعبندي كه در خصوص ايراد بار مالی كرده است ،اين تبصره

اطالعات و ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پروندههاي قضايي،

را براي ما نياورده است!

راهاندازي مركز ملي دادههاي قوه قضائيه ،اجراء و تكميل سامانه

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال واضح است كه بار مالی دارد.

مديريت امنيت اطالعات ،عرضه خدمات حقوقي الكترونيك به

آقاي عليزاده ـ آقايان نظرشان را در مورد اين تبصره هم بدهند.

مردم ،استفاده از فناوري اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع

اگر حرفی نداريد ،ما رأي بگيريم.

قضايي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد

آقاي يزدي ـ اين ماده ،موجب كسر درآمد میشود.

و امالك كشور ،سازمان زندانها ،سازمان پزشكي قانوني

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين تبصره ،موجب هزينهي جديد است.
« .1ذيل تبصره ماده ( )33مبنی بر اينكه « ...وليكن با توجه به معافيت
قضات نظامی از پرداخت ماليات ،همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات
میباشد» از اين جهت كه مشخص نيست همترازي بر فرض كسر ماليات
از حقوق قضات نظامی خواهد بود يا بدون در نظر گرفتن كسر ماليات
میباشد ،واجد ابهام است ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی
(پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰۰1۰۰1مورخ  ،3131/1/33ص
 ،33قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/wVtVb :

 .2ماده ( )88طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -88به منظور ساماندهی پروندهها و اسناد قضايی
و ارائه بهتر خدمات قضايی و دستيابی روزآمد به آمار و گردش كار
قضايی در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطالعات دقيق و تفصيلی
در خصوص جرائم ،متهمان ،بزهديدگان و مجرمان و ساير اطالعات
قضايی« ،مركز ملی دادههاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري
اطالعات قوه قضائيه راهاندازي میشود».
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راهاندازي ،گسترش و ارتقاء يابد ».اين جزء گفته است كه قوهي

ما [در قانون برنامهي پنجم توسعه] به آن اشكالی وارد نكرديم.

قضائيه اين كارها را بكند .ما میگوييم [با توجه به بند (ح)

اين ماده هم همينطور است .در قانون برنامهي پنجم گفته

قانون برنامهي پنجم توسعه] ماده ( ،)88بار مالی ندارد؛ چون ما

است كه شما اين مركز را در طول پنج سال راه بيندازيد .اما تا

معتقديم آنجايی بار مالی وجود دارد كه قانون الزماالجراي

اآلن هنوز آن را راهاندازي نكردهاند .خب اآلن در سال 3131

ديگري كه هنوز الزماالجرا است ،آن را ملزم نكرده باشد .وقتی

كه براي راهاندازي اين مركز ،بودجهاي پيشبينی نشده است،

آن قانون انجام چنين كاري را الزام كرده است ،اگر اآلن اين

بنابراين اگر اين «مركز ملی دادههاي قوه قضائيه» بخواهد وسط

ماده از مصوبه دوباره بيايد و همان كار را الزام كند ،ديگر اين

سال راه بيفتد يك هزينهي گزافی دارد كه در بودجهي امسال

مصوبه ،بار مالی [جديدي براي دولت] ندارد .يك طرح قانونی

هزينهي آن پيشبينی نشده است .ما نمیتوانيم بگوييم چون

در صورتی خالف اصل ( )15است كه الزام قانونی مسبوق كه

قانون برنامهي پنجم اصل ايجاد اين مركز را تكليف كرده

مستمر است وجود نداشته باشد .ما به بعضی جاها در قانون

است ،اين ماده بار مالی ندارد .مصوبات قانون برنامه ،در

برنامهي پنجم اين ايراد را داشتيم كه اين برنامه موقت است،

بسياري از موارد اجرا نمیشود .برخی هم در سال اول يا سال

ولی اين امور از آن اموري نيست كه موقت باشد .در واقع

پنجم اجرا میشوند .اين موضوع از قانون برنامه تا اآلن اجرا

وقتی میگويد اين كار بشود ،ديگر انجام میشود؛ يعنی همهي

نشده است .در سال  3131هم كه براي اين مركز بودجهاي

امكاناتش فراهم میشود و آن مركز به وجود میآيد و استمرار

پيشبينی نشده است .اآلن نمايندگان طرح دادهاند كه اين مركز

هم دارد .بنابراين به نظر ما با توجه آن سابقهاي كه وجود دارد
اين ماده ( )88بار مالی ندارد .نظر ما چهار نفر بر اين مطلب
بود .به نظر ما ،اين ماده بار مالی ندارد.
آقاي جنتي ـ خيلی خب ،دو يا سه نفر نوبت صحبت
میخواهند .دكتر رهپيك و بعد آقاي دكتر ابراهيميان و بعد هم
دكتر سوادكوهی؛ بفرماييد.
آقاي عليزاده ـ يك استدالل آقايان اين بود كه چون راهاندازي
اين مركز ،تا به حال به مرحلهي اجرا در نيامده است بار مالی
دارد .ما در جواب میگوييم كه قانون برنامه ،قوهي قضائيه را
ملزم كرده است كه چنين كاري انجام شود ،ولو اينكه اين كار
تا به حال به اجرا در نيامده باشد؛ [پس بار مالی ندارد].
آقاي رهپيك ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .ما در تصويب قوانين
برنامه مكرراً به مواردي برخورد كرديم كه بار مالی داشت ولی
هيچ موقع در قوانين برنامه ،اشكال بار مالی نگرفتيم .دليلش هم
اين بود كه برنامه بايد بعداً برود و اجرا بشود و لذا بايد بار
مالی آن را در آن سالی كه میخواهند اجرا كنند ،در بودجههاي
سنواتی پيشبينی كنند .در اين خصوص ،مكرراً نمونههايش را
داشتهايم .نمونهاش هم همين بحث مربوط به ايثارگران است
كه آن هفته [= جلسه  ]3131/1/۲8مطرح شد و در برنامهي
پنجم هم آمده بود 3.اين موضوع با اينكه بار مالی داشت ،ولی
 .1متن نظر شماره  31/3۰۲/3۲53مورخ  3131/3/۲شوراي نگهبان در
خصوص طرح دوفوريتی استفساريه بند (ج) تبصره ( )30قانون بودجه
سال  3131كل كشور مصوب  3131/1/۲1مجلس شوراي اسالمی بدين




شرح است« :طرح دوفوريتی استفساريه بند (ج) تبصره ( )30قانون
بودجه سال  3131كل كشور مصوب جلسه مورخ بيست و هفتم
خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی در جلسه
شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت كه مغاير با موازين شرع
و قانون اساسی شناخته نشد ».توضيح اينكه ،بند (ج) تبصره ( )30قانون
بودجه سال  3131كل كشور مصوب  313۲/3۲/0مجلس شوراي اسالمی
مقرر كرده است« :ج -دولت مكلف است صد درصد ( )%3۰۰هزينههاي
درمانی مربوط به ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاههاي اجرايی و
افراد تحت تكفل آنها اعم از خدمات درمان و بيمه تكميلی را توسط بنياد
شهيد و امور ايثارگران پرداخت نمايد .معاونت برنامهريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور مكلف است اعتبار مورد نياز را از سرجمع
اعتبارات دستگاههاي اجرايی و صندوقهاي بازنشستگی (اعتبار برنامه
 )1۰33۰كسر كند و به بنياد شهيد و امور ايثارگران اختصاص دهد.
اعتبارات اين بند از محل رديف  55۰۰۰۰-51جدول شماره ( )3اين
قانون تأمين میشود ».مجلس شوراي اسالمی ،در طرح استفساريه بند
(ج) تبصره ( )30قانون بودجه سال  3131كل كشور مصوب
 ،3131/1/۲1اين بند را چنين تفسير نمود« :موضوع استفساريه :آيا حكم
بند (ج) تبصره ( )30قانون بودجه سال  3131كل كشور مانع از ارائه
خدمات بهداشتی و درمانی متعارف دستگاههاي اجرايی موضوع ماده ()5
قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي بازنشستگی به كاركنان
شاغل و بازنشستگان ايثارگر تحت پوشش خود میشود؟
پاسخ :خير ،مانع نمیشود ».از طرفی ،بند (ب) ماده ( )33قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعهي جمهوري اسالمی ايران ( )313۰-3133جمهوري
اسالمی ايران مصوب ( 3183/3۰/۲5اصالحی  )313۰/0/1در اين
خصوص ،چنين میگويد« :ب -صد درصد ( )%3۰۰هزينههاي درمانی
ايثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان به عهده دستگاه
اجرايی و صد درصد ( )%3۰۰هزينههاي درمانی ايثارگران غير شاغل و
افرد تحت تكفل آنان به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران است».
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را راه بيندازيم .خب روشن است كه مسئلهي بار مالی

يك طرحی به تصويب رسيده است كه میگويد آنچه كه قانون

راهاندازي اين مركز با آن بحثِ برنامهي پنجم حل نمیشود.

برنامه براي اجرايش مهلت پنجساله داده است ،امسال اجرا

برنامهي پنجم فقط تكليفِ ايجاد اين مركز را داشته است.

بشود .مجلس در اين طرح با اين توجيه كه چون قانون ،پس از

بنابراين داشتن بار مالی اين ماده ،روشن است .در موارد عديده

تصويب الزماالجرا است و ديگر تكليف اجرايش به عهدهي

هم اين كار اتفاق افتاده است.

قوهي قضائيه است ،آن مهلت پنج سال را به حكمِ اجراي

آقاي عليزاده ـ به نظر من ،موضوع بحث از طرفين مشخص

فوري تبديل كرده است؛ يعنی بدون اينكه هزينهاش را

است .چون اين مسائل قبالً بحث شده است ،طرفين قضيه

پيشبينی كند ،میخواهد آن را امسال اجرا كند .بنابراين ،به نظر

روشن است .اگر میخواهيد ما نسبت به اين موضوع رأي

میرسد كه اين ماده ،بار مالی دارد.

گيري بكنيم.

آقاي عليزاده ـ آن مسئله ،مربوط به جايی است كه انجام امري

آقاي جنتي ـ نه ،نوبت صحبت بدهيد .آقايان نوبت دارند.

در يك زمان ،تمام نمیشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ رأيگيري بكنيد.

آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده ،پس شما نسبت به اين موضوع رأي

آقاي عليزاده ـ بله.

بگيريد.

آقاي جنتي ـ بعضی از آقايان اعضا حرف دارند.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه میفرمايند اين ماده ( )88با

آقاي ابراهيميان ـ عرض ما همين فرمايش دوستان بود.

اين توضيحی كه داده شد ،بار مالی دارد رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ ايجاد اين مركز هزينه دارد.

آقاي رهپيك ـ هفت تا رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،هزينه دارد.

آقاي يزدي ـ باالخره اين مصوبه ،يك قانون مجزايی از قانون

آقاي عليزاده ـ در قانون برنامهي پنجم پيشبينی شده است.

برنامهي پنجم است.

آقاي يزدي ـ بله ،ايجاد اين مركز در قانون برنامه پيشبينی شده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون برنامه فقط میگويد كه دولت

است .اين ماده هم عين همان ماده از قانون برنامهي پنجم است

در لوايحش اين مسائل را پيشبينی كند.

و هيچ تغييري نكرده است [ولی به هر حال ،ايجاد اين مركز،

آقاي عليزاده ـ اصالً اين [جزء ( )3بند (ح) ماده ( )۲33قانون

براي دولت هزينه دارد].

برنامهي پنجم] نگفته است كه دولت راهاندازي اين مركز را در

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،عين همان مصوبهي قانون برنامه

ضمن اليحه پيشبينی كند .در قانون برنامهي پنجم گفته است

است؛ هيچ تغييري پيدا نكرده است.

كه راهاندازي اين مركز اجرا بشود .اگر همان زمان میگفت كه

آقاي ابراهيميان ـ صرف وجود اين تكليف در قانون برنامه

در سال پنجم اجرا بشود[ ،اشكالی داشت؟]

كافی نيست .در اين مصوبه ،ايجاد چند مركز پيشبينی شده

آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتی قانون برنامه میگويد كه

است كه الاقل دوتاي از اين مراكز در حال حاضر وجود دارد،

دولت اين كار را بكند ،يعنی بايد اليحهي آن به مجلس آورده

ولی اين مركز ،جزء آن مراكزي نيست كه در حال حاضر وجود

شود ،نه اينكه مجلس در اين زمينه طرح بدهد.

دارد.

آقاي عليزاده ـ اين مطلب را نفرماييد .اآلن قانون برنامه آمده و

آقاي عليزاده ـ ولی قانون برنامه گفته است كه اين مركز بايد

چنين چيزي را گفته است .ما در اين مورد ،جوابی نداريم كه به

ايجاد بشود.

مجلس بدهيم.

آقاي ابراهيميان ـ حاال عرض من اين است و روي همان

آقاي هاشمي شاهرودي ـ جواب داريم.

نكتهاي كه همكارمان [آقاي رهپيك] گفتند تأكيد میكنم كه

آقاي عليزاده ـ نداريم .هر كسی جوابی دارد ،جواب بدهد .اين

قانون برنامه به عنوان سند باالدستی ،تكاليف متعددي دارد كه

ماده ايراد بار مالی ندارد.

اين تكاليف بايد در ضمن قانون بودجهي سنواتی بيايد؛ يعنی

آقاي يزدي ـ اين ماده ،مستقالً صرف نظر از قانون برنامه ،بار

اين برنامههايی كه قرار بود در پنج سال اجرا شود ،بايد در

مالی دارد يا ندارد؟

قالب قانون بودجه مشخص شود كه قرار است كدام يك از آنها

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دارد.

در كدام سال و با چه بودجهاي اجرا بشود .اما اآلن در اينجا

آقاي عليزاده ـ اين ماده ،با در نظر گرفتن حكم قانون برنامهي
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پنجم بار مالی ندارد .نمیتوانيم بگوييم اين ماده مستقل است؛

آقاي عليزاده ـ ما به اين ماده[ ،در جلسات قبلی بررسی اين

در اين زمينه ،قانون وجود دارد.

مصوبه] ايرادات ديگري گرفتيم .من نظر مركز تحقيقات را

آقاي يزدي ـ آن قانون برنامهي پنجم ،يك چيز ديگري است.

میخوانم .نوشته است« :حكم اين ماده مبني بر تكليف به راه

آقاي عليزاده ـ در اين زمينه ،قانون وجود دارد.

اندازي «شبكه ملي عدالت» توسط قوه قضائيه به دليل داشتن بار

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجراي حكم قانون برنامه ،تكليف

مالي داراي ابهام مغايرت با اصل ( )25قانون اساسي است »...؛

دولت است ،نه تكليف مجلس.

يعنی معلوم نيست بار مالی دارد يا ندارد و مبهم است ،چرا؟

آقاي يزدي ـ بله.

« ...البته ظاهراً اين شبكه پيشتر در تاريخ  1131/2/05توسط

آقاي عليزاده ـ قانون برنامهي پنجم به قوهي قضائيه گفته است

رئيس قوه قضائيه افتتاح و راهاندازي شده است .اما با توجه به

كه اين كار را بكنيد .حاال اين ماده هم دارد همان را میگويد.

دامنهاي كه براي اين شبكه در ماده ( )32در نظر گرفته شده است،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت بايد در لوايحش چنين چيزي

مشخص نيست كه شبكه ايجادشده داراي همان وسعت شبكه

را بگويد.

موجود باشد يا خير .همچنين صرف نظر از اينكه در عمل به چه

آقاي يزدي ـ به هر حال ،تكليف مقرر در اين ماده ،بار مالی

صورت اين امر تحقق پذيرفته است ،ماهيت اين حكم در بردارنده

دارد.
آقاي عليزاده ـ من تعجب میكنم! به نظر من اين ماده ،هيچ بار
مالی ندارد .مادهي بعدي ،ماده ( )3۰است كه اصالً دارد اجرا
میشود.
آقاي ابراهيميان ـ اين ماده ،در مورد راهاندازي «شبكه ملی
عدالت» است .نظر اكثريت دوستان [حاضر در جلسهي بررسی
بار مالی اين مصوبه] اين بود كه با توجه به راهاندازي شبكهي
ملی عدالت ،ايجاد بار مالی مسلّم نيست؛ پس مغايرتی با اصل
( )15قانون اساسی ندارد.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )3۰را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده  -32قوه قضائيه موظف است به منظور
ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ،ضابطان و
دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه
در جريان دادرسي به اطالعات آنها نياز است« ،شبكه ملي
عدالت» را با بهكارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي
الكترونيكي راهاندازي كند .تبصره  -1دستگاههاي دولتي و
نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند سامانههاي الكترونيكي الزم

بار مالي است  »...به نظر ما بار مالی ندارد؛ چون اين شبكه در
حال حاضر وجود دارد ...« .همچنين حكم تبصره ( )1اين ماده
مبني بر تكليف دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي
به فراهم آوردن «سامانههاي الكترونيكي الزم براي تأمين اطالعات
يا ارتباطات مورد نياز مراجع قضايي» با توجه به اينكه تنظيم
نرمافزارهاي مربوط به اين امر واجد بار مالي است ،مغاير اصل

( )25قانون اساسي محسوب ميشود 1».خود ما قبالً به اين
تبصره ( )3ايراد گرفتيم.
آقاي رهپيك ـ نه ،ايراد بار مالی نگرفتيم ،بلكه ايراد ماهوي به
اين تبصره گرفتيم؛ گفتيم« :در تبصره يك ماده ( ،)32الزام
دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي به فراهم نمودن
سامانههاي الكترونيكي الزم با دستور مقام قضايي صالح ،مغاير
اصل ( )52قانون اساسي شناخته شد».

۲

آقاي اسماعيلي ـ آن ايراد ،ايراد ماهوي بود كه گرفتيم.
آقاي يزدي ـ اگر توسعهي اين شبكه قطعی بود ،میتوانستيد
نسبت به توسعهي اين شبكه بگوييد اين ماده ،بار مالی دارد ...
آقاي عليزاده ـ اين مسئله را نمیدانيم.

براي تأمين اطالعات يا ارتباطات مورد نياز مراجع قضايي را با

آقاي يزدي ـ  ...ولی نسبت به اصل اين شبكه ،چون تأسيس

دستور مقام قضايي صالح از طريق شبكه ملي عدالت فراهم

شده است و افتتاح هم شده است ،بار مالی ندارد؛ منتها اآلن

آورند .مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده ( )526قانون

مقدار توسعهي اين شبكه را نمیدانيم.

مجازات اسالمي بخش تعزيرات مصوب  1125است.
تبصره  -0بخش خصوصي موظف است اطالعات فوق را با
دستور مقام قضايي صالح از طريق شبكه ملي عدالت در اختيار
قوه قضائيه قرار دهد .حدود اختيارات و صالحيت مقام قضايي به
موجب آييننامهاي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه
ميرسد».

 .1نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان)،
شماره  31۰3۰3۲مورخ  ،3131/3/3ص  ،31قابل دسترسی در نشانی
زيرyon.ir/tpMRN :
 .2قسمت نخست از بند ( )۲3نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ 3131/3/1
شوراي نگهبان در خصوص طرح آيين دادرسی نيروهاي مسلح و
دادرسی الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8مجلس شوراي اسالمی.
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آقاي عليزاده ـ توسعهي اين شبكه ،چه اشكالی دارد؟

آقاي عليزاده ـ به اين تبصره ( )۲كه ايراد مغايرت با قانون
3

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،حكم تبصره ( )3نسبت به

اساسی گرفتيم.

دستگاههاي ديگر بار مالی دارد.

آقاي اسماعيلي ـ میخواهم بگويم پس نظر مجلس ،توسعهي

آقاي رهپيك ـ بله ،تبصرهي اين ماده ،بار مالی دارد.

اين شبكه به نحو وسيع است .تازه اگر شك كنيم كه توسعه

آقاي يزدي ـ در هر صورت در اين تبصره ،يك تكليف براي

داده است يا نداده است ،باز براي ما ابهام دارد و بايد سؤال

دستگاهها معين كرده است.

بكنيم .به هر حال ،من فكر میكنم كه اين ماده ،ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ حاال اجازه بدهيد نسبت به ايرادهاي اين ماده

آقاي يزدي ـ درست است كه بايد به «طرح» نگاه كرد؛ اما اگر

جُدا جُدا رأي بگيريم .اول ،نسبت به قسمت اول اين ماده رأي

طرح مصوب مجلس چيزي است كه قبل از اينكه تصويب بشود،

میگيريم.

قبالً در قانون بوده است و در دست اجرا است و اآلن همان

آقاي اسماعيلي ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .اولين نكته اين است

موضوع در قالب طرح به تصويب رسيده است[ ،بار مالی ندارد].

كه اگر عمالً يك دستگاهی دارد اين كار را میكند ،حاال اگر

آقاي مؤمن ـ چنين چيزي در قانون نبوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در قانون نبوده است.
آقاي يزدي ـ اگر طرح مصوب مجلس ،قطعاً آن شبكهي
موجود را توسعه داده باشد ،نسبت به توسعهي اين شبكه،
هزينه دارد ،ولی اگر طرح[ ،ناظر بر همان چيزي باشد كه قبالً
به وجود آمده است ،بار مالی ندارد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبالً الزام قانونی وجود نداشته است.
آقاي يزدي ـ نه ،قبالً اين كار انجام شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين زمينه ،قانونی نبوده است.
آقاي اسماعيلي ـ قانون نبوده است.
آقاي يزدي ـ به هر حال ،شبكه ملی عدالت افتتاح شده است،
يعنی اين كار انجام گرفته است .حاال اگر اين طرح بگويد كه
اين كار انجام بشود ،يعنی قبالً قوهي قضائيه بر خالف قانون
عمل كرده است؟!
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قبالً الزام نداشته است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،موضوع روشن است.
آقاي يزدي ـ قوهي قضائيه بر اساس اختيارات قانونیاش اين
كار را انجام داده است و اآلن چنين مركزي را به وجود آورده
است و دارد با همان بودجهاي كه داشته است اداره میكند.
حاال در اين طرح ،مجلس آمده است و میگويد بايد اين برنامه
را انجام بدهی؛ خب قوهي قضائيه میگويد من دارم اين كار را
انجام میدهم .بله ،اگر مطمئن باشيم كه اين مصوبه دارد يك
بخشی به آن كار قبلی اضافه میكند ،آن بخش اضافه ،بار مالی

مصوبهي نمايندگان الزام قانونی كند كه اين كار را بكن يا نكن،
میتوانيم بگوييم چون دارند اين كار را میكنند ،پس بار مالی
ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما میگوييم شبكهي موجود بار مالی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ عرض من همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس معلوم شد [كه قوهي قضائيه براي
انجام اين كار] پول داشته است.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ تا همان مقدار [= راهاندازي شبكه] ،پول دارد.
آقاي اسماعيلي ـ [اگر اين ماده به تصويب نمیرسيد] اآلن
قوهي قضائيه میتوانست اين كاري را كه دارد انجام میدهد،
متوقف كند و بگويد پول ندارم ،اجباري هم ندارم كه انجام
بدهم؛ ولی وقتی قانون گفت كه انجام بده ،بايد انجام بدهد.
آنچه كه اصل ( )15قانون اساسی به ما ياد داده است ،اين است
كه ببينيم طرح ،بار مالی دارد يا ندارد ،نه اينكه قوهي قضائيه
عمالً در صحنهي بيرونی چه میكند .اين مطلب اول است .دوم
اينكه معلوم است كه قوهي قضائيه دارد اين شبكه را توسعه
میدهد و مخصوصاً با تبصرهي اين ماده ،معلوم است كه
میخواهند يك تشكيالت وسيعی را از اين جهت به وجود
آورند.
آقاي عليزاده ـ ايراد مربوط به تبصره را جدا رأي میگيريم.
آقاي اسماعيلي ـ پس معلوم میشود كه میخواهند يك
تشكيالت وسيعی درست كنند بهگونهاي كه تمام دستگاههاي
دولتی ،نهادهاي عمومی و همه را موظف كنند كه اطالعاتشان
را به اين شبكه بدهند .بعد ،عالوه بر اين ،بر اساس تبصره (،)۲
مقام قضايی میخواهد بخش خصوصی را هم ملزم كند.

 .1قسمت دوم از بند ( )۲3نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ 3131/3/1
شوراي نگهبان در خصوص طرح آيين دادرسی نيروهاي مسلح و
دادرسی الكترونيكی مصوب  3131/۲/۲8مجلس شوراي اسالمی-۲3« :
 ...در تبصره ( )۲اين ماده ،تعيين حدود اختيارات و صالحيت مقام
قضايی به موجب آييننامه ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی میباشد».
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دارد؛ ولی وقتی مطمئن نيستيم و نمیدانيم ،چطور میتوانيم
بگوييم كه حتماً بار مالی دارد؟! اگر قوهي قضائيه پول دارد و
میتواند آن را اداره كند ،خب اداره میكند؛ اگر هم پول ندارد،
اداره نمیكند.
آقاي جنتي ـ خب؛ پس بايد تفكيك كرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصل بحث ايراد بار مالی ،مربوط به

آقاي عليزاده ـ موضوع را قاطی نكنيم .اول راجع به اصل ماده

خود ماده است.

بحث كنيم .اآلن [به رويهي سابق خود] برگرديم .تا اآلن ما

آقاي عليزاده ـ اآلن ايراد مربوط به اصل ماده را رأي میگيريم.

وقتی به مصوبهاي ايراد بار مالی میگرفتيم كه وضع موجود

آقاي جنتي ـ آقاي دكتر رهپيك بفرماييد.

آنطوري كه در طرح آمده ،نبوده است .در واقع ،اگر قانون

آقاي يزدي ـ ايشان هم میگويند ابهام دارد.

سابق دال بر الزام نبوده است [و در طرح مصوب ،به انجام

آقاي رهپيك ـ نسبت به اين ماده ،دو تا نكته عرض كرديم .يكی

كاري تكليف میشد] ،به آن مصوبه ايراد میگرفتيم .واقعاً

اينكه آن واقعيت بيرونی چيست؟ واقعيت بيرونی اين است كه

امروز ما نبايد بياييم و يك نظري بدهيم كه خالف نظرات

اين شبكه تا حدّي نمادين راهاندازي شده است ،منتها اينكه

قبلمان باشد .وضع موجود در مورد متن ماده وجود دارد .اآلن

راهاندازي شده است ،بر اساس قانون و مصوبهي خاصی نبوده

اين قانون آمده است و میگويد همين وضع موجود را ادامه

است ،بلكه رئيس قوهي قضائيه بر اساس اختياراتش و بودجهاي

بدهيد .به همين خاطر ،اين ماده هيچ اشكالی ندارد.

كه در اختيار داشته است اين كار را انجام داده است .شايد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شايد تا كنون قوهي قضائيه از

اصلش هم نياز به قانون نداشت و اگر قوهي قضائيه پول داشت،

بودجههاي جاهاي ديگر براي راهاندازي اين شبكه استفاده

راه میانداخت .اين يك نكتهاي است كه به آن اشاره شد .نكتهي

كرده و براي اين كار ،بودجهاي نداشته است.

دوم اين است كه صرف نظر از اين واقعيت خارجی و راهاندازي

آقاي عليزاده ـ نه ،اشكالی ندارد .ادامهي فعاليت اين شبكه ،بار

اين شبكه در خارج ،ماهيت اين كار موضوع بحث اصل ()15

مالی ايجاد نمیكند.

است .اينها دو تا مسئلهي متفاوت است :از نظر قانونی بايد به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما بايد ببينيم قوهي قضائيه ،از امروز

ماهيت اين مسئله توجه كرد .خب از نظر واقعيت خارجی ،اآلن

میخواهد چقدر بودجهي اختصاصی به اين شبكه بدهد؟

يك بحثی بيرون هست كه اسم اين شبكه وجود دارد و يك

آقاي عليزاده ـ وضع موجود چيزي بر بودجه اضافه نمیكند.

كارهايی هم دارند انجام میدهند .اين سعهاي هم كه اآلن در اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرفها چيست!

ماده ذكر شده است ،طبيعتاً اآلن وجود ندارد؛ منتها صرف نظر از

آقاي عليزاده ـ شما میفرماييد شايد در آينده ،بودجهي اين

اين ،اصالً فرض كنيد كه با همين وسعت مدّ نظر قانون ،اين

شبكه را بردارند و آن را كم كنند!

شبكه وجود دارد و اآلن با اين مصوبه میخواهند به آن الزام

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ماده دارد قوهي قضائيه را به

قانونی ببخشند .خب اآلن هزينههاي ايجاد اين شبكه را از كجا

داشتن اين شبكه ملزم میكند.

دادهاند؛ از بودجههايی كه در اختيار قوهي قضائيه بوده است .اآلن

آقاي عليزاده ـ اين ماده فقط میگويد آن شبكه را محدود

كه راهاندازي اين شبكه به صورت قانون تكليف شد،

نكنيد .اگر حرف من بیحساب است ،بفرماييد .اين قانون باري

هزينههايش را میخواهند از كجا بگيرند؟

را به وضع موجود اضافه نمیكند.

آقاي عليزاده ـ از خزانه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين طرح دارد قوهي قضائيه را به

آقاي رهپيك ـ خب همين كه میخواهند هزينههاي اجراي اين

راهاندازي اين شبكه الزام میكند.

شبكه را از خزانه بگيرند ،ما میگوييم اين مصوبه ،بار مالی

آقاي عليزاده ـ شما میگوييد شايد قوهي قضائيه بخواهند اين

دارد .از اين جهت هم اصل ماده و هم تبصرهي ماده كه

شبكه را محدود كنند .خب مگر قانون اساسی به ما گفته است

دستگاهها را هم تكليف كرده است كه يك چيزهايی را درست

كه ما جلوي اينكه شايد اين شبكه را محدود كنند ،بگيريم؟

كنند ،بار مالی دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصالً ميزان ،قضيهي خارجيه نيست؛

آقاي جنتي ـ حاال بودجهي اين شبكه را كه اآلن میگوييد

حكم قانون ،به صورت قضيهي حقيقيه است .اين ماده ،دارد

قوهي قضائيه را ملزم میكند و میگويد كه اين كار را بكن.
آقاي عليزاده ـ مخالف و موافق ،همه صحبت كرديم .من
تبصره را قبول دارم كه بار مالی دارد ،ولی خود ماده بار مالی
ندارد.
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وجود دارد ،از كجا تأمين میكنند؟

اختصاص داده شده است .قوهي قضائيه بودجهاي از جاي

آقاي رهپيك ـ از بودجههايی كه خود قوهي قضائيه دارد.

ديگر نداشته است كه براي راهاندازي اين شبكه بدهد.

آقاي جنتي ـ براي راهاندازي اين شبكه كه رديف بودجهاي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عجب!

وجود نداشته است.

آقاي عليزاده ـ در خصوص اصل ( ،)15ما میگوييم اگر

آقاي رهپيك ـ از بودجههاي متفرقه و بودجههاي در اختيار،

حكمی بخواهد بر وضع موجود تغييري ايجاد كند و هزينه

تأمين اعتبار میكردهاند.

ايجاد كند ،داراي بار مالی است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قوهي قضائيه پانصد ميليارد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب اين ماده ،ايجاد كرده است .به

( )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان بودجهي خاص دارد .اصالً [اعتبار

راهاندازي اين شبكه الزام كرده است ديگر.

راهاندازي اين شبكه ]،از خزانه نيست.

آقاي عليزاده ـ حاال بحث تبصرهي اين ماده را جدا كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله ،بودجه در اختيار دارند.

حضرات آقايانی كه میگويند اين ماده ،بار مالی دارد رأي

آقاي رهپيك ـ از بودجه در اختيار قوهي قضائيه است.

بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قوهي قضائيه پانصد ميليارد

آقاي رهپيك ـ رأي آورد .هفت رأي شد.

( )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان بودجهي خاص دارد .هيچ كدام از

آقاي عليزاده ـ بينی و بين اهلل بار مالی ندارد.

اين چيزهاي [= بودجههاي] دولت را هم ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بينی و بين اهلل بار مالی دارد.

آقاي رهپيك ـ اصالً بودجهي در اختيار در حساب نمیآيد؛ در

آقاي عليزاده ـ اما تبصرهي آن بار مالی دارد.

اختيار رئيس قوهي قضائيه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بار مالی تبصرهي اين ماده كه روشن

آقاي عليزاده ـ آقايان میفرمايند [بودجهي راهاندازي اين شبكه،

است؛ چون ايجاد تكليف براي دستگاههاي ديگر است.

از بودجهي] در اختيار است .اينگونه نيست .قبالً تبصره ()31

آقاي رهپيك ـ تبصره ( )3اين ماده ،دو تا اشكال دارد.

قانون بودجه 3به صورت كلّی بودجهاي براي دولت الكترونيك

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به آن اشكال ديگر كاري نداريم؛ آن

تخصيص داده بود .تبصره ( )31قانون بودجه [سال ]3180

اشكال را كه قبالً گرفتيم.

مربوط به تشكيل دولت الكترونيك بود و يك بودجهي كلّی

آقاي عليزاده ـ آن اشكال ديگر را كه قبالً گرفتيم؛ اشكال

داشت كه آن بودجه را بين دستگاهها تقسيم كردند .اآلن به

مغايرت با اصل ( )51قانون اساسی به تبصره ( )3گرفتيم.

خود دستگاهها براي الكترونيكی كردن و اين قبيل كارها بودجه

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میگويند تبصره ( )3بار مالی دارد،
رأي بدهند.

 .1تبصره ( )31قانون بودجه سال  3180كل كشور مصوب  3185/3۲/۲3با
اصالحات و الحاقات بعدي« :تبصره -31
الف... -
ب-
... -3-3
 -3-۲كمك به تكميل سامانههاي الكترونيكی بانكها ،بيمه ،گمرك و
ساير دستگاههاي اجرايی دولتی و غير دولتی با هدف كاهش سفرهاي
درون شهري.
...
هـ-
...-3
 -۲وزارت نفت مكلف است پانصد ميليارد ( )5۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ريال
اعتبار مورد نياز براي احداث جادههاي مرزي و ابنيه فنی ،استحكام و
انسداد مرزها ،تقويت امنيت استانها ،تقويت و توسعه زيرساختهاي
دولت الكترونيك و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تأمين و در اختيار
وزارت كشور قرار دهد .اعتبار مذكور به صورت هزينهاي و تملك
دارايی قابل هزينه میباشد».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،اين هم كه روشن است.
منشي جلسه ـ رأي آورد.
آقاي ابراهيميان ـ ماده ( )3۲راجع به ايجاد يك تارنما بحث
میكند .با توجه به وجود تارنما در وضعيت فعلی ،اكثريت
[اعضاي حقوقدان حاضر در جلسهي بررسی بار مالی اين
مصوبه] گفتند كه بار مالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً ما گفتيم كه اين ماده ابهام دارد؛
همينطور است؟
آقاي ابراهيميان ـ آقايان میفرمايند كه اصالً بار مالی ندارد.
منشي جلسه ـ «ماده  -30قوه قضائيه موظف است براي
دادگستري استانهاي سراسر كشور و دستگاههاي تابعه قوه
قضائيه ،تارنماي (وبسايت) اختصاصي راهاندازي كند و مراجع
مزبور موظفند اطالعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد
نگه دارند»... :
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آقاي عليزاده ـ «حكم اين ماده مبني بر تكليف به راهاندازي

آقاي اسماعيلي ـ در هر صورت ،اين ماده اشكال دارد ديگر.

«تارنماي (وبسايت) اختصاصي براي دادگستري استانهاي

آقاي عليزاده ـ زمانی كه حضرت آيتاهلل شاهرودي رئيس

سراسر كشور و دستگاههاي تابع قوه قضائيه» توسط قوه قضائيه،

قوهي قضائيه بودند ،همان زمان ،تبصره ([ )31قانون بودجه

عليرغم اينكه اين تارنماهاي اختصاصي هماكنون وجود دارند و

سال  ]3180براي دولت الكترونيك پيشبينی شده بود .يك

بخشي از اطالعات مذكور در اين ماده را هم ارائه مينمايد ،ليكن

بودجهي سربسته در اختيار دولت قرار داده بودند و گفته بودند

با توجه به اينكه اجراي اين حكم مستلزم برخي از هزينهها نظير

اين را به دستگاهها بدهيد .ما يك روز تشكيل جلسه داديم كه

اجاره خطوط و طراحي شبكههاي خاص ميباشد ،مغاير اصل

رئيس سازمان برنامه و بودجه هم آمد .ما آنجا گفتيم اينطور

( )25قانون اساسي است 1».اگر اين چيزها اآلن وجود دارد [كه
اين ماده ،مغاير اصل ( )15نيست].
آقاي مؤمن ـ تا كنون راهاندازي اين تارنماها را كه قانون نگفته
بود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،قانونی نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اين ماده ،يك تفاوتی با آن چيزي كه [تبصره
( ])31قانون بودجه [سال  ]3180میگفت دارد .در آنجا براي
ايجاد اين تارنماها در دستگاههاي دولتی با همين توضيحاتی كه
در اين ماده آمده است ،يك بودجهاي گذاشته بودند .دقيقاً يادم
است كه اين اطالعات هم داخل آن بود .اآلن هر چه فكر
میكنم مادهي چند بود ،يادم نمیآيد .بايد اين را ببينيم .اين
فقط در ذهن من هست .نمیدانم؛ بايد ببينيم.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ،چه شد؟
آقاي رهپيك ـ [آن حكم قانون بودجه ،براي ايجاد] دولت
الكترونيك است.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،به نظرم اين مطلب ،در قانون هست.
آقاي رهپيك ـ [آن حكم قانون بودجه ،براي ايجاد] دولت
الكترونيك است.
آقاي اسماعيلي ـ نمیدانم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،آن مربوط به ايجاد دولت
الكترونيك نيست.
آقاي عليزاده ـ من تمام اين مسائل را در مورد آن دو ماده [=
مواد ( )88و ( ])3۰كه ايراد گرفتيد گفتم .تمام اين موارد در
برنامهي مربوط به دولت الكترونيك پيشبينی شده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون بودجه [چنين چيزي را]
میگويد.
آقاي رهپيك ـ نه ،قانون بودجه نيست.

نمیشود كه همهي بودجه را دربست به دولت بدهند و بعد
دستگاهها بگويند كه دولت اين بودجه را به ما نمیدهد .قرار
شد بودجه را بين دستگاهها تقسيم كنند و گفتند اجرا میكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آن وقت به مقصودتان رسيديد يا نه؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن وقت كه چنين بودجهاي را
ندادند.
آقاي عليزاده ـ ما میآييم به مجلس میگوييم اينكه شما در اين
ماده [ايجاد چنين تارنماهايی را] پيشبينی كردهايد خالف
[اصل ( ])15است؛ يعنی ما از همان بودجهاي كه به شما
میدهيم يا از بودجهاي كه داريد براي راهاندازي دولت
الكترونيك میگيريد ،به شما میدهيم كه اين بودجه را براي
اين كارها مصرف كنيد .آيا مجلس میتواند اين را بگويد يا
نمیتواند بگويد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همين طوري كه میفرماييد
بگويد؛ بگويد از آن بودجه براي انجام اين كار مصرف كنيد ،نه
اينكه اين طوري كلّی بگويد .مطلق نگويد؛ چون اين ماده مطلق
گفته است.
آقاي اسماعيلي ـ يعنی قاعدتاً اشكال جاري است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بگويد اگر بودجهاي در اين
زمينه تصويب شد ،از آن براي انجام اين كار هزينه كنيد.
آقاي عليزاده ـ خب اين بحث معلوم است .آقايان [اعضاي
حقوقدان حاضر در جلسهي بار مالی اين مصوبه] قبالً اعالم
رأي كردهاند .اآلن هم به همان صورت رأي میدهند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي سليمي ـ رأي بگيريد .يكوقت ديديد كه حق با آقاي
[عليزاده است].
آقاي عليزاده ـ آقايانی كه رأيشان بر اين است كه اين قسمت
ماده ( )3۲هم اشكال دارد ،رأي بدهند.

 .1نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان)،
شماره  31۰3۰3۲مورخ  ،3131/3/3ص  ،31قابل دسترسی در نشانی
زيرyon.ir/tpMRN :

آقاي مؤمن ـ بله ،يعنی ايراد كلّی به اين ماده هست.
آقاي يزدي ـ ايراد ،يعنی ايراد بار مالی؟
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،همان ايراد بار مالی.

در جلسهي بررسی بار مالی اين مصوبه] فرمودند كه اين هم

منشي جلسه ـ «ماده  -31در هر مورد كه به موجب قوانين آيين

بار مالی دارد.

دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و

آقاي عليزاده ـ ايجاد اين سامانه ،در قانون برنامهي پنجم هم

كيفري ،سند ،مدرك ،نوشته ،برگه اجرائيه ،اوراق رأي ،امضاء ،اثر

هست .تأييد اين ماده رأي بيشتري داشت .چرا رأي بيشتري

انگشت ،ابالغ اوراق قضايي ،نشاني و مانند آن الزم باشد صورت

داشت؟ چون استدالل ما اين بود كه عالوه بر اينكه اين مسئله

الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت

در قانون برنامهي پنجم هم هست ،انجام اين كار يك سري

سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصرههاي آن

كارهاي فيزيكی را از روي دوش قوهي قضائيه بر میدارد .مثالً

كافي و معتبر است».

به جاي اينكه بيايند و اطالعات را روي كاغذ بنويسند و براي

آقاي رهپيك ـ تبصره ( )3و ( )1اين ماده را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره  -1در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي
حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضايي ،نميتوان
صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطالعات الكترونيكي از اعتبار
بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود .قوه قضائيه
موظف است سامانههاي امنيتي الزم را جهت تبادل امن اطالعات
و ارتباطات بين اصحاب دعوي ،كارشناسان ،دفاتر خدمات
الكترونيك قضايي ،ضابطان و مراجع قضايي و سازمانهاي وابسته
به قوه قضائيه ايجاد نمايد».

آقاي عليزاده ـ اين ماده چه بار مالی دارد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته است كه قوهي قضائيه
سامانههاي امنيتی ايجاد كند.
آقاي ابراهيميان ـ ايراد در مورد سامانههاي امنيتی است.
آقاي عليزاده ـ سامانههاي امنيتی الزم را جهت تبادل [امن
اطالعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي ايجاد كند].
آقاي رهپيك ـ اين ماده ،بار مالی ايجاد میكند ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،بار مالی ايجاد میكند.
آقاي ابراهيميان ـ فرموديد ظاهراً ايجاد آن سامانه ،در قانون
برنامه هم هست؛ 3منتها باز هم آقايان [اعضاي حقوقدان حاضر

افراد بفرستند ،اين اطالعات را دارند به وسيلهي اين وسايل
ارتباطی میفرستند.
آقاي يزدي ـ يعنی هزينهي روش قبلی خيلی بيشتر است از
روش فعلی كه الكترونيكی است.
آقاي عليزاده ـ نه ،هزينهي موجود با اجراي اين طرح ،به
مراتب تقليل پيدا میكند.
آقاي يزدي ـ مثل هزينهي پست و تمبر و غيره.
آقاي رهپيك ـ نه ،ببينيد؛ اآلن سامانهي كاغذي را كه كنار
نگذاشتهاند.
آقاي عليزاده ـ يعنی آمده است و همهي مواردي را كه قبالً به
شكل فيزيكی انجام میگرفت ،دارد به الكترونيكی تبديل
میكند .همهي اين كارها خرج دارد؛ مأمور بايد ابالغيه را ببرد،
مأمور بايد ابالغيه را بياورد .به نظر ما عالوه بر اينكه اين ماده
از مصوبه ،بار مالی ندارد ،موجب كاهش هزينه هم میشود.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ من توضيحی در مورد اين ماده عرض
میكنم .اين طور نيست [كه اين كار باعث كاهش هزينههاي
دولت بشود] .اين موضوع دو تا مسئله دارد :اوالً فعالً آن كار
دستی و كاغذي جمع نمیشود؛ چون اين ماده گفته است
محتواي الكترونيكی ،مانع استناد به اينها [= اسناد فيزيكی]
نيست ،بلكه میتواند همزمان از منابع الكترونيكی هم استفاده

 .1بند (ح) ماده ( )۲33قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی
ايران مصوب « :3183/3۰3/۲5ح -به منظور افزايش سرعت و كارآيی در
ارائه خدمات حقوقی و قضايی ،قوه قضائيه مكلف است اقدامات زير را
براي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات انجام دهد:
 -3سامانههاي عملياتی و توسعه سطح استفاده از فناوري اطالعات و
ارتباطات به ويژه سامانه مديريت پروندههاي قضايی ،راهاندازي مركز
ملی دادههاي قوه قضائيه ،اجراء و تكميل سامانه مديريت امنيت
اطالعات ،عرضه خدمات حقوقی الكترونيك به مردم ،استفاده از فناوري
اطالعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضايی و ساير نهادهاي تابعه يا
مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ،سازمان زندانها،
سازمان پزشكی قانونی راهاندازي ،گسترش و ارتقاء يابد.
»... -۲

بكند و براي اين كار ،بايد اين سامانه را ايجاد بكنند .ثانياً آن
بحثی كه ما در مورد اين ماده داريم اين است كه اآلن اين ماده،
ايجاد تكليف كرده است.
آقاي يزدي ـ معلوم نيست كه اصالً [از آن سامانهي
الكترونيكی] استفاده كنند؟
آقاي رهپيك ـ بله ديگر ،تا بعداً در يك زمانی مطمئن بشوند
كه مثالً میتوانند اين اسنادي فيزيكی را حذف بكنند .ثانياً اآلن
در حكمی كه در اين ماده آمده است ،محاسبه بين هزينهي
كاغذي و الكترونيكی نيست .اين ماده دارد میگويد شما
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موظف هستيد سامانهي پرخرج امنيتی را كه شامل سختافزار

آقاي رهپيك ـ سال چهارم.

و نرمافزار شبكه است راه بندازيد .آن چيزي كه بار مالی دارد

آقاي عليزاده ـ سال چهارم.

اين است .اگر قرار است بار مالی اين ماده ،از يك محلی تأمين

آقاي عليزاده ـ آقاي سوادكوهی ،ظاهراً شما چند روز پيش در

بشود ،بايد بگويند از محل حذف آن كارهاي كاغذي و دستی

آن جلسه [= جلسهي مورخ  ]3131/3/۲به نظر ما رأي داديد؟

و غيره تأمين میشود .نمیدانم آن هزينهها چقدر است ،ولی

آقاي سوادکوهي ـ نه ،اآلن استدالل فرق كرد ،مبنا فرق كرد.

مجلس بايد بيايد و تأمين هزينهي راهاندازي اين سامانه را از

آقاي عليزاده ـ كدام بخش از استدالل فرق كرد؟!

آن محل جبران كند؛ ولی وقتی در اين ماده ،چنين چيزي را

آقاي جنتي ـ شش تا رأي شد .اين ايراد رأي نياورد.

نگفته است ،قطعاً بار مالی دارد.

منشي جلسه ـ «تبصره  -1مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست

آقاي عليزاده ـ ما بايد عقلمان را روي هم بگذاريم .آقاي دكتر

الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه

[رهپيك] ،اآلن اين حكم چقدر باعث میشود پروندهي كمتري

قرار دهند و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك ،مركز

تشكيل بشود؟

آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات الزم براي

آقاي رهپيك ـ آن يك بحث ديگري است .اآلن هنوز اين كار را

دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضايي جهت امور قضايي

نكردهاند.

ايجاد كند».

آقاي عليزاده ـ نه ،همين اآلن تمام اينها [= ابالغيهها و
احضاريهها] را روي تلفنهاي اشخاص اس ام اس میكنند.
آقاي رهپيك ـ خب ،آيا اين كار باعث شده است كه ابالغيهي
كاغذي را حذف كنند؟ شيوهي كاغذي كه حذف نشده است.
آقاي عليزاده ـ اين كار موجب میشود كه ديگر مواردي از
قبيل نرسيدن اخطار به دست فرد منتفی شود .با اين كار ،افراد
زودتر مطلع میشوند و به دادگاه میروند .همچنين كار اصلی
هم با تسريع انجام میشود .شما میگوييد حتماً مجلس بايد در
اين ماده بگويد كه اين حكم ،چقدر هزينه كم میكند و چقدر
اضافه میكند؟!
آقاي رهپيك ـ بله ديگر ،طريق تأمين بار مالی بايد معلوم بشود.
آقاي عليزاده ـ حاال اين ايراد را رأي گيري میكنيم .حضرات
آقايانی كه میگويند اين تبصره ( )3بار مالی دارد ،رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قبالً اين حكم ،در قانون [برنامهي پنجم
توسعه] بوده است ديگر.
آقاي رهپيك ـ نبوده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،نبوده است.
آقاي رهپيك ـ قانون برنامه پنجم توسعه گفته است در طول
پنج سال اين سامانه را ايجاد كنند.
آقاي عليزاده ـ اين حكم ،در قانون برنامه پنجم هم بوده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،در قانون برنامه پنجم بوده است.
منشي جلسه ـ اين ايراد ،پنج تا رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ امسال ،سال چندم اجراي اين قانون
است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ذيل اين تبصره ،بار مالی دارد.
آقاي رهپيك ـ بله ،ذيل آن.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين چه مطلب عجيب و غريب است كه
اينجا گفتهاند؟! گفته است كه براي متقاضيان امكانات الزم براي
دسترسی به پست الكترونيكی ملی قضايی ايجاد كنند .اصالً
ممكن است فردي كامپيوتر نداشته باشد ،آن وقت چطور براي
آن فرد پست الكترونيكی ايجاد بكنند؟!
آقاي عليزاده ـ اين تبصره ،يعنی كاري بكنند كه اينها بتوانند به
پست الكترونيك دسترسی پيدا بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی چه؟ تا چه حدي؟
آقاي رهپيك ـ يعنی يكجايی درست بكنند كه اين كار را انجام
بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ يعنی يك آدرس [پست الكترونيكی] به
متقاضيان بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم ،هزينه دارد .اين يك چيز
عجيب و غريبی است.
آقاي رهپيك ـ خب بله ،هزينه دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ذيل اين تبصره هم هزينه دارد.
آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میفرمايند ذيل اين تبصره داراي بار
مالی است رأي بدهند .پس اين تبصره ،خالف اصل ()15
قانون اساسی است.
منشي جلسه ـ «ماده  -33به منظور حفظ صحت و تماميت ،اعتبار و
انكارناپذيري اطالعات مبادلهشده ميان شهروندان و محاكم قضايي،
قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي
الكترونيكي ،احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.
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تبصره -قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي

دارد؟ خب ،با همان امكانات فعلی [اين كارها از هم تفكيك

امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطالعات

شود و بخش مربوط به قوهي قضائيه به قوهي قضائيه] برود.

امن راهاندازي نمايد».

آقاي مدرسي يزدي ـ كيفيت اين گواهی ريشه چطور است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ «گواهی ريشه» اصطالح جديدي است

وضعيت آن را حدس میزنم ،ولی دقيقاً روي كامپيوتر اينها چه

كه ما میشنويم.

كار میكنند؟ دستگاه خاصی دارند؟

آقاي عليزاده ـ در اين ماده معلوم نيست مركز صدور گواهی

آقاي ابراهيميان ـ كد تعريف میكنند.

ريشه براي امضاي الكترونيكی همان مركز دولتی صدور گواهی

آقاي رهپيك ـ در هر كشوري به اصطالح ،چند تا مركز مورد

الكترونيكی ريشه 3است يا مركز ديگري است .از اين جهت،

تأييد تعيين میشود كه امضاهاي الكترونيكی را در آنجا با كد

اين ماده ابهام دارد؛ چون اآلن در وزارت صنعت ،معدن و

ثبت میكنند .بعد ،هر كسی كه در اين سيستم وارد شد و امضا

تجارت يك چيزي تقريباً شبيه اين وجود دارد.

كرد ،كد ورودي با آن كد تطبيق داده میشود .اگر امضا در

آقاي اسماعيلي ـ تبصرهي اين ماده میگويد قوهي قضائيه

سيستم تأييد شد ،آن امضا ،امضاي درستی است .اين گواهی

چنين كاري انجام دهد.

ريشه يك چنين چيزي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ،چيز جديدي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود طرف هم وقتی كه امضا میكند،

آقاي عليزاده ـ میدانم؛ ما در آن جلسهاي كه جناب آقاي دكتر

بايد كدش را به آنها ارسال كند يا نه؟

اسماعيلی تشريف نداشتند ،گفتيم اگر منظورتان همان است،

آقاي رهپيك ـ بله ،امضاي الكترونيكی است ديگر.

روشن بكنيد .اگر اين طور جداگانه بخواهند اين مركز را ايجاد

آقاي ابراهيميان ـ يك مجموعهاي از اعداد و عالئمی دارد كه

بكنند ،بار مالی دارد.

اين اعداد و عالئم [امضاي شخص را تشكيل میدهد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره گفته است كه اين مركز را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره ،اشكال بار مالی دارد؛

راهاندازي كنند ديگر.

چون دارد میگويد اين مركز راهاندازي شود.

آقاي جنتي ـ خب ابهام بگيريد.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره دارد میگويد كه قوهي قضائيه اين

آقاي عليزاده ـ ابهام دارد.

مركز را راهاندازي میكند.

آقاي ابراهيميان ـ اكثريت دوستان [حقوقدانان حاضر در

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره [در ايجاد بار مالی]

جلسهي بررسی بار مالی اين مصوبه] گفتند كه بگوييم تبصرهي

صريح است.

اين ماده ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ بله ،اين مركز ،مركز جديدي است.

آقاي عليزاده ـ تقريباً همه گفتيم كه اين تبصره ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ در اينكه اين مركز ،جديد است و ممكن است

آقاي رهپيك ـ البته ظاهر اين است كه اين مركز ،مركز جديدي

افزايش هزينه داشته باشد ،شكی نيست.

است؛ چون مركز قبلی مربوط به امور تجاري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مگر در قانون [سابق] نگفته است قوهي

آقاي عليزاده ـ اگر بشود بگوييم كه اين را از آن مركز تفكيك

قضائيه موظف به انجام اين كار است؟

بكنند و آنچه مربوط به اينجا [= قوهي قضائيه] است را به اينجا

آقاي رهپيك ـ نه ،بر اساس آن قانون ،يك مركز دولتی گواهی

[= قوهي قضائيه] بياورند ،خوب است.

امضاي ريشه داريم كه تحت نظر وزارت صنعت ،معدن و

آقاي رهپيك ـ خب اگر تفكيك بشود ،بار مالی دارد.

تجارت است و مربوط به كارهاي تجاري است.

آقاي عليزاده ـ چرا میگوييد تفكيك اين كارها از هم بار مالی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن مركز ،غير از اين مركز است.

 .1ماده ( )8۰قانون تجارت الكترونيكی مصوب  318۲/3۰/31مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -8۰وزارت بازرگانی موظف است به منظور
حمايت از فعاليتهاي تجارت الكترونيكی ،با تجميع واحدهاي ذيربط،
مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد .اساسنامه و آييننامه اين مركز به
پيشنهاد مشترك وزارت بازرگانی و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».

منشي جلسه ـ حاجآقا ،اين تبصره مغايرت با قانون اساسی
دارد يا ابهام دارد؟
آقاي عليزاده ـ بار مالی دارد.
منشي جلسه ـ هم خود اين ماده و هم تبصرهي آن؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،ذيل تبصرهي اين ماده ايراد دارد.
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آقاي رهپيك ـ ماده ( )35را بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ وقتی كه كه دادرسی الكترونيكی نبود ،مراجعهي

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده مربوط به بحث تعيين هزينهي

مستقيم به دادگستري الزم بود.

دادرسی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حاال طرف به بانك میرود و فيش

آقاي عليزاده ـ «ماده  -35مركز آمار و فناوري اطالعات قوه

میگيرد و هزينهي دادرسی را به حساب قوهي قضائيه میريزد.

قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت

آقاي رهپيك ـ به حساب درآمد میريزد.

الكترونيكي هزينههاي دادرسي و ساير پرداختهاي مربوط به

آقاي مدرسي يزدي ـ خود قوهي قضائيه ،در دادگستري دستگاه

دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان ،اقدام و راهنمايي الزم

[الكترونيكی] بگذارد.

را به عمل آورد.

آقاي رهپيك ـ هزينهي دادرسی را به حساب درآمد خزانه

تبصره -در راستاي ترغيب شهروندان به بهرهبرداري از دادرسي

میريزند كه با حكم اين ماده [مبنی بر تخفيف در هزينههاي

الكترونيكي ،در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد ()%5

دادرسی] ،درآمد عمومی كسر میشود.

و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود ».آقايان
[اعضاي مجمع مشورتی حقوقی] میفرمايند كه «حكم تبصره
اين ماده مبني بر ايجاد تخفيف در هزينه دادرسي مرحله بدوي
شهرونداني كه از دادرسي الكترونيكي بهرهبرداري مينمايند (پنج
درصد ( )%5و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال) ،به دليل اينكه
باعث كاهش درآمدهاي عمومي ميشود ،مغاير اصل ( )25قانون
اساسي است».

1

آقاي ابراهيميان ـ چهار نفر از پنج نفر آقايان [اعضاي
حقوقدان شورا] عقيده داشتند با توجه به صرفهجويیهاي ناشی
از حذف دادرسی سنتی ،در اين ماده افزايش هزينهها مسلّم
نيست؛ پس مغايرت با اصل ( )15قانون اساسی هم فرض
نيست؛ چون افزايش هزينهها مسلّم نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،اين ماده موجب كاهش درآمد
دولت میشود.
آقاي عليزاده ـ ما از آن طرف میگوييم هر چند ممكن است
اين ماده درآمد را كم بكند ،ولی هزينهها را هم كم میكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا كم میكند؟
آقاي سليمي ـ چون دادرسی به نحوهي الكترونيكی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ دادرسی الكترونيكی چه كار كرده كه
هزينهها را كم كرده است؟
آقاي عليزاده ـ مراجعه به محاكم كم میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ در دادرسی الكترونيكی فرد به بانك
مراجعه میكند و هزينهي دادرسی را به حساب قوهي قضائيه
میريزد؛ به خود قوهي قضائيه كه مراجعه نمیكند.

آقاي اسماعيلي ـ ارائهي دادخواست كه ربطی به مراجعه به
بانك ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،ارائهي دادخواست كه مراجعه به بانك
نيست .اين ماده ،میخواهد همهي اين درخواستها را
الكترونيكی كند .من از باال شروع میكنم؛ با الكترونيكی شدن
دادرسی ،مثالً فرد ،سوار به وسايل عمومی نمیشود يا اگر
ماشين شخصی دارد ،بنزين مصرف نمیكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اينها چه ربطی به قوهي قضائيه
دارد؟
آقاي عليزاده ـ مراجعات اين افراد ربطی به قوه قضائيه ندارد؟!
اآلن براي همين است كه دارند دولت الكترونيكی را به وجود
میآورند؛ میگويند اگر مراجعات كم بشود ،هزينهي عمومی
كم میشود ،آاليندگی هوا كم میشود .همهي اين هزينهها
پايين میآيد؛ كاغذ كمتر مصرف میشود و دولت كمتر هزينه
خواهد كرد .همهي اينها براي دولت هزينه دارد .به عالوه ،در
اين تبصره هم گفته است تا سقف ده ميليون ريال تخفيف داده
میشود و ديگر بيش از آن را به افراد تخفيف نمیدهيم؛ يعنی
حداكثر تا سقف يك ميليون تومان هزينهي دادرسی براي هر
دادخواست كمتر خواهد بود.
آقاي رهپيك ـ براي هر پرونده.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفته است براي هر پرونده بيش از يك
ميليون تومان تخفيف نمیدهيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره كاهش درآمد قطعی است،
ولی جبران آن مشكوك است.
آقاي رهپيك ـ بله ،بايد اينطوري بگوييد؛ نه اينكه بگوييد اصل

 .1نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان)،
شماره  31۰3۰3۲مورخ  ،3131/3/3ص  ،31قابل دسترسی در نشانی
زيرyon.ir/tpMRN :

كاهش درآمد مشكوك است .اصل كاهش درآمد ،قطعی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ كاهش درآمد كه قطعی است.
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آقاي رهپيك ـ حاال شما بايد ببينيد آيا چيزي اين كاهش درآمد
را جبران میكند يا نه؟ آن چيزي كه مشكوك است ،جبران اين
كاهش درآمد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعش اين است كه به نظر میرسد اين
ماده ،هزينه دارد .يك دانه از اين دستگاههايی كه اآلن هر كسی
دارد را در دادگستري میگذارند و اين مراجعهكننده هم براي
پرداخت هزينهي دادرسی كارت میكشد.
آقاي رهپيك ـ میخواهند [دادرسی را تحت] شبكه كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس كاهش درآمد را جبران نمیكند.
آقاي رهپيك ـ تا يك ميليون تومان تخفيف داده میشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درآمد را كم كرده است ديگر؛ در
هزينهها هم معلوم نيست فرقی حاصل شده باشد.
آقاي سليمي ـ اين ايراد را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ اآلن فردي كه میخواهد دادخواست بدهد ،الزم
است كه حتماً به دادگستري مراجعه است.
آقاي رهپيك ـ اگر قرار است بحث بشود ،ما هم بحث كنيم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه میفرمايند اين ماده داراي
بار مالی است ،رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده ،هزينه را كم میكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،درآمد را كم میكند .ما با اين
ماده ،تقليل درآمد داريم.
آقاي رهپيك ـ قطعاً موجب كاهش درآمد است .به هر
پروندهاي يك ميليون تومان تخفيف داده میشود .واقعاً اين
مسئله ،با آن اصولی كه شما میگوييد بر عكس است؛ يعنی به
طور قطع درآمد را كاهش میدهد.
آقاي عليزاده ـ شش رأي شد .اين ايراد رأي نياورد .حاال برويم
سر قضيهي بعدي .موضوع اين است كه آيا ماده ( )311كه
طريق جبران بار مالی اين مصوبه را پيشبينی كرده است ،بار
مالی را تأمين میكند يا نمیكند؟ اجماالً اين ماده ،بار مالی را
تأمين نمیكند .ما خيلی بحث كرديم .پس بياييم و بگوييم اين
موادي كه آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] فرمودند بار مالی
دارد با اين طريقی كه در اين ماده پيشبينی شده است ،براي
اين همه خرج كفايت نمیكند .يعنی بگوييم «طريق پيشبينی
شده در اين ماده ( ،)311آن بار مالی كه در برخی مواد اين
مصوبه ايجاد شده است يا موجب كاهش درآمد دولت شده
3
است ،در همان موادي كه بار مالی ثابت شد ،جبران نمیكند».
 .1بند ( )1۲نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان:



در جلسهي قبلی [= جلسهي مورخ  ]3131/1/۲8هم شما همين را
فرموديد؛ منتها آن زمان میفرموديد كه ما بگوييم كل اين مصوبه
بار مالی دارد ،ولی اآلن اين موضوع ،درست شد [و لذا ايراد اصل
( )15را فقط به موادي كه ثابت شد بار مالی دارد ،میگيريم] .خب
اين موضوع در اين جلسه روشن شد .هر كسی از اعضاي شوراي
نگهبان كه به مجلس میرود[ ،بايد اين ايراد را در خصوص همين
۲
مواد توضيح دهد تا رفع ايراد كنند].

« -1۲تبصره ماده ( ،)33بند (پ) ماده ( ،)3۲ماده ( ،)88ماده ( )3۰و
تبصره يك آن ،ماده ( ،)3۲تبصره ( )1ماده ( )31و تبصره ماده ( )33كه به
افزايش هزينه عمومی میانجامند و طريق پيشبينی شده در ماده (،)311
هزينههاي مذكور را تأمين نمینمايد ،مغاير اصل ( )15قانون اساسی
میباشند».
 .2نظر شماره  31/3۰۲/3۲33مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  ۲۰3/31333مورخ  3131/۲/13و پيرو نامه شماره
 31/3۰۲/3۲33مورخ  ،3131/1/۲8طرح آيين دادرسی جرائم نيروهاي
مسلح و دادرسی الكترونيكی مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم
ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی در
جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر
اين شورا به شرح زير اعالم میگردد:
 -3تبصره ماده ( ،)1از اين حيث كه مشخص نيست آيا تغيير سِمَت يا
محل خدمت قضات سازمان با رعايت اصل ( )303قانون اساسی انجام
میپذيرد يا خير ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد.
 -۲در ماده ( ،)1منظور از «محروميت از خدمات دولتی» روشن نيست؛
پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد.
 -1در ماده ( ،)35تعيين و اعزام مشاور از ميان قضات دادگاهها از سوي
رئيس سازمان قضايی ،بدون ابالغ رئيس قوه قضائيه ،مغاير بند ( )1اصل
( )358قانون اساسی شناخته شد .همچنين تبصره اين ماده نسبت به
موردي كه بدون اخذ نظر مشاور ،براي قاضی صدور رأي امكانپذير
نباشد ،خالف موازين شرع شناخته شد.
 -3در ماده ( ،)31تفويض اختيار از سوي رئيس قوه قضائيه ،مغاير اصل
( )358قانون اساسی شناخته شد .هچنين اطالق صدور ابالغ مأموريت
موقت از ساير استانها ،مغاير اصل ( )303قانون اساسی میباشد .به
عالوه در تبصره اين ماده ،منوط نمودن تأمين قضات مورد نياز از ميان
قضات دادگاه كيفري يك يا تجديدنظر استان مربوط به پيشنهاد رئيس
سازمان قضايی ،مغاير بند ( )1اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد.
 -5در ماده ( ،)۲۰منوط نمودن امر به پيشنهاد فرماندهان مرقوم و
موافقت رئيس سازمان قضايی ،مغاير اصل ( )358قانون اساسی میباشد.
 -0در ماده ( ،)۲3منوط كردن تشكيل دادگاههاي مذكور به پيشنهاد رئيس
سازمان قضايی ،مغاير بند يك اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد.
همچنين در تبصره يك اين ماده ،رسيدگی به جرائم ارتكابيافته از سوي
غير نظاميان در زمان جنگ در مناطق جنگی ،جرائم ارتكابی ساكنان
سرزمينهايی كه در زمان جنگ تحت تصرف نيروهاي مسلح ايران در
میآيد و اطالق جرائم نظاميان خودي عليه ساكنان مناطق يادشده ،مغاير
اصل ( )31۲قانون اساسی میباشد .به عالوه در تبصره ( )۲اين ماده،
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منوط نمودن اقدام رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد رئيس سازمان قضايی،
مغاير بند يك اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد .مضافاً اينكه تبصره
( )1ماده ( )۲3نيز مغاير بند ( )5اصل ( )33۰قانون اساسی میباشد.
 -1عموم بندهاي (الف) و (ب) ماده ( ،)۲۲مغاير اصل ( )31۲قانون
اساسی شناخته شد.
 -8در تبصره ماده ( ،)۲0منوط كردن تصويب رئيس قوه قضائيه به پيشنهاد
رئيس سازمان قضايی ،مغاير اصل ( )358قانون اساسی شناخته شد.
 -3در ماده ( ،)۲8عموم بند (ب) ،عموم صدر بند (پ) ،قسمت اخير بند
(پ) ،بند (ت) ،بند (ث) ،عموم صدر بند (ج) نسبت به غير موارد
مذكور در اصل ( )31۲قانون اساسی و ذيل بند (ج) ،مغاير اصول ()31۲
و ( )353قانون اساسی میباشد .به عالوه بند (چ) اين ماده ،چون شامل
كليه افراد ولو افراد غير نظامی و غير انتظامی نيز میگردد اشكال دارد.
همچنين چون عموم جرائم مرتبط شامل جرائم غير موارد مربوط به
وظايف خاص نظامی يا انتظامی هم میشود ،اشكال دارد .مضافاً بر اين
اطالق صدر بند (ح) اين ماده ،نسبت به مواردي كه الزمه خدمت مقامات
مذكور نيست نيز میگردد ،مغاير اصول ( )31۲و ( )353قانون اساسی
میباشد .همچنين در تبصره يك اين ماده ،اطالق آن به سبب خدمت يا
در ارتباط مستقيم شامل جرائم غير مربوط به وظايف خاص نظامی يا
انتظامی هم میشود ،اشكال دارد.
 -3۰ماده ( )1۰در خصوص نظاميان غير ايرانی ،مغاير اصول ( )31۲و
( )353قانون اساسی شناخته شد.
 -33اطالق بند (چ) ماده ( ،)13چون اشخاصی غير از اعضاي
دستگاههاي مذكور در اصل ( )31۲قانون اساسی را نيز شامل میشود،
مغاير اصل ( )31۲قانون اساسی میباشد .همچنين در تبصره ( )۲اين
ماده ،اطالق اين جرم نسبت به غير موارد مشمول اصل ( )31۲قانون
اساسی اشكال دارد.
 -3۲مواد ( )13( ،)11و ( ،)15مغاير اصول ( )31۲و ( )353قانون اساسی
میباشند.
 -31اطالق تبصره ماده ( ،)33چون شامل اموري میشود كه تحقيق و
رسيدگی منوط به آن موارد نمیباشد ،اشكال دارد و بايد به مواردي كه
احتماالً در تصميمگيري قاضی مؤثر باشند ،مقيد گردد.
 -33در تبصره ( )۲ماده ( ،)5۰عبارت «ساير مقررات مربوط» ابهام دارد؛
پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد .همچنين شمول تبصره نسبت به
تعيين تكليف در موارد غير نظامی ،اشكال دارد.
 -35در ماده ( ،)08از آنجا كه بر اساس اصل ( )305قانون اساسی ،اصل
بر برگزاري محاكمات به صورت علنی است ،مگر اينكه به تشخيص
دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در
دعاوي خصوصی طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد ،لذا
اين ماده ،مغاير اصل ( )305قانون اساسی شناخته شد.
 -30ماده ( ،)13از اين حيث كه جهات اعاده دادرسی و اينكه اين حق تا
چه حدي است مشخص نمیباشد ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار
نظر خواهد شد.
 -31در ماده ( ،)8۰اداره بازداشتگاهها و زندانهاي نظامی از سوي دژبان
نيروهاي مسلح ،مغاير بندهاي ( )3و ( )5اصل ( )305قانون اساسی
شناخته شد .ماده ( )83نيز مبنياً بر اشكال مذكور ،واجد ايراد است.



همچنين ماده ( )83با توجه به اشكال مزبور بايد اصالح گردد.
 -38در بند (ص) ماده ( ،)81انتخاب نماينده به عنوان ناظر بايد از سوي
مجلس شوراي اسالمی صورت گيرد ،والّا اشكال دارد.
 -33ذيل ماده ( ،)88با توجه به مصون بودن حيثيت اشخاص بايد قيد
گردد كه اين امر از سوي افراد موثق انجام پذيرد ،والّا مغاير اصل ()۲۲
قانون اساسی است .همچنين در قسمت اخير تبصره ( )۲اين ماده ،ضابطه
را بايد قانون معين نمايد و تعيين آن توسط آييننامه ،مغاير اصل ()85
قانون اساسی میباشد.
 -۲۰در تبصره يك ماده ( ،)83ظاهراً منظور از آييننامه ،آييننامه اجرايی
بوده كه بايد مطابق با قانون باشد .بنابراين تبصره مذكور بايد با رعايت
اين امر اصالح شود.
 -۲3در تبصره يك ماده ( ،)3۰الزام دستگاههاي دولتی و نهادهاي
عمومی غير دولتی به فراهم نمودن سامانههاي الكترونيكی الزم با دستور
مقام قضايی صالح ،مغاير اصل ( )51قانون اساسی شناخته شد .در تبصره
( )۲اين ماده ،تعيين حدود اختيارات و صالحيت مقام قضايی به موجب
آييننامه ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی میباشد.
 -۲۲اطالق بند (ت) ماده ( ،)33نسبت به مواردي كه ارائه اطالعات
مذكور در آراء ،خالف عفت عمومی يا امنيت ملی باشد ،اشكال دارد.
 -۲1در اين طرح برخی واژه هاي بيگانه نظير « »IPدر تبصره ( )۲ماده
(« ،)3۰5كپیبرداري» در ماده (« ،)331پست الكترونيكی» در ماده (،)3۲3
«الكترونيكی» در ماده ( )3۲3و  ...آمده؛ الزم است معادل فارسی آنها ذكر
گردد ،والّا مغاير اصل ( )35قانون اساسی میباشد.
 -۲3در ماده ( ،)33۰عبارت «در غير اين صورت  »...ابهام دارد؛ پس از
رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد.
 -۲5بند (ج) ماده ( ،)333از اين حيث كه اين شرايط بايد به موجب
قانون مشخص گردد ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی شناخته شد.
 -۲0در ماده ( ،)331اطالق ممنوعيت نسبت به مواردي كه امر اهمی
نظير امنيت كشور در ميان باشد ،خالف موازين شرع شناخته شد.
 -۲1در ماده ( ،)3۲5از آنجا كه وظايف وزير دادگستري در قانون اساسی
به نحو حصر تصريح گرديده است ،انجام اقدامات مذكور ،در اين ماده از
سوي وزير دادگستري ،مغاير اصل ( )30۰قانون اساسی میباشد.
 -۲8در ماده ( ،)3۲1واگذاري شرايط و چگونگی جمعآوري و
استنادپذيري ادله الكترونيكی به آييننامه ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی
شناخته شد .و ماده ( )3۲۲نيز مبنياً بر ايراد مذكور ،اشكال دارد .به عالوه
اطالق تصويب آييننامه مزبور در قسمت اخير اين ماده از سوي هيئت
وزيران در مواردي كه آييننامه مربوط ،جنبه قضايی دارد ،مغاير اصل
( )358قانون اساسی شناخته شد.
 -۲3در بند (ب) ماده ( ،)31۰اطالق «بطالن عمليات حقوقی» نسبت به
مواردي كه عامل ،اختيار قانونی براي اعمال اين امر را دارد ،تحقق آن با
صرف نهی قاضی ،خالف موازين شرع است.
 -1۰ماده ( ،)310اشكال عبارتی دارد و بايد اصالح گردد.
 -13در ماده ( ،)318نسخ قانون تعيين حدود صالحيت دادسراها و
دادگاههاي نظامی كشور مصوب  3111/5/3مجمع تشخيص مصلحت
نظام و قانون تفسير ماده ( )1قانون مذكور مصوب  3113/0/۲مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،با توجه به اينكه موارد مزبور به عنوان معضل



172

مشروح مذاكرات جلسه 1131/3/3

(ت) و (ث) بند ( )1ماده ( )0آن 1،توسط دولت جمهوري

اليحه الحاق دولت جمهوری اسالمي ايران به
كنوانسيون تحديد مسئوليت برای دعاوی
دريايي

اسالمي ايران اعمال نميشود.
تبصره  -0رعايت اصل هفتاد و هفتم ( )22قانون اساسي

منشي جلسه ـ «اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به
كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي

3

ماده واحده -به دولت جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميشود

جمهوري اسالمي ايران براي هرگونه بازنگري يا اصالح
كنوانسيون و بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه پولي در
اجراي مواد ( )02و ( 3)01الزامي است».

به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي مورخ نوزدهم



نوامبر يكهزار و نهصد و هفتاد و شش ميالدي ( 1155/2/02هجري

در مورد حق استثناء نمودن اعمال جزءهاي (ت) و (ث) بند ( )3ماده
( ،)۲قيد تحديد تعهد در نظر بگيرد .هيچگونه قيد تحديد تعهد ديگري
نسبت به مقررات ماهوي اين كنوانسيون مجاز نخواهد بود.
 -۲قيود تحديد در نظر گرفتهشده به هنگام امضاء ،منوط به تصديق در
زمان تنفيذ ،پذيرش يا تصويب میباشد.
 -1هر دولتی كه قيد تحديد تعهدي نسبت به اين كنوانسيون در نظر
گرفته است ،میتواند در هر زمانی به وسيله اطالعيهاي خطاب به دبير
كل از آن صرف نظر نمايد .چنين صرف نظري در تاريخی كه اطالعيه
دريافت شده است ،نافذ خواهد شد .اگر اطالعيه حاكی از اين باشد كه
صرف نظر از قيد تحديد تعهد در تاريخ معينشده در اطالعيه نافذ
میشود و چنين تاريخی ديرتر از تاريخ دريافت اطالعيه توسط دبير كل
باشد ،صرف نظر كردن در چنين تاريخ مؤخري نافذ خواهد شد».
 .0جزء (ت) و (ث) بند ( )3ماده ( )۲اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی
ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايی مصوب
 3131/1/5مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -۲دعاوي مشمول تحديد
 -3با رعايت مواد ( )1و ( ،)3دعاوي زير ،مبناي مسئوليت هر چه باشد،
مشمول تحديد مسئوليت خواهند بود:
الف) ...
ت) دعاوي مربوط به باال آوردن ،انتقال ،منهدم كردن يا بیخطر كردن
كشتیاي كه غرق شده ،تبديل به الشه شده ،به گِل نشسته يا از آن
اعراض شده از جمله هر چيزي كه در چنين كشتیاي وجود دارد يا
وجود داشته است.
ث) دعاوي مربوط به انتقال ،منهدم كردن يا بیخطر كردن كاالي كشتی
ج) »...
 .4مواد ( )۲۰و ( )۲3اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به
كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايی مصوب 3131/1/5
مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -۲۰بازنگري و اصالح
 -3فراهمايی (كنفرانسی) به منظور بازنگري يا اصالح اين كنوانسيون
میتواند به وسيله سازمان برگزار شود.
 -۲سازمان ،فراهمايی دولتهاي عضو اين كنوانسيون براي بازنگري يا
اصالح آن را بنا به درخواست حداقل يكسوم دولتهاي عضو تشكيل
خواهد داد.
 -1بعد از تاريخ الزماالجراء شدن اصالحيه اين كنوانسيون ،هر سندي كه
جهت تنفيذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق توديع شود ،چنين فرض میشود
كه در مورد كنوانسيون اصالحشده اعمال خواهد شد ،مگر اينكه خالف
آن در سند تصريح شود.
ماده  -۲3بازنگري مقادير تحديد و واحد محاسبه يا واحد پولی
 -3با وجود مفاد ماده ( ،)۲۰سازمان میتواند فراهمايی را تنها به منظور

شمسي) به شرح پيوست مشتمل بر بيست و سه ماده ملحق گردد و
اسناد الحاق را نزد امين اسناد كنوانسيون توديع نمايد.
۲

تبصره  -1به موجب بند ( )1ماده ( )12كنوانسيون ،جزءهاي

مطرح و مقررات آن به تصويب رسيده است ،مغاير بند ( )8اصل ()33۰
قانون اساسی شناخته شد.
 -1۲تبصره ماده ( ،)33بند (پ) ماده ( ،)3۲ماده ( ،)88ماده ( )3۰و
تبصره يك آن ،ماده ( ،)3۲تبصره ( )1ماده ( )31و تبصره ماده ( )33كه به
افزايش هزينه عمومی میانجامند و طريق پيشبينی شده در ماده (،)311
هزينههاي مذكور را تأمين نمینمايد ،مغاير اصل ( )15قانون اساسی
میباشند.
 -11بديهی است در خصوص صالحيت محاكم سازمان قضايی نيروهاي
مسلح ،در مواردي كه امام عليهالرحمه و مقام معظم رهبري مدظلهالعالی اجازه
فرمودهاند ،مادامی كه از آن عدول نشده ،كماكان به قوت خود باقی است.
تذكرات:
 -3در بند (ب) ماده ( ،)30تاريخ مذكور ،تاريخ تصويب در مجلس شوراي
اسالمی است ،نه كميسيون قضايی و حقوقی كه بايد اصالح شود.
 -۲در بند (ح) ماده ( ،)53واژه «شرار» بايد به واژه «اشرار» اصالح گردد.
 -1در سطر آخر ماده ( ،)15پس از واژه «مجازات» ،واژه «قانونی» اضافه شود.
 -3در ماده ( ،)3۰1با توجه به اينكه تصميمات مربوط به مراحل بعد از
صدور قرار تا رسيدگی دادگاه مشخص نمیباشد ،بايد روشن شود».
 .1اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به كنوانسيون تحديد
مسئوليت براي دعاوي دريايی در تاريخ  3133/3۰/1به تصويب هيئت
وزيران رسيد .اين اليحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسالمی ،در
تاريخ  3131/1/5به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانونی
پيشبينیشده در اصل ( )33قانون اساسی ،طی نامهي شماره ۲50/30153
مورخ  3131/1/31براي بررسی به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي
نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در جلسات مورخ  3131/1/۲8و
 ،3131/3/3نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و
قانون اساسی را طی نامهي شماره  31/3۰۲/3۲83مورخ  3131/3/3به
مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.
 .2ماده ( )38اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به كنوانسيون
تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايی مصوب  3131/1/5مجلس شوراي
اسالمی« :ماده  -38قيود تحديد تعهد
 -3هر دولتی در زمان امضاء ،تنفيذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق میتواند
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آقاي عليزاده ـ كنوانسيون تحديد دعاوي براي مسئوليت

اين است؛ همينطور كه مجلس اصل حق شرط را تصويب

دريايی همين است؟

كرده و آن را تبديل به قانون كرده است ،در مورد لغو اين حق

آقاي ابراهيميان ـ بله.

شرط هم بايد مجلس نظر بدهد .لذا در تبصره ( )۲ماده واحده

آقاي سوادکوهي ـ چه مشكلی دارد؟

[كه گفته است بايد اصل ( )11در مواد ( )۲۰و ( )۲3قانون

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه در جلسهي قبل [جلسهي مورخ

اساسی رعايت شود] ما میگوييم كه در مورد بند ( )1ماده

 3131/1/۲8شوراي نگهبان] بحث شد .اين مصوبه ،اصالً يك

( )38هم بايد اصل ( )11رعايت بشود .مجلس در تبصره ()۲

اشكال دارد.

ماده واحده اصل حق شرط را تصويب كرده است ،ولی بند ()1

آقاي رهپيك ـ ما در مجمع مشورتی حقوقی به اين مصوبه يك

ماده ( )38كنوانسيون میگويد لغو حق شرط به دست دولت
3

اشكال داريم .قرار شد نظر آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی

است.

به اين مصوبه هم بررسی شود.

آقاي ابراهيميان ـ منظور از دولت ،در اينجا [= بند ( )1ماده

آقاي مدرسي يزدي ـ ما آن هفته [= جلسهي مورخ

( ])38چيست؟

 ]3131/1/۲8گفتيم كه اين كنوانسيون تحديد مسئوليت كرده

آقاي رهپيك ـ واضح است؛ دولت يعنی قوهي مجريه.

است ،در حالی كه تحديد مسئوليت در برخی موارد [كه

آقاي عليزاده ـ مصوبهي مجلس را مجدداً بخوانيد .اين ايراد

مسئوليت از جنبهي شرعی محقق است ]،خالف شرع است.

وارد نيست.

آقاي عليزاده ـ اشكال شما [= آقاي رهپيك] چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ اگر دولت بخواهد از حق شرط صرف نظر

آقاي رهپيك ـ اشكالی كه به نظر میرسد اين است كه اين

كند ،بايد از طريق قانونی برگردد.

مصوبه ،در دو مورد خاص به دولت اجازه داده است كه حق

آقاي رهپيك ـ نه ،تبصره ( )۲چنين چيزي را ذكر نكرده است.

شرط بپذيرد؛ يعنی دو مورد از مفاد اين كنوانسيون میتواند از

آقاي عليزاده ـ منظور از دولت در اين ماده مرجعی است كه

تعهدات دولت استثنا بشود .تبصره ( )3ماده واحده بيان كرده

قانوناً میتواند [حق شرط يا لغو آن را اعمال كند].

است كه «به موجب بند ( )3ماده ( )38كنوانسيون ،جزءهاي

آقاي ابراهيميان ـ منظور از دولت ،دولتِ متعاهد است.

(ت) و (ث) بند ( )3ماده ( )۲توسط دولت جمهوري اسالمی

آقاي رهپيك ـ نه ،منظور از دولت در اينجا قوهي مجريه است.

ايران اعمال نمیشود ».بند ( )3ماده ( ،)38همين دو جزء را
ذكر كرده است .بند ( )1ماده ( )38گفته است كه همين دو تا
حق شرطی كه اآلن مجلس در تبصره ( )3آنها را ذكر كرده
است ،دولت میتواند آنها را با يك اطالعيه لغو كند .اشكال ما

تغيير مقادير مشخصشده در مواد ( )0و ( )1و بند ( )۲ماده ( )8يا
جايگزين كردن واحدهاي ديگري با يك يا هر دو واحد تعريفشده در
بندهاي ( )3و ( )۲ماده ( )8طبق بندهاي ( )۲و ( )1اين ماده برگزار
نمايد .تغيير مقادير تنها زمانی انجام خواهد شد كه ارزش مقادير مزبور به
ميزان قابل مالحظهاي تغيير كرده باشد.
 -۲سازمان ،فراهمايی مزبور را حسب درخواست حداقل يكچهارم
دولتهاي عضو برگزار خواهد كرد.
 -1تصميم به تغيير مقادير يا جايگزينی واحدها با واحدهاي ديگر به
وسيله اكثريت دوسوم دولتهاي عضو حاضر و رأيدهنده در فراهمايی
مزبور اتخاذ خواهد شد.
 -3هر دولتی كه سند خود مبنی بر تنفيذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق به
كنوانسيون را بعد از الزماالجراء شدن اصالحيه توديع كند ،كنوانسيون
اصالحشده را اعمال خواهد كرد».

« .1مسئلهي قابل تأملی كه در ارتباط با اين موافقتنامه وجود دارد اين است
كه به موجب بند ( )1ماده ( )38اين موافقتنامه «هر دولتی كه قيد تحديد
تعهدي نسبت به اين كنوانسيون در نظر گرفته است میتواند در هر
زمانی به وسيله اطالعيهاي خطاب به دبير كل از آن صرف نظر نمايد ».در
خصوص اين حكم توجه به اين نكته الزم است كه به موجب تبصره ()3
ماده واحده مصوبه مجلس « ...جزءهاي (ت) و (ث) بند ( )3ماده ()۲
آن ،توسط دولت جمهوري اسالمی ايران اعمال نمیشود ».به عبارتی
مجلس در مصوبه خود الحاق به اين موافقتنامه را به صورت مقيد
پذيرفته است و حال آنكه به موجب بند ( )1ماده ( )38موافقتنامه الحاقی
امكان رفع قيد و تحديد را تنها از طريق صدور اطالعيه به دبير كل
ممكن دانسته است .از سوي ديگر به موجب تبصره ( )۲ماده واحده
رعايت اصل ( )11تنها در اجراي مواد ( )۲۰و ( )۲3اين موافقتنامه الزامی
دانسته شده است و در خصوص بند ( )1ماده ( )38اين قيد رعايت نشده
است .در نتيجه ،مغايرت بند مزبور با اصل ( )11را به ذهن متبادر
میسازد و به تبع آن به دليل تفويض انصراف از حق شرط مذكور در
تبصره ( )3ماده واحده به دولت ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی نيز
میباشد ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي
نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰3مورخ  ،3131/1/۲3صص  ،3-1قابل دسترسی
در نشانی زيرyon.ir/7mYE0 :
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آقاي عليزاده ـ مگر دولت میتواند مستقالً از حق شرط صرف

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كار مانند اين است كه قانون

نظر كند؟!

بگويد دولت مجاز است اين قرارداد را ببندد و مجاز است آن

آقاي ابراهيميان ـ منظور ،دولتِ متعاهد و عضو است كه معادل

را فسخ كند.

()STATE

است .اينجا ديگر معناي كلمهي «دولت» ،قوهي

آقاي رهپيك ـ اگر دولت دو تا حق شرطی را كه مجلس آنها را

مجريه نيست.

وضع كرده است ،حذف كند ،به معناي اصالح اين كنوانسيون

آقاي رهپيك ـ در تبصره ( )۲ماده واحده به طور خاص گفته

است.

است كه رعايت اصل ( )11قانون اساسی فقط در مواد ( )۲۰و

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ در اين صورت ،دولت از اين

( )۲3كنوانسيون الزامی است؛ چنين الزامی را در مورد ماده

كنوانسيون خارج میشود ،تمام میشود.

( )38نگفته است .ما میگوييم كه بند ( )1ماده ( )38كنوانسيون

آقاي رهپيك ـ نه ،از اين كنوانسيون خارج نمیشود .اآلن اين

هم بايد در اين تبصره ذكر شود .آنجا [در مواد ( )۲۰و (])۲3

كنوانسيونی كه تصويب شده است ،حق اصالحش با كيست؟

هم« ،دولت» را ذكر كرده است ،ولی در تبصره ( )۲به طور

آقاي مدرسي يزدي ـ در آن صورت ،اين كنوانسيون اصالح

انحصاري رعايت اصل ( )11را فقط در مواد ( )۲۰و ( )۲3الزم

نمیشود؛ لغو میشود.

دانسته است.

آقاي رهپيك ـ نه ،مجلس يك شرطی را براي پيوستن به اين

آقاي هاشمي شاهرودي ـ همچنان كه دولت میتواند اجازه

كنوانسيون وضع كرده است .حاال [بند ( )1ماده ( ])38میگويد

دهد كه يك قرارداد يا كنوانسيونی بسته شود ،میتواند اجازه

اگر دولتی خواست اين شرط را بردارد[ ،با اعالم اطالعيه از آن

دهد كه فسخش بكنند.

شرط صرف نظر میكند].

آقاي رهپيك ـ آن ،حرف ديگري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولت مجاز است كه اين شرط را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين [= مفاد بند ( )1ماده (])38

بردارد.

همان است؛ دولت میتواند حق شرط را فسخ كند .چه اشكالی

آقاي عليزاده ـ دولت نمیتواند شرطی را كه مجلس گذاشته

دارد؟

است ،بردارد؛ خود مجلس بايد لغو اين شرط را تصويب كند.

آقاي رهپيك ـ تبصره ( )۲گفته است اصل حق شرط را بايد

آقاي رهپيك ـ نه ،تبصره ( )۲در مورد وضع اين قيود تحديد

مجلس تصويب كند.

است .در اين كنوانسيون تنها در دو مورد اجازه داده است كه ما

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اختيار فسخ حق شرط ،منافاتی با

حق رزرو داشته باشيم[ .بند ( )1ماده ( )38كنوانسيون] میگويد

اين [الزام به مذكور در تبصره ( ])۲ندارد.

دولت میتواند با اطالعيهاي خطاب به دبير كل ،از قيد تحديد

آقاي رهپيك ـ اگر مجلس به دولت اجازهي فسخ حق شرط را

تعهد صرف نظر كند.

بدهد ،اين يك حرفی است [كه ممكن است پذيرفتنی باشد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه نيز همينطور است؛

آقاي عليزاده ـ دولت نمیتواند [مستقالً چنين كاري كند].

میگويد دولت مجاز است قرارداد منعقد كند و مجاز است كه

آقاي رهپيك ـ اين كار به منزلهي اصالح مصوبهي مجلس

آن را فسخ بكند .چه اشكالی دارد؟

است.

آقاي رهپيك ـ [بند ( )1ماده ( )38در مورد] فسخ قراراداد

آقاي عليزاده ـ دولت نمیتواند بدون مصوبهي مجلس ،وضع

نيست.

شرط كند ،ليكن نيازي به ذكر چنين قيدي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،من در پاسخ به اشكال ايشان [=

آقاي رهپيك ـ خب ،تبصره ( )۲چنين چيزي نگفته است.

آقاي رهپيك] میگويم؛ ايشان میگويد دولت اآلن ممكن است

تبصره ( )۲گفته است كه فقط در خصوص اصالحات مذكور

نه از راه قانونی [و تصويب در مجلس] بلكه خودش مستقيماً

در مواد ( )۲۰و ( ،)۲3اينها بايد براي تأييد به مجلس بيايد؛

شرطی را كه قرار داده است ،فسخ كند .خب اين كار چه

يعنی در مورد ماده ( )38چنين الزامی را نگفته است .اين

اشكالی دارد؟

تبصره ،حصر را میرساند ديگر؛ گفته است فقط اصالحات

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالی ندارد.

مربوط به مواد ( )۲۰و ( ،)۲3الزم است به تأييد مجلس برسد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

اصالح نيست؟!

آقاي عليزاده ـ جناب آقاي دكتر [رهپيك] ،چرا شما اين دو

آقاي عليزاده ـ تبصره ( )3گفته است شما كه طبق بند ( )3ماده

تبصره را با هم خلط میكنيد؟

( )38به دولت جمهوري اسالمی ايران اختيار دادهايد كه حق

آقاي رهپيك ـ ما خلط نكرديم.

شرط قائل بشود ،منِ مجلس اين حق شرط را براي دولتم قائل

آقاي عليزاده ـ چرا؛ تبصره ( )3میخواهد بگويد در بند ()3

شدهام و آن را میپذيرم؛ اينها را بايد خود دولت عمل بكند .اما

ماده ( )38كه به دولتِ متعاهد اجازه داده است كه نسبت به آن

تبصره ( )۲مربوط به حق اصالح كنوانسيون است .اصالح

موارد حق شرط قائل شود ،منِ مجلس در اين موارد برايتان

كنوانسيون اصالً ربطی به حق شرط ندارد.

حق شرط قائل میشوم.

آقاي رهپيك ـ شما بند ( )1ماده ( )38را بخوانيد؛ میگويد

آقاي رهپيك ـ تبصره ( ،)۲فقط در مورد همين دو مورد [=

دولت میتواند يك اطالعيه به دبير كل بدهد و بگويد من اين

مواد ( )۲۰و ( ])۲3از كنوانسيون گفته است [كه تصويب

حق شرط و قيد تحديد تعهد را برمیدارم.

مجلس الزامی است].

آقاي عليزاده ـ اآلن دولت ما ملزم به اين شروط است.

آقاي عليزاده ـ آن تبصره ( ،)۲يك چيز ديگري است .اصالً آن

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايراد را رأي بگيريد.

تبصره مربوط به وضع حق شرط نيست؛ بلكه مربوط به مواد

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بگذاريد اشكال ايشان [= آقاي

( )۲۰و ( )۲3است كه مربوط به اصالح كنوانسيون است.

رهپيك] روشن بشود .من اول فكر میكردم كه اين مصوبه در

آقاي رهپيك ـ بله ،اين مواد مربوط به اصالح است.

مورد خارج شدن دولت از اصل اين كنوانسيون را میگويد .ما

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

گفتيم كه خارج شدن از كنوانسيون به تصويب مجلس احتياجی

آقاي عليزاده ـ تبصره ( )۲در مورد اصالح كنوانسيون گفته است

ندارد [و دولت با صالحديد خود میتواند از اين كنوانسيون

كه هر وقت كنوانسيون اصالح بشود ،بايد اين اصالحيه براي

خارج شود] .اما اآلن میبينم كه بحث بر سر اين است كه

تأييد به مجلس بيايد .مجلس در تبصره ( ،)۲اين حق شرط را

فرض كنيد يك حق شرطی به نفع دولت ايران [در چارچوب

وضع كرده است و لذا فردا با حرف فالن آقا ،اين حق شرط قابل

ماده ( ])38گذاشته شده است .اين حق شرط با تصويب

برداشتن نيست ،چرا؟ چون اين تبصره ،مصوبهي مجلس است.

مجلس براي ما قرار داده شده است...

لذا چون در آنجا [= مواد ( )۲۰و ( ])۲3به دولت اختيار پذيرش

آقاي عليزاده ـ دولت نمیتواند اين حق شرط را بردارد.

اصالحات كنوانسيون را میداد ،اين تبصره به دولت گفته است

آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم میگوييم دولت نمیتواند رأساً آن

كه آقاي دولت ،هر جايی كه در اين مواد به تو گفته است كه

حق شرط را بردارد؛ ولی ظاهر بند ( )1ماده ( )38اين است كه

میتوانی اصالحات كنوانسيون را بپذيري ،تو نمیتوانی رأساً آن

دولت اين حق را دارد .شما عبارت را بخوانيد.

اصالحات را بپذيري ،بلكه بايد اصالحيه را بهصورت اليحه به

آقاي عليزاده ـ نه ،ظاهر اين بند ،اين نيست.

مجلس بياوري تا منِ مجلس آن را تصويب كنم .منِ مجلس اين

آقاي رهپيك ـ بند ( )1را بخوانيد.

حق شرط را در تبصره ( )۲گذاشتهام ،پس اين شرط براي همه

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهر اين بند اين است كه هرگاه دولت

الزامآور است ،تا همين مرجعی كه اين حق شرط را وضع كرده

بخواهد ،میتواند صرف نظر از تصويب مجلس ،مستقالً حق

است ،خودش اين حق شرط را بردارد.

شرط را بردارد.

آقاي رهپيك ـ اآلن بند ( )1ماده ( )38میگويد دولت میتواند

آقاي عليزاده ـ نه ،ما نمیتوانيم مصوبهي مجلس را با ظاهر آن

اين حق شرط و قيد تحديد تعهد را بردارد .حاال آيا برداشتن

رد كنيم .مصوبهي مجلس ،منعِ [لغو حق شرط توسط دولت به

اين حق شرط ،اصالح نيست؟

صورت مستقل] است .مجلس اين حق شرط را در هنگام

آقاي عليزاده ـ برداشتن حق شرط اصالح نيست.

پيوستن به كنوانسيون گذاشته است.

آقاي رهپيك ـ چطور اصالح نيست؟!

آقاي رهپيك ـ شما تبصره ( )۲ماده واحده را بخوانيد؛ رعايت

آقاي عليزاده ـ برداشتن حق شرط اصالح نيست.

اصل ( )11قانون اساسی منحصراً در مورد مواد ( )۲۰و ()۲3

آقاي رهپيك ـ چطور وضع آن اصالح است ،ولی برداشتن آن

الزم دانسته شده است.
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آقاي اسماعيلي ـ دقيقاً با همان لحنی كه در بند ( )1ماده ()38

آقاي عليزاده ـ مواد ( )۲۰و ( )۲3كنوانسيون براي تغيير و

آمده است ،در بند ( )3اين ماده نيز گفته شده است كه هر

اصالح كنوانسيون است كه اصالً ربطی به مفاد بند ( )1ماده

دولتی میتواند حق شرط بگذارد .لحن بند ( ،)3دقيقاً همان

( )38ندارد.

لحن بند ( )1است .بند ( )3میگويد هر دولتی میتواند حق

آقاي مدرسي يزدي ـ رفع حق شرط با تغيير مفاد كنوانسيون

شرط بگذارد و بند ( )1هم میگويد هر دولتی میتواند از حق

[از جهت لزوم تصويب در مجلس] چه فرقی دارد؟

شرط خود صرف نظر كند.

آقاي اسماعيلي ـ رأي بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجا چنين چيزي را گفته است؟

آقاي يزدي ـ يك اشكالی هم آقايان اعضاي مجمع مشورتی در

آقاي اسماعيلي ـ بند ( )3ماده ( )38گفته است« :هر دولتي در

قم به اين مصوبه وارد كردهاند .آنها هم میگويند [وقتی اين

زمان امضاء ،تنفيذ ،پذيرش ،تصويب يا الحاق ميتواند در مورد

كنوانسيون تحديد مسئوليت ايجاد میكند] ،در مواردي كه ديه

حق استثناء نمودن اعمال جزءهاي (ت) و (ث) بند ( )1ماده (،)0

محقق است[ ،خالف شرع است 3].من میخواهم بگويم كه

قيد تحديد تعهد در نظر بگيرد .»...

تبصره ( )۲ماده واحده اين اشكال را هم حل نمیكند .اين

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،منظور بند ( )3زمانی است كه

تبصره اشكال را حل میكند؟

مجلس آن را تصويب كند.

آقاي عليزاده ـ آن ،اشكال ديگري است كه بعداً در مورد آن

آقاي رهپيك ـ خب ،اين استثنا را مجلس تصويب كرده است.

بحث میكنيم .اآلن ،آقايانی كه میفرمايند اين مصوبه مغاير با

آقاي اسماعيلي ـ بند ( )1گفته است كه هر دولتی میتواند حق

اصل ( )11قانون اساسی است ،چون مجلس در مصوبهي خود

شرطی را كه قبالً گذاشته است ،بردارد.

گفته است كه دولت میتواند حق شرط را بردارد ،رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ ايراد اين است كه دولت میتواند بدون تصويب

آقاي رهپيك ـ خب مجلس ،ديگر اين موضوع [= لزوم

مجلس ،حق شرط را بردارد.

تصويب مجلس براي صرف نظر كردن از اين حق شرط] را در

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه ،مغاير اصل ( )11است.

اين مصوبه ،ذكر نكرده است.

آقاي عليزاده ـ چهار رأي شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند ( )3ماده ( )38میگويد دولتها در

آقاي رهپيك ـ اين مغايرت ،سه تا رأي دارد.

زمان امضا يا تصويب يا فالن ،میتوانند براي خود قيد تحديد

آقاي عليزاده ـ اگر آن ايراد تحديد مسئوليت كه آقايان اعضاي

تعهد در نظر بگيرند .در تبصره ( )3ماده واحده اين قيد آمده

مجمع مشورتی فقهی فرمودهاند را قبول داريد بفرماييد توضيح

است كه چنين چيزي بايد به تصويب مجلس برسد ،ولی در

دهيد .چون من آن ايراد را متوجه نمیشوم.

مورد آن بند ( ،)1چنين قيدي نيامده است.

آقاي يزدي ـ من میخواهم بگويم با وجود تبصره ( ،)۲آن

آقاي اسماعيلي ـ در بند ( )3ماده ( )38اين كنوانسيون [براي

محدوديت برداشته میشود؛ يعنی مجلس مشروط كرده است

وضع قيد تحديد تعهد] كه شرطی مقرر نشده است .اين

كه بايد اصل ( )11رعايت بشود .وقتی اين اصل رعايت بشود،

كنوانسيونها كه ناقض قوانين داخلی كشورها نيستند [و

معناي آن اين است كه اگر يكجايی واقعاً ديه داشت بايد

نمیتوانند باشند] .لذابند ( )1ماده ( )38فقط دارد میگويد كه

مطابق شرع ،ديهي آن پرداخت شود .اشكال ايشان [= دكتر

دولتها حق صرف نظر از قيود تحديد تعهد خود را دارند.

رهپيك] و مجمع مشورتی فقهی يك مطلب بيشتر نيست .بحث

حاال دولت [اگر میخواهد از قيود تحديد تعهد خود صرف

اين است كه ممكن است در مواردي از نظر شرعی مسئوليت

نظر كند] بايد از مجاري قانونی خود اين كار را بكند ،نه اينكه
بر خالف قانون داخلی خود اين كار را انجام دهد.
آقاي رهپيك ـ مجلس در تبصره ( )۲ماده واحده گفته است
فقط در مورد مواد ( )۲۰و ( )۲3كنوانسيون ،رعايت اصل ()11
قانون اساسی الزامی است و چنين چيزي را در مورد بند ()1
ماده ( )38كنوانسيون نگفته است.

« .1نظر بعضی از اعضاء اين بود كه اطالق محدود نمودن موجود در
كنوانسيون از جهت شمول نسبت به مواردي كه شرعاً ديه دارد يا
خسارت واقعی (قيمت واقعی يا مِثل) بيش از مقدار معين ،محدود شده
باشد ،خالف شرع میباشد ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی
شوراي نگهبان ،شماره /33۲ف 31/مورخ  ،3131/3/1قابل دسترسی در
نشانی زيرyon.ir/4R05a :
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طرفين يك حد معينی داشته باشد ،در اين صورت نمیتوانند

آقاي مدرسي يزدي ـ و همچنين بحث غير ديه را.
آقاي عليزاده ـ حاال كه آقاي شبزندهدار اشكاالت مجمع
مشورتی فقهی را توضيح ندادند ،حاجآقاي مؤمن بفرمايند.
آقاي مؤمن ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .مجمع دو تا ايراد به اين
مصوبه گرفته است .من ايراد اول را نمیگويم؛ چون يك نفر
چنين ايرادي گرفته است 0.اين ايراد استثنائاً در نظر مجمع ذكر
شده است .ايراد دوم كه واقعاً ايراد است ،اين است كه برخی
از اعضا گفتهاند كه دولت ايران با الحاق به اين كنوانسيون براي
خودش حق تحديد مسئوليت قرار داده است .خب ،معناي
تحديد مسئوليت هم به همان ترتيبی كه گفته شده است ،اين
است كه دولت متعاهد درصد خاصی از بعضی از امور را به
عهده میگيرد .اطالق يا عموم اين شرط ،همهجا را شامل
میشود؛ يعنی مثالً يك نفر به خاطر اينكه در يك كشتی نشسته
و يك آسيبی به وي وارد شده است كه اين آسيب از نظر
شرعی ديه دارد و ديهي آن مسلّم است را هم شامل میشود.
مثالً دست فرد شكسته است يا گوشش آسيب ديده است كه از
نظر شرعی مسلّم است كه ديهي آن چه مبلغی بايد باشد .خب
اينكه طرف متعاهد مسئوليت خودش را در اينجا تحديد
میكند ،معنايش اين است كه من فقط به اندازهاي كه در اينجا

آقاي ابراهيميان ـ جايی نگفتهايم.



آقاي يزدي ـ من میخواهم بگويم كه تبصره ( )۲دارد اين

جانی با مقررات فقهی راجع به ديه كه در قوانين داخلی كشور ما انعكاس
يافته است تعارض دارد؛ وانگهی پيشبينی میشود از اين نظر با ايراد
شوراي محترم نگهبان مواجه شود .اين مسئله زمانی دشوارتر میگردد كه
توجه شود كه در خصوص مقررات مربوط به اين مسئله ،اجازه حق شرط
نيز به اعضاي كنوانسيون داده نشده است .بنابراين يا بايد كنوانسيون مذكور
را با همين ايراد پذيرفت و يا به طور كلی الحاق به آن را رد نمود .افزون بر
اين ،شكلگيري دوگانگی در نظام حقوقی پرداخت خسارت ناشی از فوت
و صدمه بدنی در صورت الحاق به اين كنوانسيون در خصوص خسارات
بدنی ناشی از كشتيرانی و خسارات بدنی ناشی از غير آن ،از ديگر
مشكالت بر سر راه الحاق اين كنوانسيون به نظر میرسد؛ لذا عدم تصويب
آن پيشنهاد میشود ».گزارش كارشناسی مركز پژوهشهاي مجلس در
خصوص اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به كنوانسيون تحديد
مسئوليت براي دعاوي دريايی ،شماره  ۲3۰31۰۲3مورخ  ،313۲/1/۲1قابل
دسترسی در نشانی زيرyon.ir/rJsCT:
« .2نظر بعضی از اعضاء اين بود كه بهكارگيري لفظ «كنوانسيون» در اصل
ماده واحده و تبصرههاي آن خالف اصل پانزدهم قانون اساسی میباشد.
در مقابل نظر بعضی از اعضاء اين بود كه چه بسا لفظ مذكور لفظی است
كه به صورت متعارف در زبان فارسی به كار برده میشود و لذا جنبه غير
فارسی بودن آن از بين رفته است ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی
شوراي نگهبان ،شماره /33۲ف 31/مورخ  ،3131/3/1قابل دسترسی در
نشانی زيرyon.ir/4R05a :

آن را زيادتر يا كمتر كنند .خب ،اين درست است؛ ولی چون
اينجا در تبصره ( )۲ماده واحده گفته است كه بايد اصل ()11
قانون اساسی رعايت بشود ،اين مشكل برطرف میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ تبصره ( )۲مربوط به اصالح كنوانسيون است؛
ربطی به اين موارد ندارد.
آقاي يزدي ـ خب ،يعنی در هر نوع اصالحی كه در مفاد
كنوانسيون بخواهند بكنند ،بايد اصل ( )11رعايت بشود تا
خالف قانون شرعی نباشد .يعنی بايد آن اصالحات به تصويب
مجلس برسد تا «قانون» شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اصل اين كنوانسيون مبنی بر تحديد
مسئوليت است.
آقاي يزدي ـ بله ،درست است كه در يك جاهايی ممكن است
اين تحديد مسئوليت ،مستلزم خالف شرع باشد؛ اما اگر ما به
اين كنوانسيون تحديد مسئوليت بپيونديم ،ولی قيد كرده باشيم
كه در موارد خالف شرع ،بايد نظر ما رعايت شود ،اشكالی
نخواهد داشت.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما اين قيد را كجا گفتهايم؟

مطلب را میگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين تبصره داللت بر اين معنا ندارد.
آقاي يزدي ـ ما در الحاق به بعضی ديگر از كنوانسيونها هم
همين حرف را میزديم؛ میگفتيم اگر قيدي [در پذيرش
موافقتنامه] آمده باشد ،كافی است آن قيد رعايت بشود [تا
ايرادي پيش نيايد].
آقاي ابراهيميان ـ خود مركز پژوهشهاي مجلس هم زمانی كه
مجلس میخواست اين اليحه را تصويب بكند ،در اظهار
نظرشان نظرات فقهی را گرفتند .آنها هم عقيده داشتند و به
مجلس نيز اعالم كردند كه اين كنوانسيون از حيث اين كه
بحث ديات را زير سؤال میبرد ،خالف شرع است.

1

« .1كنوانسيون تحديد مسئوليت در دعاوي دريايی به رغم قديمی بودن و
ترديد در پاسخگويی به اقتضائات مدرن صنعت حمل و نقل دريايی واجد
نكات مثبت و مفيدي است كه از آن جمله پيشبينی محدوديت براي
مسئوليت اشخاصی فعال در امر كشتيرانی و نيز تأسيس صندوق مخصوص
به پرداخت خسارات میباشد ،اما در خصوص خسارات بدنی و تلفات
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تعهد میكنم مسئوليت میپذيرم كه ديه را بپردازم و اگر مقدار
ديه ،زيادتر از مسئوليت من باشد ،آن را نمیپذيرم .يا اينكه اگر
در جايی مالی از شخصی از بين برود ،به خاطر اينكه آن را در
كشتی بار كرده است ،باز اين شخص تحديد مسئوليت كرده
است؛ يعنی گفته است كه من درصد خاصی از مسئوليت را در
اينجا قبول میكنم؛ يعنی كشتيران درصد خاصی را به عنوان
جريمه قبول میكند كه به آن شخصی كه صاحب آن بار بوده
است بپردازد و چه بسا درصدي كه اين شخص قبول میكند،
كمتر از قيمت واقعی جنسی باشد كه از بين رفته است .از اين
جهت ،چون اطالق اين تحديد مسئوليت اقتضا میكند در
مواردي كه از نظر شرعی موظف است تمام ديه يا تمام قيمت
جنس را به صاحبش بپردازد ،چيزي كمتر از آن مقدار شرعی
بپردازد ،اين مصوبه از اين جهت خالف شرع است؛ چون كه
وقتی دولتی وارد اين كنوانسيون شد و مسئوليت خودش را
محدود كرد ،تعهد میكند كه [به اندازهي تعهد خود مسئوليت
قبول كند؛ ولو اينكه خسارت] كمتر از آن مقدار واقعی باشد.
اين اشكال دوم مجمع مشورتی فقهی است؛ گفتهاند -0« :نظر
بعضي از اعضاء اين بود كه اطالق محدود نمودن موجود در
كنوانسيون از جهت شمول نسبت به مواردي كه شرعاً ديه دارد يا
خسارت واقعي (قيمت واقعي يا مِثل) بيش از مقدار معين محدود
شده باشد ،خالف شرع ميباشد».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مگر مفاد اين كنوانسيون ،شرط
ضمن عقد نمیشود؟
آقاي مؤمن ـ نه.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر ،دارد طبق اين قانون ،مفاد
اين كنوانسيون را ضمن عقد شرط میكند.
آقاي مؤمن ـ با چه كسی شرط میكند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به طرفی كه ممكن است به او
خسارت وارد شود ،میگويد من كه مال تو را بار میكنم ،اگر
خسارتی به آن وارد شد ،بيش از ميزانی كه تعهد كردم ،ملزم
به پرداخت خسارت نيستم.
آقاي مؤمن ـ با چه كسی شرط میكند؟ نه ،اينطور نيست؛ اين
كنوانسيون كه با اشخاص شرط نمیكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ،صاحب كشتی با كسی كه
بارش را حمل میكند ،چنين شرطی میكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين كنوانسيون ،قانون است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،قانون ،شرط ضمن عقد
میشود ديگر.

آقاي مؤمن ـ دولتها با هم قرارداد میبندند؛ يعنی اشخاصی
كه مشمول اين كنوانسيون هستند ،با يكديگر قرارداد میبندند،
نه با صاحب مال.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ صاحب كشتی با صاحب بار قرارداد
میبندد؛ پس با چه كسی قرارداد میبندد؟
آقاي ابراهيميان ـ اين كنوانسيون هم ضمانات عقدي را شامل
میشود ،هم ضمانات غير عقدي را؛ يعنی اگر كشتی به يك
اسكلهاي برخورد كند[ ،صاحب كشتی ،به اندازهي تعهدش
مسئوليت دارد و ضامن است].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ صاحب كشتی از اول ،با آن كسی كه
سوار كشتی شده است و يا بارش را تحويل كشتی داده است،
شرط كرده است [كه اگر خسارتی وارد شد ،بيش از ميزان
مورد تعهد ،خسارت نمیپردازد].
آقاي مؤمن ـ نه ،چنين شرطی نمیكند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ وقتی كه دولتی ملحق به اين
كنوانسيون شد كه قانون شده است ،طبق اين قانون عمل
میكند .مسافر يا صاحب بار بايد قانون را بداند.
آقاي مؤمن ـ نه ،صاحب كشتی با اشخاص حقيقی شرط
نمیكند .اگر به عنوان شرط ضمن عقد بود كه خود اين
كنوانسيون و افرادي كه عضو اين كنوانسيون هستند ،با
اشخاصی كه مشمول اين كنوانسيون هستند و به آن ملحق
شدهاند ،بين خودشان شرط میبستند[ ،ديگر چه نيازي به امضا
از سوي دولتها داشت؟]
آقاي هاشمي شاهرودي ـ امضاكنندگان اين كنوانسيون كه
دولتها هستند.
آقاي مؤمن ـ بحث ،همين است؛ چون دولتها هستند كه
دارند اين كار را میكنند [میگوييم از سنخ شرط ضمن عقد
نيست؛] وگرنه اگر متعاهدان اين كنوانسيون مردم بودند [میشد
آن را شرط ضمن عقد تلقی كرد].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كنوانسيون ،براي مردم است؛ براي
اموال مردم است .يعنی افرادي كه بارهايشان را بر میدارند [و
تحويل كشتی میدهند ،چنين شرطی را پذيرفتهاند].
آقاي مؤمن ـ نه ،مردم با كسی قرارداد نبستهاند .نه ،مردم به اين
معنی چنين حقی ندارند ديگر[ .در صورتی اين تحديد مسئوليت،
شرط ضمن عقد است كه] چنين چيزي را شرط بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً فرض كنيد كه فرد بگويد من اين
قانونتان را قبول ندارم.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،آن فرد در كشتی ننشيند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ در كشتی ننشيند؟!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،آن افراد ،صاحب حق هستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،چون شرط من صاحب كشتی

آقاي ابراهيميان ـ اين كنوانسيون براي دعاوي مسافرين هم هست؛

اين است كه اگر شما میخواهی بنشينی بايد اين قانون را

چون اين كنوانسيون ،فقط مربوط به روابط بين دولتها نمیشود.

رعايت كنی.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ براي هر چه كه باشد؛ براي هر كسی

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا ،اصالً فرد از چنين قانونی خبر ندارد؛

كه میخواهد در يك كشتی بنشيند ديگر.

چون با فرد چنين صحبتی نمیشود.

آقاي مؤمن ـ نه ،اين كنوانسيون مربوط به مردم نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر خبر ندارد ،خب برود و قانون را

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال فرقی نمیكند؛ چه شخص

ياد بگيرد؛ مثل همهي كارهاي عمومی است.

حقيقی باشد ،چه حقوقی باشد ،چه دولت باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس جوابش اين نيست كه فرد بارش را

آقاي ابراهيميان ـ فلسفهي اين كنوانسيون از اين ناشی میشود

مثل بقيه قرار ندهد.

كه از قرون وسطا به اينطرف ،كشتیها كه به كسی خسارت

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر ،اين قوانين ،شرط ضمنی

میزدند يا سبب زيان میشدند ،میگفتند نهايت كار اين است كه

تلقی میشود.

ما كشتی را با بارش از صاحب كشتی میگيريم و او را ول

آقاي رهپيك ـ اين كنوانسيونهاي مربوط به حمل و نقل

میكنيم و میگوييم تو برو به امان خدا .اين فرمولی است كه

هوايی ،دريايی و ...چيزهاي تشريفاتی است .اصالً اين امور را

ميزان مسئوليت را در تمام مطالبات ،به ( )Nدرصدي از آن تُناژ

3

نمیشود خارج از چهارچوب دولت انجام داد .در هيچكشوري

و ظرفيت محدود كرده است؛ چه اين مسئوليت قراردادي باشد و

كسی نمیتواند پرواز هوايی مستقلی داشته باشد.

چه قهري .يعنی مثل اين است كه منِ صاحب كشتی بگويم آقا،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حمل و نقل هوايی همينطور است؛

اين كشتی مال شما ،ديگر از من چی میخواهيد؟ در واقع در

حمل و نقل زمينی هم همينطور است.

اين كنوانسيون ،مثل سيستم ديات ،يك جدول بارمی را قرار

آقاي مدرسي يزدي ـ آن موضوع ،غير از اين است .اين

دادهاند كه بايد راجع به آن اظهار نظر بشود .اين تحديد

كنوانسيون ،قانون است.

مسئوليت ،هم راجع به دعاوي شخصی است و هم غير آن؛ يعنی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين قانون بعد از اينكه جعل شد،

اگر يك مسافر سوار كشتی میشود ،اين محدوديتها در بليت

شرط ضمن عقد تلقی میشود.

او درج میشود .خب ،در اين موارد ،مشكل حل است؛ چون

آقاي مؤمن ـ نه آقا ،اين كنوانسيون قرارداد بين خود دولتها

میگوييم اين ،توافق قراردادي است .اما موضوع تحديد

است؛ يعنی كسانی كه ملحق به اين كنوانسيون هستند.

مسئوليت در اين كنوانسيون ،فقط محدود به اين مسئله نيست،

آقاي مدرسي يزدي ـ اشخاص نمیدانند چطور بايد مطلع بر

بلكه اگر در يكجايی كشتی به يك اسكله برخورد كند و به يك

مفاد اين كنوانسيون باشند.

شركتی خسارت بزند و دعوايی بين صاحب كشتی و صاحب

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عجب حرفی است! حاجآقا ،كنوانسيون

اسكله ايجاد شود ،در اين حالت نيز به موجب اين كنوانسيون،

كه بين دُوَل است؛ اين تحديد مسئوليت براي مردمی است كه

دادگاه نمیتواند بيشتر از بارم رسمی [مذكور در كنوانسيون]

سوار كشتی میشوند؛ مثل حمل و نقل هواپيمايی و. ...

حكم بدهد؛ يعنی دادگاه به همين قدر حكم میكند.

آقاي مؤمن ـ نخير ،دولتها بين خودشان با هم قرار گذاشتهاند.

آقاي رهپيك ـ ايران هم به اين كنوانسيون ملحق شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ دولتها كه با همديگر كاري ندارند.

آقاي مؤمن ـ نه ،ايران با آنها [= اشخاص حقيقی و حقوقی

آقاي مؤمن ـ مثل اين است كه خود دولتها میگويند ما كه

غيردولتی] چنين قراردادي نبسته است.

ملحق به اين كنوانسيون هستيم ،مسئوليت خودمان را در اين

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر ،كنوانسيون براي كسانی است كه به

موارد ،محدود به اين حدي كه گفتيم میكنيم.

آن ملحق شدهاند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نسبت به چه؟ نسبت به بارهايی كه
جابهجا میكنند ،نسبت به افرادي كه سوار كشتی میشوند.

« .1تناژ» (به انگليسی ،)Tonnage :يكاي اندازهگيري گنجايش حمل بار
براي كشتی است.
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آقاي مؤمن ـ دولتها به اين كنوانسيون ملحق شدهاند[ ،نه

خيلی بيشتر از ديه خسارت میدهند.

اشخاص حقيقی و حقوقی].

آقاي مؤمن ـ در اين كنوانسيون تحديد مسئوليت میخواهند

آقاي ابراهيميان ـ وقتی كه دولتی به يك كنوانسيون ملحق

كمتر خسارت بدهند.

میشود ،دادگاه و مراجع قضايی خودش را موظف میكند كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،حاال آن بحث ديگري است.

وقتی يك شخصی میخواهد از شما خسارت بگيرد ،اگر خسارت

مقصود من اين است كه از لحاظ قانونی ،مقررات كنوانسيون،

واقعی درصدي باالتر از ميزان محدودشده در كنوانسيون باشد،

شرط ضمن عقد میشود .هيچ فرقی هم در مورد هواپيما ،راهآهن

شما نمیتوانيد به آن خسارت واقعی حكم كنيد.

و دريا وجود ندارد؛ همهاش يكی است .با اين حال ،اگر شمال

آقاي مؤمن ـ اين ،خالف شرع است.

میخواهيد اشكال شرعی بگيريد ،خوب است .رأي بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ اآلن ،امروز شما در جمهوري اسالمی

آقاي مدرسي يزدي ـ حاجآقا [ي مؤمن] ،شما كه خودتان اين

میتوانيد [نمونههاي ديگري از اين دست را پيدا كنيد].

اشكال را بيان فرموديد ،آيا جوابی براي آن داريد يا نه؟

آقاي عليزاده ـ [خسارتی كه دادگاهها به آن حكم میكنند] در

آقاي مؤمن ـ نه.

هيچجا و در هيچموردي ،كمتر از ميزان واقعی مورد معامله نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالتان وارد است ،ولی اين مسئله ،از

آقاي ابراهيميان ـ بله ،حاال آن مطلب درست است؛ ولی اآلن ما

اختيارات ولی امر است .اگر او فرمود كه اين مقدار خسارت

در جمهوري اسالمی میتوانيم يك قانونی بگذاريم [كه خسارت

پرداخت شود ،ما میگوييم چَشم ،قبول میكنيم.

پرداختی در برخی موارد خاص ،كمتر از ميزان واقعی باشد].

آقاي عليزاده ـ تبيين بفرماييد كدام ماده را میفرماييد كه اطالق محدود

آقاي عليزاده ـ در امور بينالمللی ،طرف كه نمیآيد با يكيك

نمودن مسئوليت در اين كنوانسيون خالف موازين شرع است؟

آدمها قرارداد ببندد؛ بلكه با دولت آنها قرارداد میبندد.

آقاي مؤمن ـ از جهت شمول اين كنوانسيون نسبت ...

آقاي مدرسي يزدي ـ اين جواب فايدهاي ندارد .اين ،جواب آن

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه از جهت شمول نسبت به مواردي

اشكال نيست .آن اشكال يك جواب ديگري دارد كه اينها

كه شرعاً ديه دارد يا ميزان خسارت واقعی از لحاظ قيمت يا

جواب آن نيست .جواب آن اشكال اين است كه دولت

مِثل ،بيش از مقدار معين محدودشده باشد ،خالف شرع

میتواند قرارداد بندد از جهت اينكه ولیّ امر اين اختيار را بر

میباشد .آقايانی كه به اين ايراد رأي میدهند ،بفرمايند.

عهدهي مجلس گذاشته است.

آقاي مؤمن ـ ما كه رأي میدهيم.

آقاي عليزاده ـ ما هم همين را داريم میگوييم؛ ما داريم

منشي جلسه ـ اين ايراد دو رأي دارد .پس ما اين مصوبه را

میگوييم مگر مردم يك مملكت يكیيكی میآيند [و با ساير

مغاير موازين شرعی نمیدانيم.

دولتها قرارداد میبندند؟!] اآلن شما كه سوار هواپيما

آقاي يزدي ـ ما اين مصوبه را مجاز میدانيم.

میشويد[ ،با چه كسی قرارداد میبنديد؟] پرداخت خسارت به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اجماالً اين قبيل كنوانسيونها ،شروط

چه نحو است؟ من يادم میآيد در آن هواپيمايی كه سقوط

ضمن عقد هستند.

كرد ،مردم آمدند و گفتند به اندازهي ديه ،خسارت میخواهند،

آقاي مدرسي يزدي ـ اين شروط ،شروط باطل هستند.

اما خسارت پرداختی بيشتر از ديهي يك نفر بود .گفتند هيچ

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،شروط باطل نيستند.

اشكالی ندارد بيشتر از ديه را بگيريد ،انشاءاهلل نوش جانتان

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد ،طبق اين شرط ،خسارتديده

باشد .ولی شما اين مسائل را در امور داخلی میگوييد.

اجازه داده است [كه كمتر از خسارت واقعی پرداخت شود]؛

آقاي مدرسي يزدي ـ دوباره كه همان حرفها را تكرار میكنيد.

قطع ضمان كرده است ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،قطار اصفهان كه [سانحه ديده

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است كه اطالق اين كنوانسيون

بود و] پروندهاش مدتها در دستگاه قضايی در جريان بود،
[همين بحثها در آن مورد مطرح بود] .در آن پرونده،
خسارتديدگان میخواستند بيشتر از ديه خسارت بگيرند؛
چون بر اساس كنوانسيونهاي بينالمللی ،به سانحهديدگان

ايراد دارد.

3

 .1نظر شماره  31/3۰۲/3۲83مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان« :عطف به نامه
شماره  ۲50/30153مورخ  3131/1/31و پيرو نامه شماره 31/3۰۲/3۲38
مورخ  ،3131/1/۲8اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمی ايران به كنوانسيون
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تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی را منع كردهاند از اينكه در

اليحه تعيين تعرفههای خدمات مركز توسعه
تجارت الكترونيكي

حوزهي سالمت الكترونيك ،نرخ تعيين كند.

منشي جلسه ـ «اليحه تعيين تعرفههاي خدمات مركز توسعه
تجارت الكترونيكي

1

ماده واحده -به مركز توسعه تجارت الكترونيكي اجازه داده
ميشود نسبت به وصول بهاي خدماتي كه به متقاضيان ارائه
ميدهد ،اقدام كند و وجوه حاصل را به خزانهداري كل كشور
واريز نمايد.
تبصره -انواع خدمات مركز يادشده و تعرفه هر يك از آنها بنا به
پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت با رعايت اصل چهل و
چهارم ( )33قانون اساسي به تصويب كميسيون تنظيم مقررات
ارتباطات ميرسد».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع مشورتی حقوقی چه اشكالی
به اين مصوبه گرفته است؟
آقاي رهپيك ـ اين مجمع ،دو سه تا اشكال به اين مصوبه گرفته
است .يك اشكال اصلی اين مصوبه اين است كه شوراي عالی
فضاي مجازي كه [در تاريخ  ]313۰/3۲/31به دستور آقا [= مقام
معظم رهبري] تشكيل شد ،در اساسنامه [ي مركز ملی فضاي
مجازي] وظايفی پيشبينی شده است كه سياستگذاري تعيين
نرخ ،جزء وظايف [كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي
كشور] آن شورا است ۲.حتی در يكی از اين مصوبات ،كميسيون

تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايی مصوب جلسه مورخ پنجم خردادماه
يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی در جلسه مورخ
 3131/3/3شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغاير با
موازين شرعی و قانون اساسی شناخته نشد».
 .1اليحه تعيين تعرفههاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكی در تاريخ
 3133/33/3به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين اليحه ،پس از ارسال به
مجلس شوراي اسالمی ،در تاريخ  3131/1/۲۰به تصويب نمايندگان رسيد
و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون اساسی ،طی
نامهي شماره  ۲5۲/38088مورخ  3131/1/۲3براي بررسی به شوراي
نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در جلسهي
مورخ  3131/1/۲8و  ،3131/3/3نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين
مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نامهي شماره 31/3۰۲/3۲8۰
مورخ  3131/3/3به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.
 .2شوراي عالی فضاي مجازي به استناد حكم مقام معظم رهبري
(مدظلهالعالی) مورخ  ،313۰/3۲/31موضوع تشكيل مركز ملی فضاي
مجازي كشور ،در جلسه ششم شوراي عالی مورخ  ،3133/3/13اساسنامه
مركز ملی فضاي مجازي را تصويب نمود كه پس از استحضار مقام معظم
رهبري (طی نامه شماره /۰3/33/3۲3ش مورخ  )3133 /5 /3جهت اجرا
ابالغ شد .به موجب ماده ( )3اين اساسنامه ،جهت تصميمسازي و تحقق
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شوراي عالی


مصوبات شوراي عالی ،مركز در زمان تأسيس داراي سه كميسيون عالی
میباشد كه اعضا و وظايف آنها به تصويب شوراي عالی میرسد .يكی از
اين كميسيونهاي عالی« ،كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي
كشور» است .شوراي عالی فضاي مجازي ،بر اساس ماده ( )3اساسنامهي
مركز ملی فضاي مجازي ،شرح وظايف و اختيارات اين كميسيون را
تعيين نموده است (ابالغيـه شماره /۰3 /3330۰ش مورخ  .)3133/1/8بر
اساس مصوبهي مزبور« ،كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي
كشور» جهت تنظيم سياستها ،نظارت ،هدايت ،هماهنگی و تصويب
مقررات و آييننامههاي كالن در همهي ابعاد فضاي مجازي در چارچوب
مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي تشكيل میشود .در اين مصوبه،
طی ( )0بند ،وظايفی براي اين كميسيون مقرر شده است كه از جملهي
آنها (در بند « ،)3سياستگذاري در زمينهي نرخگذاري براي كليهي
خدمات فضاي مجازي در چارچوب مصوبات شوراي عالی» است».
براي آگاهی بيشتر در اين خصوص ،بنگريد به :نظر كارشناسی مجمع
مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰3۰31مورخ
 ،3131/3/1صص  ،0-3قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/oIgsq :
 .0مصوبه مربوط به «اصول و سياستهاي حاكم بر مجوز خدمات سالمت در
فضاي مجازي» مصوب كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي:
«كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي در جلسات مورخ
 313۲/۲/۲8و  3131/1/33در راستاي بندهاي ( )3( ،)۲و ( )0شرح
وظايف خود (ابالغيه شماره /3330۰/۰3ش مورخ  )3133/1/8و همچنين
در راستاي ارتفاي خدمات داخلی فضاي مجازي و توسعه كاربرد شبكه
ملی اطالعات« ،اصول و سياستهاي حاكم بر مجوز خدمات سالمت در
فضاي مجازي» را به شرح زير تصويب و جهت اجرا ابالغ نمود:
... -3
همچنين با توجه به اينكه هرگونه صدور مجوز ،وضع مقررات و
تعرفهگذاري مغاير با اصول مصوب فوقالذكر ،باعث ايجاد تداخل
خواهد شد ،مؤكداً تصويب شد كه هرگونه اصالح و تكميل اين اصول،
صرفاً در محدوده اختيارات كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي
است و ساير شوراها و كميسيونهايی كه به موجب شرح وظايف
كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي ،بايد در حوزه فضاي
مجازي ،تحت سياستهاي اين كميسيون عالی عمل نمايند (از جمله
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی و شوراي عالی فناوري
اطالعات) ،از هرگونه صدور مجوز ،وضع مقررات و تعرفهگذاري در
حوزه خدمات سالمت الكترونيكی منع شدند .تصويب سياستهاي
تعرفهگذاري در خصوص «خدمات سالمت در فضاي مجازي» ،در
محدوده اختيارات كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي بوده و
توسط مركز ملی فضاي مجازي ابالغ خواهد شد».
 ...« .4بنابراين همانگونه كه به وضوح برداشت میشود به موجب مصوبات
«شوراي عالی فضاي مجازي» و همچنين «كميسيون عالی تنظيم مقررات
فضاي مجازي كشور» كه در حكم مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي
است ،اختيارات و صالحيتهاي «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» بايد در
چارچوب صالحيتها و تصميمات «كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي
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فضاي مجازي در سال ( )313۰با حكم آقا [= مقام معظم

آقاي مؤمن ـ اين چيزي كه اآلن مجلس تحت عنوان «اليحه تعيين

رهبري] تشكيل داده شد .اساسنامهي مركز ملی فضاي مجازي

تعرفه خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكی» تصويب كرده

هم در سال ( )3133به تأييد آقا رسيده است .اين مركز ،سه تا

است و در ده صفحه يا بيشتر ،ضميمهي اين ماده واحده شده

كميسيون دارد كه اين كميسيونها طبق اساسنامه وظايفی دارند.

3

است ،آن چيزي است كه بايد در شوراي نگهبان بررسی شود.

در ماده ( )33اساسنامه هم دارد كه بايد به مصوبات اين شوراي

آقاي رهپيك ـ كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي

عالی ترتيب اثر بدهند؛ ۲مصوبات اين شورا ،مثل همان مصوبات

كشور در چهارچوب سياستهاي شوراي عالی فضاي مجازي،

شوراي عالی انقالب فرهنگی است.

اين نرخها را بايد تعيين بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی اين شورا میتواند خالف

آقاي اسماعيلي ـ تعيين تعرفه كه ايرادي ندارد ديگر.

قوانين مجلس چيزي را تصويب كند؟ معناي آن اين نيست كه

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه ،مربوط به قيمتگذاري است؛ چيزي

چيزي را خالف قوانين مجلس تصويب كند.

نيست.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون را بايد مجلس تصويب كند.

آقاي رهپيك ـ مصوبات اين شورا ،مثل شوراي عالی انقالب

تازه ،آقا [= مقام معظم رهبري] در مورد مصوبات شوراي عالی

فرهنگی است.

انقالب فرهنگی هم چنين چيزي را قبول ندارد؛ ايشان

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،شوراي عالی انقالب فرهنگی با

میگويند هر جايی كه مجلس زودتر قانونگذاري كرد ،شوراي

اين شورا خيلی فرق میكند[ .معناي الزماالجرا بودن مصوبات

عالی انقالب فرهنگی بايد تبعيت كند؛ وضعيت آن شورا هم

شوراي عالی مجازي] اين نيست كه مجلس ديگر نتواند در آن

اينطوري است.

زمينه قانونگذاري بكند.

آقاي مؤمن ـ اآلن مجلس اين مصوبه را تصويب كرده است.


مجازي كشور» باشد .در نتيجه با توجه به جايگاه شوراي عالی فضاي مجازي
و حكم مقام مقام معظم رهبري مورخ  313۰/3۲/31در خصوص ايجاد
شوراي عالی فضاي مجازي كشور با اختيارات كافی و لزوم ترتيب اثر قانونی
دادن به مصوبات اين شورا ،اليحه حاضر كه اطالق موضوع آن میتواند با
صالحيتهاي «كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور» در
تعارض باشد ،مغاير اصل ( )51قانون اساسی است ».نظر كارشناسی مجمع
مشورتی حقوقی پژوهشكده شوراي نگهبان ،شماره  31۰3۰31مورخ
 ،3131/3/1ص  ،8قابل دسترسی در نشانی زيرyon.ir/oIgsq :
 .1ماده ( )3اساسنامه مركز ملی فضاي مجازي كشور ،مصوب 3133/3/۲3
شوراي عالی فضاي مجازي« :ماده  –3كميسيونهاي عالی:
جهت تصميمسازي و تحقق مصوبات شوراي عالی ،مركز در زمان
تأسيس داراي سه كميسيون عالی زير میباشد كه اعضا و وظايف آنها به
تصويب شوراي عالی میرسد:
 –3كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور
 –۲كميسيون عالی ارتقاي توليد محتواي فضاي مجازي كشور
 –1كميسيون عالی امنيت فضاي مجازي كشور».
 .2ماده ( )33اساسنامه مركز ملی فضاي مجازي كشور ،مصوب 3133/3/۲3
شوراي عالی فضاي مجازي« :ماده  –33ساير الزامات فعاليت مركز:
در راستاي تحقق فرامين مندرج در حكم ،كليه دستگاههاي كشور موظف
به همكاري همهجانبه با مركز میباشند و نظارت بر اجراي دقيق
تصميمات شوراي عالی در همه سطوح توسط مركز صورت میپذيرد.
تصميمات مركز ملی ،در چارچوب مصوبات شوراي عالی ،براي كليه
دستگاههاي كشور الزماالجرا بوده و تخطی از آن تخلف محسوب
میشود».

آقاي رهپيك ـ مقام معظم رهبري گفتهاند كه به مصوبات
شوراي عالی فضاي مجازي بايد ترتيب اثر داده شود.

1

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر جايی كه مجلس زودتر از اين
شورا قانون وضع كرد ،مصوبهي مجلس معتبر است.
آقاي رهپيك ـ هنوز مجلس قانونی در اين زمينه تصويب نكرده
است .اين اليحه را تازه [از طرف دولت] به مجلس دادهاند.
آقاي مؤمن ـ اين اليحه ،فقط مربوط به قيمتگذاري است.
آقاي ابراهيميان ـ قيمتگذاري خيلی امر مهم جزئی است؛
سياستگذاري كه نيست.
آقاي رهپيك ـ باالخره ،تبصره ماده واحده گفته است ديگر؛
چون قيمتگذاري بحث مهمی است ،گفته است در
چهارچوب سياستهاي كلی اصل ( )33باشد.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه ،از اين جهت مشكلی ندارد.
آقاي رهپيك ـ اين ،اشكال اول بود.
آقاي مؤمن ـ [ذيل قانون تجارت الكترونيكی مصوب
 .0حكم مقام معظم رهبري در خصوص تشكيل شوراي عالی فضاي
مجازي و تعيين اعضاي حقيقی و حقوقی آن مورخ ...« :313۰/3۲/31
شوراي عالی فضاي مجازي كشور با اختيارات كافی به رياست رئيس
جمهور تشكيل میگردد و الزم است به كليه مصوبات آن ،ترتيب آثار
قانونی داده شود».
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 318۲/3۰/31میگويد« ]:قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده

فضاي مجازي میتواند [زير نظر اين مركز] قرار بگيرد؛ يعنی

و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ هفدهم ديماه

اين كارهاي الكترونيكی خودبهخود در فضاي مجازي هم

يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و

هست؛ اما فضاي مجازي يك بحث جداي كلی است كه

در تاريخ  1120/12/03به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ».اين

شورايی را مقام معظم رهبري براي آن قرار دادند و حدود و

قانون ،فرمايش آقا نيست .خود مجلس اين قانون را تصويب

وظايفی براي آن معين كردند[ .مركز ملی فضاي مجازي]،

كرده است و شوراي نگهبان آن را تأييد كرده است.

اساسنامه هم دارد كه راجع به كم و زيادي پهناي باند و

آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،منظور «مركز توسعه تجارت

كارهايی از اين قبيل كه بايد انجام بگيرد؛ مثل كنترل كردن

الكترونيكی» نيست .ما يك شوراي عالی فضاي مجازي داريم.

اينترنت يا به قول خودشان فيلتر كردن يا فيلتر نكردن و بعضی

آن قانون ،جدا از اين شورا و مصوباتش است .توضيح اين

چيزهاي ديگر از اين قبيل ،فعاليت میكند .وظايف آن شورا،

مطلب ،در گزارش مجمع مشورتی حقوقی آمده است.

بيشتر در خصوص اين مسائل است.

آقاي مؤمن ـ بله ،ولی توجه كنيد؛ خود قانون تجارت

آقاي رهپيك ـ اين وظيفه هم جزء وظايف شوراي عالی

الكترونيكی ،اين «مركز توسعه تجارت الكترونيكی» را ايجاد

مجازي آمده است؛ سياستگذاري در زمينهي نرخگذاري [جزء

كرده است 3.حاال اين ماده واحده و تبصرهاش میگويد اگر اين

ظايف اين شورا است].

مركز خواست قيمتگذاري بكند ،بيايد و به اينها [= كميسيون

آقاي يزدي ـ اين اليحه تعارضی با مسئله فضاي مجازي و

تنظيم مقررات ارتباطات] بگويد تا اين كميسيون ،اين قيمتها

صالحيتهاي شوراي عالی فضاي مجازي ندارد.

را تصويب كند.

آقاي رهپيك ـ يكی از مصوبات آن شوراي عالی [در مورد

آقاي رهپيك ـ حاجآقا ،بعد از تصويب آن قانون تجارت

وظايف «كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور»]

الكترونيكی ،يك شوراي عالی فضاي مجازي با دستور آقا [=

اين است« :سياستگذاري در زمينه نرخگذاري براي كليه
۲

مقام معظم رهبري] تشكيل شد.

خدمات فضاي مجازي در چهارچوب مصوب شوراي عالي».

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه با آن قانون كاري ندارد .اين تبصره

آقاي عليزاده ـ نه ،آن مصوبه ،گفته است كه اين كميسيون

دارد قيمتگذاري را به اين مركز محول میكند.

سياستگذاري بكند.

آقاي عليزاده ـ شما بگوييد اين ايراد كافی نيست؛ سابقه را هم

آقاي يزدي ـ بله ،گفته است سياستگذاري در زمينهي

بياوريد تا ما ببينيم كه اين ايراد مربوط به كجا است.

نرخگذاري خدماتی كه در فضاي مجازي ارائه میشود ،نه

آقاي يزدي ـ قيمتگذاري ربطی به شوراي عالی فضاي

نرخگذاري براي خريد و فروش و تجارت .اين اصالً از آن

مجازي ندارد .آن شوراي عالی فضاي مجازي يك حساب

مسئله انصراف دارد.

جدايی دارد .كل فضاي مجازي يك سري مقررات دارد و آن

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتاهلل يزدي ،آن چيزي كه در آن

شورا هم مسئول مقررات مربوط به فضاي مجازي است.

مصوبهي شوراي عالی مجازي است ،سياستگذاري است نه

آقاي رهپيك ـ تعيين تعرفه و مانند اينها هم ،در وظايف آن

نرخگذاري .اين مصوبهي مجلس كه نگفته است اين مركز ،براي

شوراي عالی مجازي آمده است.

نرخگذاري ،سياستگذاريها را قبول نكند؛ مصوبهي مجلس

آقاي يزدي ـ اين ،يك بحث خاصی است كه اين ماده واحده

میگويد اين مركز ،خدماتش را نرخگذاري بكند .آقايان فرمودند

میگويد مركز توسعه تجارت الكترونيكی اين خدمات را بايد

كه وظيفهي اين مركز در تعيين نرخ ،غير از آن وظيفهي

بدهد و قيمتگذاري هم بايد انجام بدهد .معموالً بخشی از كار

سياستگذاري براي نرخگذاري است .حاال اين مطلب مشخص

 .1ماده ( )8۰قانون تجارت الكترونيكی مصوب  318۲/3۰/31مجلس
شوراي اسالمی« :ماده  -8۰وزارت بازرگانی موظف است به منظور
حمايت از فعاليتهاي تجارت الكترونيكی ،با تجميع واحدهاي ذيربط،
مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد .اساسنامه و آييننامه اين مركز به
پيشنهاد مشترك وزارت بازرگانی و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد».

است و ما بحثی در اين زمينه نداريم .اگر آقايان از اين جهت ،به
اين مصوبه اشكالی دارند و آن را خالف میدانند ،بفرمايند.
 .2جزء ( )0بند (الف) مصوبه شوراي عالی فضاي مجازي در خصوص
وظايف و اختيارات و اعضاي «كميسيون عالی تنظيم مقررات فضاي
مجازي كشور» مصوب ،3133/0/۲5
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين كميسيون تنظيم مقررات

نرخگذاري را به دست اين كميسيون داده است.

ارتباطات نمیتواند اين نرخگذاري را انجام دهد.

آقاي يزدي ـ [تعيين اعضاي اين كميسيون] در اختيار دولت

آقاي رهپيك ـ يك اشكال ديگر [كه در گزارش مجمع مشورتی

است.

حقوقی آمده ]،در مورد تركيب اين كميسيون است.

3

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه ،اشكال دارد .تبصرهي ماده واحده

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك] ،اآلن در اين مصوبه در

گفته است« :انواع خدمات مركز يادشده و تعرفهي هر يك از

مورد [تركيب اعضاي] كميسيون حرفی نمیزند .اآلن ما

آنها بنا به پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت با رعايت

نمیتوانيم بگوييم [تركيب اعضاي] آن كميسيون را خالف

اصل چهل و چهارم ( )33قانون اساسی به تصويب كميسيون

قانون اساسی میدانيم .اآلن در تبصرهي ماده واحده فقط گفته

تنظيم مقررات ارتباطات میرسد ».اگر اين كار تسعير است،

است كه اين نرخها به تصويب آن كميسيون میرسد.

اين تبصره اشكال دارد؛ چون تسعير حق دولت است .اين كار،

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

كار اجرايی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ما نمیتوانيم اشكال وارد كنيم؟! اگر

آقاي رهپيك ـ در تركيب اين كميسيون ،يك وزير هست؛

در مصوبه ،وظيفهاي به آن كميسيون بدهد كه مناسب آن

بقيهي اعضاي آن ،غير وزير هستند.

كميسيون نيست ،ما میتوانيم اين اشكال را بگيريم.

آقاي عليزاده ـ ما در ايرادمان به اين مصوبه بگوييم كه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايشان [= آقاي رهپيك] میگويد كه

واگذاري اين نرخگذاري به آن كميسيون ايراد دارد .اآلن ما به

مجلس تركيب اعضاي اين كميسيون را درست كند.

آن كميسيون ايراد نمیگيريم .اآلن ما به اين وظيفهاي كه مجلس

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،میگويد تركيب اين كميسيون براي

دارد به موجب اين قانون به آن كميسيون میدهد ،ايراد

اين كار ايراد دارد.

میگيريم؛ چون مجلس نمیتواند اين وظيفه را با توجه به

آقاي رهپيك ـ بله ،تركيب اعضاي كميسيون براي اين كار ايراد

تركيبی كه اين كميسيون دارد ،بر عهدهي آن بگذارد.

دارد .اين مصوبه میگويد اين كميسيون تعرفهگذاري بكند،

آقاي يزدي ـ تبصره نمیگويد كه كميسيون نرخگذاري بكند؛

قيمتگذاري بكند؛ در حالی كه اين كار شبيه آييننامه است.

میگويد اين كميسيون نرخها را تصويب میكند .معناي آن اين

اگر اين كار شبيه آييننامه باشد ،اين جزو اختيارات هيئت

است كه اين كميسيون به عنوان كارشناس است ،والّا اصل

وزيران است.

نرخگذاري مربوط به دولت است.

آقاي عليزاده ـ اضافه كردن اين صالحيتها براي آن كميسيون

آقاي رهپيك ـ نه ،خود كميسيون نرخگذاري میكند.

ايراد دارد .نرخگذاري كار دولت است؛ بله ،واقعاً اين اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ نه ،تبصره گفته است كه اين نرخها به تصويب

آقاي رهپيك ـ بله ،اين مصوبه هم تعريف خدمات و هم تعيين

كميسيون برسد؛ نگفته است كه اين نرخها تأييد جاي ديگر را هم
میخواهد .اگر چنين چيزي را میگفت ايرادي نداشت .ما

« .1فارغ از ايراد مبنايی فوق ،اعطاء صالحيت تعيين انواع خدمات «مركز توسعه
تجارت الكترونيك» و همچنين تعرفه هر يك از آنها به «كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات» از دو جهت محل تأمل است :اول اينكه تعيين انواع
خدمات مركز توسعه تجارت با توجه به اينكه عموم و اطالق آن میتواند
باعث ايجاد و تعريف خدمات جديدي شود و از سوي ديگر تعيين وظايف
و خدمات يك نهاد ،واجد ماهيت اساسنامهاي و تقنينی میباشد ،واگذاري آن
به «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات» ،مغاير اصل ( )85قانون اساسی است؛
دوم اينكه تعيين تعرفه هر يك از خدمات به دليل اينكه اكثر اعضاء «كميسيون
تنظيم مقررات ارتباطات» از غير وزراء میباشند و تعيين چنين مواردي در
واقع داراي ماهيت آييننامهاي است مغاير اصل ( )318قانون اساسی مبنی بر
صالحيت وزراء و هيئت وزيران در تصوب آييننامههاي اجرايی جهت تأمين
اجراي قوانين است ».نظر كارشناسی مجمع مشورتی حقوقی پژوهشكده
شوراي نگهبان ،شماره  31۰3۰31مورخ  ،3131/3/1صص  8و  ،3قابل
دسترسی در نشانی زيرyon.ir/oIgsq :

میگوييم واگذاري تصويب اين موارد به آن كميسيون ايراد دارد،
مگر اينكه مصوبات اين كميسيون به تصويب دولت برسد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد؛ همهي اعضاي اين
كميسيون ،دولتی هستند.
آقاي رهپيك ـ دولتی هستند ،ولی همهي اعضاي بايد از دولت
[= هيئت وزيران] باشند؛ در حالی كه تنها يك نفر وزير در اين
كميسيون هست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [طبق اين تبصره ،مصوبات اين
كميسيون ]،با پيشنهاد وزير صنعت ،معدن و تجارت است.
آقاي عليزاده ـ خب كميسيون میتواند پيشنهاد وزير را رد
بكند .اين نرخها بايد به تصويب وزير يا هيئت وزيران برسد.
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اين مصوبه دارد براي مردم الزام ايجاد میكند.

كشور ،نمايندهي وزارت امور اقتصادي و دارايی و سه نفر
3

آقاي مؤمن ـ نه ،اين نرخها پيشنهاد وزير است.

صاحبنظر در امور ارتباطات و فناوري اطالعات هستند.

آقاي رهپيك ـ به پيشنهاد وزير است ديگر.

آقاي عليزاده ـ سه نفر صاحبنظر هم كه از اعضاي اين

آقاي عليزاده ـ باشد؛ ممكن است كه كميسيون پيشنهاد وزير را

كميسيون هستند ،غير دولتی هستند.

نپذيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در انتهاي آن [= بند (هـ) ماده ( )0قانون

آقاي سوادکوهي ـ بله ،اينطور كه نمیشود .اگر كميسيون

وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات] گفته

پيشنهاد وزير را نپذيرد ،چيز ديگري تصويب میكند .اين

است كه بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.

مصوبه اشكال دارد .واقعاً ايراد آقايان صحيح است .ما از اين

آقاي رهپيك ـ نه ،انتخاب آن سه نفر را گفته است كه به

جهت ايراد وارد میكنيم.

تصويب هيئت وزيران میرسد.

آقاي رهپيك ـ اين مصوبه ،از اين جهت اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،انتخاب آن سه نفر بايد به تصويب

آقاي عليزاده ـ واقعاً از اين جهت اشكال دارد.

هيئت وزيران برسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي رهپيك ـ خب ،اين سه نفر منتخب هيئت وزيران هستند،

آقاي رهپيك ـ اين آييننامه ،حق دولت است.

نه از اعضاي هيئت وزيران.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر از جهت اصل بحث نرخگذاري

آقاي عليزاده ـ مصوبهي اين كميسيون كه به تصويب هيئت

میگوييد ،اصالً غير ولیّ امر نمیتواند نرخگذاري كند.

وزيران نمیرسد.

آقاي رهپيك ـ نه ،اين شأن نرخگذاري براي كميسيون در

آقاي رهپيك ـ بله ،اگر مصوبهي اين كميسيون به تصويب

سلسله مراتب قانونی در كجا قرار میگيرد؟

هيئت وزيران میرسيد ،خوب بود [و اشكال برطرف میشد].

آقاي عليزاده ـ اآلن اين نرخگذاري كه اين كميسيون آن را

آقاي ابراهيميان ـ بايد ببينيم ماهيت مصوبهي اين كميسيون

تصويب میكند ،چيست؟ قانون كه نيست؛ پس آييننامه است.

چيست؛ اگر از جنس آييننامه و قانونگذاري باشد ،ايراد دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آييننامه كه نيست.

اگر از جنس قانون باشد ،مجلس بايد تصويب كند و اگر از

آقاي عليزاده ـ چرا ،آييننامه است .اگر آييننامه نيست پس

جنس آييننامه باشد ،هيئت وزيران بايد معين كند؛ منتها اگر ما

چيست؟ اين كميسيون میخواهد انواع خدمات و نرخ آنها را

سطح تعرفهگذاري را پايينتر بياوريم ،مثالً در حد بخشنامه

تعيين بكند.

باشد و يك ماهيت اجرايی داشته باشد... ،

آقاي رهپيك ـ باالخره ،اين مصوبه در مورد چيست؟

آقاي عليزاده ـ مگر اين كميسيون میتواند بخشنامه صادر بكند؟

آقاي عليزاده ـ يا دولت بايد نرخگذاري را تعيين بكند ،يا

آقاي رهپيك ـ نه ،بخشنامه را هم وزير بايد صادر كند.

مجلس بايد تعيين بكند.

آقاي ابراهيميان ـ بله ،وزير بخشنامه صادر میكند ،نه هيئت

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،هر چيزي كه دولت [بايد آن را تعيين

وزيران؛ اما اگر تعيين تعرفه در حد مسائل اجرايی باشد،

كند ،يعنی اينكه] از طريق دولت انجام پذيرد ،نه اينكه خود

آنوقت ايراد اين نيست كه مصوبهي كميسيون بايد به تصويب

دولت مستقيماً تعيين كند.
آقاي عليزاده ـ تبصره اين را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ امور اجرايی از طريق دولت ،در اين
كميسيون انجام میشود.
آقاي رهپيك ـ اين كميسيون میخواهد براي كل كشور
قيمتگذاري كند.
آقاي عليزاده ـ اعضاي اين كميسيون از اعضاي دولت هستند؟
آقاي رهپيك ـ يك نفر از آنها ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات
است و بقيه ،معاون وزير ،نمايندهي سازمان مديريت و برنامهريزي

 .1ماده ( )0قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
مصوب  318۲/3/33مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -0كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات از افراد زير با استفاده از امكانات معاونت امور
مخابراتی و اداره كل ارتباطات راديويی تشكيل میگردد:
الف -وزير ارتباطات و فناوري اطالعات (رئيس)
ب -معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی
(دبير)
ج -نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
د -نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايی
هـ -سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطالعات با
پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات و تصويب هيئت وزيران».

181

مشروح مذاكرات جلسه 1131/3/3

هيئت وزيران برسد؛ چون امور اجرايی به خود قوهي مجريه

پزشكی تعيين میكند ،نه هيئت دولت.

مربوط است و اينكه قوهي مجريه چطور اين امور را اجرا

آقاي رهپيك ـ نه ،تعيين تعرفههاي پزشكی به دست نظام

میكند به خودش مربوط است .در اين صورت ،اين مصوبهي

پزشكی نيست؛ همين اخيراً هيئت دولت تعرفههاي پزشكی را

مجلس فقط ترتيب اجرا را گفته است.

تصويب كرد.

آقاي عليزاده ـ اينها [= مجلس] نمیتواند چنين چيزي را بگويد.

آقاي مؤمن ـ بله ،هيئت دولت هم میتواند تصويب كند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر ما بگوييم كه خود دولت در يك

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،هر دو میتوانند تصويب بكنند.

ساختاري دارد تكليف انجام اين كار اجرايی را مشخص

آقاي عليزاده ـ نه ،دولت به سازمان نظام پزشكی اجازه میدهد

میكند؛ مثالً اگر خود دولت اليحهاي در اين زمينه بدهد و

كه اين سازمان اين نرخگذاري را اجرا بكند؛ وگرنه [نظام

بگويد ما میخواهيم در يك ساختار ويژه اين كار را بكنيم ،اين

پزشكی نمیتواند مستقالً نرخگذاري كند].

كه ايرادي ندارد.

آقاي يزدي ـ تبصرهي اين ماده واحده میگويد انواع خدمات

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،مجلس هم میتواند اين ساختار را

مركز يادشده و تعرفهي هر يك از آنها بنا به پيشنهاد وزير

تأييد بكند.

صنعت است .اين تبصره فقط مربوط به تعرفههاي خدماتی

آقاي رهپيك ـ مجلس كه نمیتواند چيزي بر خالف قانون

است كه اين مركز آن خدمات را ارائه میدهد ،نه نرخگذاري

اساسی تصويب كند.

روي جنسی كه میخواهند بخرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مصوبات اين كميسيون ،نياز به تأييد

آقاي عليزاده ـ دولت خدمات را به مردم ارائه میدهد.

وزير دولت دارد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله ،نياز به تأييد وزير دارد.

آقاي عليزاده ـ پس بالطبع ،دولت بايد اين نرخگذاري را

آقاي رهپيك ـ اين مصوبه ،خالف اصل ( )318قانون اساسی

تصويب كند.

است ديگر .اگر نرخگذاري در حد آييننامه باشد بايد به

آقاي يزدي ـ اين كميسيون دارد خدماتی را كه اين مركز ارائه

تصويب هيئت وزيران برسد.

میدهد ،نرخگذاري میكند.

آقاي عليزاده ـ در اينجا فقط وزير صنعت ،معدن و تجارت پيشنهاد

آقاي عليزاده ـ خب همهي اعضاي اين كميسيون دولتی نيستند.

نرخگذاري میدهد؛ چيزي را تصويب نمیكند .اكثريت اعضاي اين

آقاي يزدي ـ نرخگذاري اين كميسيون ،براي اجناس تجارتی

كميسيون وزير نيستند و فقط يك نفر وزير در آن هست.

نيست .يكوقتی است كه شما میبينيد نرخگذاري بر روي

آقاي مدرسي يزدي ـ مطابق اين مصوبه ،دولت از طريق اين

اجناسی است كه مردم میخواهند آن اجناس را خريد و فروش

وزير ،كار اجرايی را انجام دهد؛ كميسيون كه نمیخواهد كاري

بكنند ،اين ،يك حرف است؛ ولی يكوقتی نرخگذاري روي

انجام دهد .اآلن نرخگذاري پزشكان بيمارستان در دست

خدماتی است كه اين تشكيالت مركز توسعه تجارت

كيست؟

الكترونيكی آن خدمات را ارائه داده است؛ [اين نرخگذاري

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سازمان نظام پزشكی.

ايرادي ندارد« ].انواع خدمات مركز يادشده و تعرفههاي هر

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آن هم يك همين طور است [و در

يك از آنها» ،يعنی اين كميسيون ،تعرفههاي هر يك از آن

دست دولت نيست].

خدماتی كه اين مركز ارائه میدهد را بنا به پيشنهاد وزارت

آقاي يزدي ـ نرخگذاري در اين تبصره ،فقظ مربوط به خدمات

صنعت و معدن و تجارت تصويب بكند.

اين مركز است.

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه ،اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ باشد؛ مردم بايد اين مبالغ را پرداخت كنند.

آقاي يزدي ـ نه ،اين مصوبه اشكالی ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن چه كسی نرخگذاري پزشكان را

آقاي عليزاده ـ چند نفر غير وزير هم جزء اعضاي اين

تعيين میكند؟

كميسيون هستند .افراد غير دولتی هم در آن عضو هستند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سازمان نظام پزشكی.

اشخاص صاحبنظر كه دولتی نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر ،خب تعرفههاي پزشكی را نظام

آقاي مدرسي يزدي ـ خب [= بند (هـ) ماده ( )0قانون وظايف و
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اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات] گفته است كه
انتخاب اين سه نفر صاحبنظر به تصويب هيئت وزيران باشد.
آقاي عليزاده ـ مگر انتخاب آن سه نفر توسط هيئت وزيران،
آنها را دولتی میكند؟ خب ،اگر شما به اين ايراد رأي میدهيد،
رأي بدهيد؛ اگر رأي نمیدهيد ،ندهيد.
آقاي يزدي ـ الزم است كه روشن بشود كه نرخگذاري اجناس

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان ،ما اين ايراد را رأي گرفتيم؛ اين
ايراد رأي نياورد.

3

اليحه موافقتنامه مربوط به همكاری در زمينه
امنيت در دريای خزر
منشي جلسه ـ «اليحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه
0

مورد تجارت منظور نيست.

امنيت در درياي خزر

آقاي رهپيك ـ اين تبصره ،خالف اصل ( )318قانون اساسی

ماده واحده -موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در

است.

درياي خزر به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده

آقاي يزدي ـ نرخگذاري اين كميسيون ،روي خدماتی است كه

ميشود .

اين مركز به مردم ارائه میدهد .اين كميسيون ،نرخ خدمات آن

تبصره -رعايت اصل يكصد و سي و نهم ( )113قانون اساسي
1

مركز را معين میكند.

جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده ( )10و اصل هفتاد و

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايانی كه به اين تبصره اشكال دارند،

هفتم ( )22قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در اجراي ماده

رأي بدهند؛ از اين جهت كه اين كميسيون دارد نرخگذاري
خدمات را تصويب میكند ،در حالی كه بعضی افراد غير دولتی

3

( )11اين موافقتنامه الزامي است».

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان ،اگر نكتهاي داريد ،بفرماييد.

هم در آن كميسيون ،عضو هستند و از آن طرف ،غير وزير هم
داخل آن كميسيون هستند.
منشي جلسه ـ چهار رأي شد .رأي نياورد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقاي يزدي هم كه معموالً رأي میداد.
آقاي يزدي ـ نه ،من رأي نمیدهم .من اين تبصره را خالف
قانون اساسی نمیبينم .من اصالً حق اين مركز میبينم كه اين
خدمتی را كه ارائه میدهد ،بايد خودش هم نرخش را معين
كند.
آقاي عليزاده ـ حاال اين ايراد رأي نياورد ديگر؛ برويم.
آقاي سليمي ـ در [بند (ط)] ماده ( )30همين [قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران ()313۰ - 3133
مصوب  3183/3۰/۲5مجمع تشخيص مصحلت نظام] آمده
است« :ط -به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده
ميشود با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ،مبالغي به
عنوان حق امتياز ،خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج
در پروانههاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد

خزانهداري كل كشور واريز نمايد  .»...اين بند ،عين همين
مطالب اين مصوبه را آورده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ حاال شايد مجلس ،اين مطلب را
تكرار كرده است.
آقاي رهپيك ـ آن اخذ خسارت و مانند اينها يكچيز ديگري
است .اآلن ،اين تبصره در مورد تعيين تعرفه ،چيز جديدي را
بيان میكنند.

 .1نظر شماره  31/3۰۲/3۲8۰مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  ۲5۲/38088مورخ  ،3131/1/۲3اليحه تعيين تعرفههاي
خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكی مصوب جلسه مورخ بيستم
خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی ،در جلسه
مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه
مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
 .2اليحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر در
تاريخ  3133/8/1به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين اليحه ،پس از
ارسال به مجلس شوراي اسالمی ،در تاريخ  3131/1/۲۰به تصويب
نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ()33
قانون اساسی ،طی نامهي شماره  381/38013مورخ  3131/1/۲3به
شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در
جلسهي مورخ  ،3131/3/3نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين مصوبه با
موازين شرع و قانون اساسی را طی نامهي شماره  31/3۰۲/3۲8۲مورخ
 3131/3/3به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد.
 .0ماده ( )3۲اليحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي
خزر مصوب  3131/1/۲۰مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3۲هر گونه
اختالف ناشی از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه از طريق مشورت و
مذاكره ميان طرفها حل و فصل میشود».
 .4ماده ( )31اليحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي
خزر مصوب  3131/1/۲۰مجلس شوراي اسالمی« :ماده -31
 -3مفاد اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفها میتواند اصالح يا تكميل
گردد.
 -۲اصالحيهها و تكملههاي اين موافقتنامه ،جزء الينفك آن را تشكيل
میدهد و به صورت تشريفات (پروتكل)هاي جداگانه تنظيم میشوند كه
طبق رويه پيشبينی شده در ماده ( )35اين موافقتنامه الزماالجراء
میگردند».
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آقاي رهپيك ـ يك شبههاي در مورد در ماده ( 3)3اين مصوبه

آقاي رهپيك ـ نه ،بند ( )۲و ( )1ماده (.)3

هست .به حضورتان عرض شود كه طبق تبصرهي ماده واحده،

آقاي عليزاده ـ بند ( )۲ماده ( )3اين است« :تعامل ميان

رعايت اصل ( )11قانون اساسی در اجراي ماده ( )31اين

نهادهاي ذيصالحِ طرفها میتواند در ساير اَشكال مورد

موافقتنامه الزامی شده است؛ چون موضوع ماده ( )31همين

توافقِ طرفها نيز صورت گيرد».

بحث اصالح موافقتنامه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اطالق بند ( )۲اشكال دارد كه شامل

آقاي عليزاده ـ تبصره در مورد ماده ( )3۲هم گفته است.

آن حدي كه فراتر از اين توافق را اجرا بكند هم میشود.

آقاي رهپيك ـ بله؟

آقاي عليزاده ـ بند ( ،)۲صحبت از توافق جديد كه نمیكند؛

آقاي عليزاده ـ در تبصره گفته است كه در اجراي ماده ( )3۲و

صحبت از «تعامل» است.

در اجراي ماده (.)31

آقاي اسماعيلي ـ اين مسئله ،يك مسئلهي اجرايی است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،همان است.

آقاي عليزاده ـ بله ،مقصود ،تعامل اجرايی است.

آقاي رهپيك ـ بله ،اما منظور بنده ماده ( )31است كه مربوط به

آقاي رهپيك ـ حاال ما به اين كلمهها خيلی نبايد اتكا كنيم؛

اصالح موافقتنامه است .حرف شما درست است .ممكن است

چون اين كلمهها ترجمه هستند.

كه بندهاي ( )۲و ( )1ماده ( )3يك ترديد و ابهامی داشته باشد

آقاي عليزاده ـ بند ( )1ماده ( )3به طور كلی مشخص است:

كه در اينجا ،مقصود از اين توافقها ،همين توافقهاي به

«-1نهادهاي ذيصالحِ طرفها ،به منظور انجام تعامل،

اصطالح به عنوان موافقتنامه است يا چيز ديگري است؟ بند

تشريفات (پروتكل)هايی را در خصوص همكاري در زمينه

( )۲ماده ( )3گفته است« :تعامل ميان نهادهاي ذيصالحِ طرفها

تعيينشده در ماده ( )۲اين موافقتنامه منعقد مینمايد ».نه ،اين

ميتواند در ساير اَشكال مورد توافق طرفها نيز صورت گيرد».

بند ايراد ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حرف بنده هم همين است؛ اين بند،

آقاي رهپيك ـ حاال رفع اين اشكال ساده است؛ مجلس در

اطالق دارد.

تبصرهي ماده واحده بنويسد در ماده ( )31و ([ )3اصل ()11

آقاي رهپيك ـ يعنی مطابق بند ( )۲ماده ( )3میشود يك

قانون اساسی رعايت بشود].

توافقهاي ديگري به اَشكال ديگري كرد؟ همچنين آن بند ()1

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من ،اين اِشكالی ندارد.

كه در مورد پروتكلها است هم شبهه دارد .البته شايد

آقاي عليزاده ـ ما نمیتوانيم بگوييم اين ماده ( )3ايراد دارد؛ ما

«تشريفات» ترجمهي خوبی براي كلمهي «پروتكل» نباشد؛

نمیتوانيم به دولت بگوييم كه شما تصويب توافقها در امور

همان كلمهي «قراردادها» بهتر است .منظور از «پروتكلها»

اجرايی را براي تأييد به مجلس بياوريد.

قراردادهاي ضميمه و مانند اينها است .بند ( )1گفته است كه

آقاي رهپيك ـ ساير اَشكال توافق ،مسائل اجرايی نيست.

طرفها میتوانند اين پروتكلها را هم انجام بدهند.

آقاي عليزاده ـ بند ( )۲ماده ( )3میگويد« :تعامل ميان نهادهاي

آقاي عليزاده ـ كجا را میفرماييد ،بند ( )3را میفرماييد؟

ذيصالحِ طرفها میتواند در ساير اَشكال مورد توافقِ طرفها
نيز صورت گيرد».

 .1ماده ( )3اليحه موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي
خزر مصوب  3131/1/۲۰مجلس شوراي اسالمی« :ماده -3
 -3تعامل ميان نهادهاي ذيصالح طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه،
به طور دوجانبه و چندجانبه ،بدون خدشه وارد نمودن به منافع ساير
طرفها انجام میپذيرد و شامل مبادله اطالعات ،برگزاري جلسات و
رايزنیها ،تبادل تجربيات و همچنين انجام فعاليتهاي توافقشده در
زمينههاي مشخصشده در ماده ( )۲اين موافقتنامه میباشد.
 -۲تعامل ميان نهادهاي ذيصالحِ طرفها میتواند در ساير اَشكال مورد
توافق طرفها نيز صورت گيرد.
 -1نهادهاي ذيصالح طرفها ،به منظور انجام تعامل ،تشريفات
(پروتكل)هايی را در خصوص همكاري در زمينههاي تعيينشده در ماده
( )۲اين موافقتنامه منعقد مینمايند».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن ساير توافقها ،توافقهاي مُكمّل
میشود كه مشمول ماده ( )31میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،آن توافقها كه توافقهاي مُكمّل است .قبالً
تبصرهي ماده واحده گفته است كه توافق مُكمّل به تصويب
مجلس شوراي اسالمی برسد .آقايانی كه بند ( )۲و ( )1ماده
( )3را مغاير اصل ( )11قانون اساسی میدانند ،بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ آيا اين بندها از ديد ما اشكالی ندارد؟
آقاي عليزاده ـ به جاي ديگري از اين مصوبه ايراد نداريد؟
آقاي رهپيك ـ نه ،ايراد ديگري نداريم.
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آقاي عليزاده ـ آقايان ،اگر به اين اليحه موافقتنامه اشكالی

آقاي عليزاده ـ اين مصوبهي بازگشتی از مجلس است.

دارند ،بفرمايند.

منشي جلسه ـ ايراد شورا [در نظر شماره  31/3۰۲/881مورخ

آقاي مدرسي يزدي ـ البته باز آقايان [اعضاي مجمع مشورتی

 ]3133/1/3۰اين بوده است« :ماده واحده از اين حيث كه تاريخ

حقوقی] يك اشكال ديگري هم به اين مصوبه داشتهاند 3،ولی

و مدت تمديد را مشخص ننموده و همچنين معلوم نيست كه

كسی اين اشكال را قبول نمیكند.

براي رديف مرقوم محل مصرف ديگري در نظر گرفته شده يا

آقاي عليزاده ـ پس آقايان اعضاي شوراي نگهبان ،اليحهي

خير ،و اينكه چه مبلغ از اين رديف باقي است و آيا مبلغ

موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر را

باقيمانده كفايت هزينه پيشبيني شده را مينمايد يا خير ،ابهام

خالف شرع و قانون اساسی ندانستند و ايرادي نداشتند؛

دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد ».كه مجلس

بنابراين ،اين موافقتنامه تأييد شد.

مصوبهاش را به اين ترتيب اصالح كرده است« :ماده واحده -به

۲

طرح اجازه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل
در حوزه نظارت بر بازار
(اعادهشده از شورای نگهبان)
منشي جلسه ـ «طرح اجازه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت
بر بازار (اعادهشده از شوراي نگهبان)».

1

وزارت صنعت ،معدن و تجارت اجازه داده ميشود در سال
 1131در سقف بازرسان بهكار گرفتهشده در سال  1130با تأمين
اعتبار از رديف  552222-12قانون بودجه سال  1131كل كشور،
جهت اجراي طرح بازرسي كاال و خدمات بدون هزينه جديد
اقدام نمايد».

آقاي عليزاده ـ عرض شود به حضورتان ،يك رديفی [در
جداول قانون بودجه سال  ]3131وجود دارد به شماره رديف
 ،55۰۰۰۰كه اصالً در شماره ( )31آن رديف ،عنوان «اعتبارات
3

اجراي طرح بازرسی كاال و خدمات» آمده است .من

 ...« .1مسئله عمدهاي كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد ،اطالق و
عموم بندهاي ( )۲و ( )1ماده ( )3است كه به نظر مغاير با اصل ()11
قانون اساسی است .بدين تفصيل كه:
مطابق بند ( )۲ماده (« )3تعامل نهادهاي ذيصالح طرفها میتواند در
ساير اشكال مورد توافق طرفها نيز صورت گيرد»؛ بنابراين تعامل در
«ساير اشكال مورد توافق» مندرج در اين بند از اين جهت كه میتواند
متضمن قراردادي جديد باشد ابهام دارد و در اين صورت الزم است
منوط به رعايت اصل ( )11قانون اساسی گردد.
بند ( )1ماده ( )3نيز مقرر داشته «نهادهاي ذيصالح طرفها به منظور
انجام تعامل ،تشريفات (پروتكل)هايی را در خصوص همكاري در
زمينههاي تعيينشده در ماده ( )۲اين موافقتنامه منعقد مینمايند ».لذا
انعقاد تشريفات (پروتكل) موضوع اين بند نيز میتواند دربرگيرنده
معاهدات جديدي باشد و در نتيجه الزم است به رعايت اصل ()11
قانون اساسی در اين خصوص تصريح شود ».نظر كارشناسی مجمع
مشورتی حقوقی (پژوهشكده شوراي نگهبان) ،شماره  31۰1۰۰3مورخ
 ،31/1/۲3صص  ، 3۲-33قابل مشاهده در نشانی زير:
. http://yon.ir/LF0Bs
 .2نظر شماره  31/3۰۲/3۲8۲مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  381/38013مورخ  ،3131/1/۲3اليحه موافقتنامه مربوط به
همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر مصوب جلسه مورخ بيستم
خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی در جلسه
مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه
مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
 .0طرح اجازه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار



نمیخواهم اين را رد يا تأييد كنم ،اما به حضور شما عرض
شود كه در سالهاي گذشته هم اينها [= بازرسان شاغل در
حوزهي نظارت بر بازار] بودهاند و هزينهي اين كار را از همين
رديف میدادهاند؛ منتها رديف شماره ( )31مثالً رديف شماره
( )33بود .يك چيزي كه اآلن مجلس در اين مصوبهي اصالحی

معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار در تاريخ  3131/1/3با
قيد دو فوريت به تصويب مجلس شوراي اسالمی رسيد .اين مصوبه،
مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون اساسی ،طی
نامهي شماره  353/333۰5مورخ  3131/1/1به شوراي نگهبان ارسال
شد .شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسهي
مورخ  3131/1/1بررسی كرد و آن را از جهاتی داراي ابهام و غير قابل
اظهار نظر دانست و نظر خود در اين خصوص را طی نامهي شماره
 31/3۰۲/881مورخ  3131/1/3۰به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد .در
نهايت ،با اصالحات مورخ  3131/1/۲1مجلس ،اين مصوبه در مرحلهي
دوم رسيدگی در جلسهي مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان بررسی و نظر
شورا مبنی بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی نامهي
شماره  31/3۰۲/3۲13مورخ  3131/3/3به مجلس شوراي اسالمی اعالم
شد.
 .4در رديف ( )31جدول شماره ( )3قانون بودجهي سال  3131كل كشور
با عنوان «برآورد اعتبارات رديفهاي متفرقه در سال  ،»3131پانصد و
هفتاد هزار ميليون ريال به «اعتبارات اجراي طرح بازرسی كاال و
خدمات» اختصاص يافته است.
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كم كرده ،اين است كه در اين مصوبهي قبلی جذب را تا سقف

پيشبينی شده ،براي ما بار مالی اضافه دارد .لذا اشكال شورا در

 15۰۰نفر گفته بودند ،اما اآلن گفتهاند در سقف بازرسان بهكار

مورد تاريخ و مدت تمديد رفع شده ،ولی اينكه آنجا چه

گرفتهشده در سال  .313۲اگر بخواهم حساب كنم ،در سالهاي

دستگاههاي ديگري [براي استفاده از آن رديف اعتباري مربوط

گذشته حدود سه هزار نفر میشوند؛ يعنی میخواستند امسال

به بازرسی] بودهاند و اينكه مبلغ اضافهاي از آن رديف باقی

( )5۰۰نفر را براي جذب اضافه بكنند كه آن ميزان اضافه [با

میماند يا خير[ ،در اين مصوبهي اصالحی پاسخی ارائه نشده و

نظر مرحلهي اول شورا و با اين مصوبهي اصالح] ،جلويش

از اين جهت ،مفاد مصوبه] تغييري نكرده است.

گرفته شد .توجه فرموديد؟ اينكه در نظرمان نسبت به مصوبهي

آقاي مدرسي يزدي ـ جواب اين اشكال شما روشن است؛ [در

سابق گفتيم كه تاريخ تمديد هم معلوم نيست و تا كِی بايد

اين مصوبه ،به دولت] «اجازه» داده شده است؛ لذا دولت

تمديد بكنند ،در اين مصوبهي اصالحی گفتهاند در سال 3131

میتواند اين «اجازه» را استفاده نكند.

تمديد بكنند .توجه فرموديد؟ اين رديفی را هم كه در نظر

آقاي سليمي ـ اگر [منابعی از محل آن رديف براي اجراي اين

گرفتهاند ،مربوط است به اعتبارات اجراي طرح بازرسی كاال و

مصوبه] باقی ماند ،اين مصوبه اجرا میشود؛ اگر هم باقی نماند،

خدمات كه براي همين كار پيشبينی شده است.

اجرا نمیشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلِ مصوبه هم به دولت «اجازه» داده

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه دادهاند ،يعنی اجازه داريد از اين

بود[ ،نه اينكه دولت را تكليف به انجام اين كار كند].

اجازه ،استفاده نكنيد.

آقاي رهپيك ـ نه ،من توضيح بدهم.

آقاي ابراهيميان ـ در اين مصوبهي اصالحی ،گفته شده كه

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی شما میخواهيد بگوييد ايراد دارد يا

بدون هزينهي جديد باشد.

ايراد ندارد؟

آقاي عليزاده ـ بگذاريد من راجع به اين موضوع توضيح بدهم.

آقاي رهپيك ـ بله ،ما میگوييم تا حدي ايراد باقی است .ببينيد،

بنده به كميسيون رفتم؛ در كميسيون داخلی مجلس ،هر سه

اشكال شورا يكی در مورد تاريخ و مدت تمديد بود ،يكی

طرف آمده بودند؛ هم اعضاي كميسيون بودند ،هم از وزارت

ديگر اين بود كه مصارف ديگر اين رديف چه چيزهايی است

صنعت بودند و هم آقايان معاونت رئيس جمهور كه مخالف

و اينكه [با توجه به ساير مصارف پيشبينی شده در آن رديف]

اين مصوبهاند ،همگی اينها بودند.

چقدر از بودجهي آن رديف باقی میماند.

آقاي رهپيك ـ دولت ،مخالف است.

آقاي عليزاده ـ آن رديف ،مصارف ديگري نداشته است.

آقاي عليزاده ـ بله ،معاونت توسعهي مديريت و سرمايهي

آقاي رهپيك ـ چرا؛ اين رديف عنوانش بازرسی است ،ولی هم

انسانی رئيس جمهور مخالف است .اينها [= معاونت توسعهي

مجلس و هم سازمان مديريت و برنامهريزي كشور میگويند

مديريت و سرمايهي انسانی رئيس جمهور با برخی

كه اين رديف مختص به وزارت صنعت نبوده است.

وزارتخانههاي دولت مانند وزارت صنعت ،معدن و تجارت]

آقاي عليزاده ـ چرا ،مختص همين كار بوده است.

گاهی با هم يك دعوايی دارند ،میآيند اين وسط ما را [وارد

آقاي رهپيك ـ به عرض من توجه كنيد .اين رديف مربوط به

دعواي خودشان میكنند ].من حاال فهميدم ،آنجا هم به اينها

جهاد كشاورزي است ،مربوط به گمرك است ،مربوط به

گفتم كه شما با هم دعوا داريد .دولت میگويد ما اين جاها را

جاهاي مختلفی است .سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هم

براي اين رديف اعتباري داريم و میخواهيم بودجهي بازرسان

يك نامه در خصوص اين مصوبه ارسال كرده مبنی بر اينكه آقا

همين جا [= وزارت صنعت] را هم بدهيم ،ولی میخواهيم

اين رديف ،اولِ سال تعيين شده و هزينهي مقابلش هم تعيين

براي اين كار بازرسی ،يك شركت تشكيل بدهيم .من كه در

شده است و اصالً اين رديف ،ربطی به اين ( )15۰۰بازرس

جلسه بودم به اين نتيجه رسيدم كه اينها میگويند ما میخواهيم

وزارت صنعت ندارد .سازمام مديريت میگويد ما براي تمام

يك شركت تشكيل بدهيم كه همان بازرسها بيايند و در قالب

اين دستگاههايی كه وظيفهي بازرسی دارند ،يك رقمی در آن

اين شركت كار بكنند؛ همين.

رديف ديدهايم كه رقمش هم مشخص است .اآلن سازمان

آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن قانون به نحوي شد كه شركتها

میگويد بهكارگيري اين تعداد بازرس كه در اين مصوبه

ملغی بشود.
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آقاي عليزاده ـ بله.

جاري اقدام نمايد 1».آن سال از همين رديف و براي همين كار

آقاي رهپيك ـ ببينيد موضوع چه بوده است؟ اين بازرسان،

بودجه اختصاص دادهاند .امسال هم خود اينها در مجلس ،همه

نيروي شركتی بودند ،حاال میخواستند وضعيت اينها را به

قبول داشتند كه تا به حال ما براي اين رديف [= رديف شماره

قرارداد كار معين تبديل بكنند .اين تعداد از سقف مجوز قانون

( )31جدول شماره ( )3قانون بودجهي سال  3131كل كشور

هم باالتر است.

با عنوان «برآورد اعتبارات رديفهاي متفرقه در سال  »3131به

آقاي عليزاده ـ بله ،اعتبارات رديفهاي موردي [= متفرقه]،

مبلغ پانصد و هفتاد هزار ميليون ريال براي «اعتبارات اجراي

موقت است .اما اين اعتبار اجراي طرح بازرسی كاال و خدمات

طرح بازرسی كاال و خدمات»] ،هيچ مصرفی نكردهايم .آن

را همهساله در بودجه آوردهاند؛ پارسال هم عين همين بوده،

رديف اصالً براي همين مورد است .اينها [= نمايندگان معاونت

منتها شمارهي رديفش با امسال تفاوت داشته است .اين چند

برنامهريزي و نظارت راهبري رئيس جمهور با نمايندگان

رديفی كه اينجا [در جدول شماره ( )3قانون بودجهي سال

وزارت صنعت ،معدن و تجارت] وقتی حضوري با هم روبهرو

 3131كل كشور] هست را ببينيد .اين مصوبه اآلن آمده و گفته

شدند تنها اختالفی كه داشتند ،اين بود كه دولت میگويد ما

كه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

بايد براي امر بازرسی و بازرسان شركت تشكيل بدهيم ،اما

اين بودجه را در اختيار وزارت صنعت قرار دهد .خودشان هم

وزارت صنعت میخواهد بروند همان برنامهاي كه از سابق

گفتهاند؛ همانجا در كميسيون داخلی مجلس هم همهشان اين

داشتهاند را ادامه بدهند.

را قبول داشتند[ .در مرحلهي قبل] موقعی كه اين مصوبه در

آقاي رهپيك ـ قضيه برعكس است؛ حاال من عرض میكنم.

شوراي نگهبان مطرح شد ،بنده در جلسه نبودم .فقط پنج نفر از

آقاي عليزاده ـ نه ،اينطور نيست؛ من خودم [در جلسهي

آقايان فقها در آن جلسه [= جلسهي مورخ  ]3131/1/1حضور

كميسيون داخلی مجلس] بودم ،چه چيزي برعكس است؟!

داشتند .در آن جلسه آقايان فرموده بودند كه اين مصوبه ايراد

آقاي رهپيك ـ ببينيد ،بايد ببينيم اصل اين مطلب چيست .اين

ندارد .با وجود اين ،قبل از اينكه نامهي دولت در خصوص آن

بازرسها را به صورت شركتی میگرفتند .اين يك طور نحوهي

مصوبه بيايد 3،من گفتم كه اين مصوبه يك ابهاماتی دارد .بعداً

انجام كار است؛ يعنی با يك شركتی قرارداد میبندند ،يك پولی

با آقايان اعضاي شورا تلفنی صحبت كرديم و با نظر آنها آن

میدهند ،آن شركت هم يك تعداد نيرو میگيرد و [كار بازرسی

ابهام را به مصوبه گرفتيم و [طی نامهي شماره 31/3۰۲/881

را براي آن دستگاه انجام میدهد] .لذا اين نيرو مستقيماً با

مورخ  ]3133/1/3۰به مجلس فرستاديم .من [براي تبييين نظر

دستگاه ارتباطی ندارد .بنابراين ،يك حداقل حقوقی به اين

شورا و برطرف كردن ايراد مصوبه] به جلسهي كميسيون

بازرسان میدهند .در قانون مديريت خدمات كشوري گفته شده

داخلی مجلس رفتم .آقايان ،خالصهي آنچه كه دربارهي اين
مصوبه گفتنی و مهم است اين است كه اين رديف همهساله
بوده است .در سال  3133هم وجود داشته كه جناب آقاي
محمدرضا رحيمی[ ۲در ابالغيهي مصوبهي هيئت وزيران] گفته
است كه «وزارت صنعت و معدن و تجارت مجاز است نسبت
به انعقاد قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتی با نيروهاي
بازرسی و نظارت در سازمان حمايت مصرفكنندگان و
توليدكنندگان تا سقف سه هزار و دويست نفر از محل اعتبار
 55۰۰۰۰-33قانون بودجه سال  3133كل كشور تا پايان سال
 .1نامهي شماره  ۲۰۰/31/1۰۲3مورخ  3131/1/8جانشين معاون توسعهي
مديريت و سرمايهي انسانی رئيس جمهور به شوراي نگهبان.
 .2معاون اول رئيس جمهور در دورهي نهم رياست جمهوري آقاي محمود
احمدينژاد.

 .0مصوبهي هيئت وزيران در جلسهي مورخ  3133/5/8به شماره
/33133ت31031هـ و ابالغی مورخ  .3133/5/33الزم به ذكر است كه
اين مصوبه در همان سال با مصوبهي مورخ  3133/3۲/31هيئت وزيران
به شمارهي /۲5۲011ت 31031و ابالغی مورخ  ،3133/3۲/33با عنوان
«اجازه انعقاد قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتی با نيروهاي بازرسی
و نظارت به وزارت صنعت ،معدن و تجارت» نسخ صريح میشود .اين
مصوبه اظهار میدارد -3« :وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سازمانهاي
حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و صنعت ،معدن و تجارت
استانها) مجاز است از ابتداي سال  3133نسبت به انعقاد قرارداد كار
معين (مشخص) يا ساعتی با نيروهاي بازرسی و نظارت تا سقف سه
هزار و پانصد نفر ،از محل اعتبار رديف ( )55۰۰۰۰ -33قانون بودجه
سال  3133كل كشور اقدام نمايد .جذب نيروهاي جديد و جايگزين در
سقف تعداد نفرات و اعتبار تعيينشده بالمانع است -۲ .اين تصويبنامه
جايگزين تصويبنامهي شماره /33133ت 31031هـ مورخ 33/5/3133
میشود».
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بود كه دستگاهها به نسبت كل پرسنل خود ،تا ده درصد ()%3۰

دارد .اآلن بحث سازمان مديريت [= معاونت توسعهي مديريت

میتوانند قرارداد كار معين ببندند 3.دولت [در سال  ]3133يك

و سرمايهي انسانی رئيس جمهور] اين است كه همين وضعيت

مصوبهاي وضع كرد  -همين مصوبهاي كه ايشان [= آقاي

شركتی را ادامه دهيد.

عليزاده] میگويند ۲-تا خارج از آن سقف ده درصد ( ،)%3۰سه

آقاي عليزاده ـ شركتی نبوده است؛ من سابقهي اين مصوبه را

هزار و خردهاي نيروي قرارداد كار معين بگيرند .اين مصوبهي

خواندهام.

دولت به كميسيون تطبيق [= هيئت بررسی و تطبيق مصوبات

آقاي رهپيك ـ اين مصوبهاي كه ما نسبت به آن ابهام گرفتيم،

دولت با قوانين] رفت كه كميسيون تطبيق به آن ايراد گرفت و

چه بود؟ در آن مصوبه آمدند و بهكارگيري نيروهاي شركتی را

گفت خالف قانون است 1و شما نمیتوانيد اين مقدار نيروي

به ( )15۰۰نفر بازرس به صورت قرارداد كار معين تبديل

كار معين را بهكارگيري كنيد .چون وقتی نيروي كار معين

كردند .مفاد اين مصوبه دقيقاً همان مصوبهاي بود هيئت وزيران

میگيرند ،افزايش بودجه میخواهد .به نيروي شركتی يك

در سال  3133به تصويب رسانده بود و در كميسيون تطبيق [=

حداقلی از حقوق را میدهند ،اما وقتی نيروي كار معين شد،

هيئت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با قوانين] به دليل اينكه

يك رقمی بايد به حقوق آن نيرو اضافه كنند .به هر حال،

خالف قانون عادي بود ،رد شد .برخی از نمايندگان مجلس آن

كميسيون تطبيق [= هيئت بررسی و تطبيق مصوبات دولت با

مصوبه به صورت «طرح» در مجلس مطرح كردند تا آن را به

قوانين] آن مصوبهي دولت را رد كرد .حاال اينها آمدهاند آن

صورت «قانون» درآورند .حاال سازمان مديريت [= معاونت

چيزي را كه در كميسيون تطبيق رد شد ،به صورت «طرح» به

توسعهي مديريت و سرمايهي انسانی رئيس جمهور] نامه زده و

مجلس بردهاند و آن را به تصويب رساندهاند؛ گفتهاند ()15۰۰

میگويد كه آقا ،اين بهكارگيري بازرسان به صورت كار معين

تا بازرس كار معين جذب شود كه اين ،نياز به افزايش بودجه

نمیتواند انجام شود؛ اين خالف است و بودجه هم براي اين

 .1تبصرهي ماده ( )1۲قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 3180/1/8
مجلس شوراي اسالمی« :ماده ... -1۲
تبصره -دستگاههاي اجرايی میتوانند در شرايط خاص ،با تأييد سازمان،
تا ده درصد ( )%3۰پستهاي سازمانی مصوب ،بدون تعهد استخدامی و
در سقف اعتبارات مصوب ،افرادي را به صورت ساعتی يا كار معين،
براي حداكثر يك سال بهكار گيرند».
 .2مصوبهي هيئت وزيران در جلسهي مورخ  3133/5/8به شماره
/33133ت31031هـ و ابالغی مورخ .3133/5/33
 .0نظر رئيس مجلس شوراي اسالمی در نامهي شماره 031۰۲هـ/ب مورخ
 3133/3۰/31در رابطه با مصوبهي جلسهي مورخ  3133/5/8هيئت
وزيران« :نظر به اينكه تبصره ماده ( )1۲قانون مديريت خدمات كشوري-
مصوب  -3180براي انعقاد قرارداد كار معين و ساعتی شرايطی مشتمل
بر تأييد معاونت توسعه و سرمايهي انسانی رئيس جمهور ،رعايت سقف
ده درصد ( )%3۰پستهاي سازمانی مصوب و مراعات سقف اعتبارات
مصوب را مقرر كرده ،ولی در مصوبه مذكور شرايط فوق مراعات نشده
و رديف اعتباري معرفیشده در مصوبه نيز مربوط به «اجراي قانون
بيمههاي اجتماعی قاليبافان» بوده و ارتباطی با موضوع مصوبه ندارد ،اين
مصوبه مغاير با قانون شناخته میشود ».و نيز نظر رئيس مجلس در نامهي
شماره 35۲83هـ/ب مورخ  313۲/1/33در رابطه با تصويبنامهي
مصوب  3133/3۲/31هيئت وزيران با عنوان «انعقاد قرارداد كار معين
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت» ...« :از آنجا كه تبصره ماده ()1۲
قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب  -3180بهكارگيري افراد به
صورت ساعتی و قرارداد كار معين را «تا ده درصد ( )%3۰پستهاي
سازمانی مصوب» مجاز دانسته است ،علیهذا مصوبه مذكور از حيث
عدم مراعات سقف مذكور ،مغاير با قانون است».

كار وجود ندارد.
آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ،بودجه دارد.
آقاي رهپيك ـ اآلن سازمان مديريت میگويد اگر آن وضعيت
شركتی قبلی را میخواهيد ادامه بدهيد ،با همان بودجهاي كه
داريد ادامه دهيد ،ولی اين رديف [= رديف  55۰۰۰۰-31قانون
بودجهي سال  3131كل كشور] نمیتواند بار اضافه تحمل كند.
حرفشان اين است.
آقاي عليزاده ـ قراردادهاي قبلی به صورت شركتی نيست؛ اآلن
از سال  3133تا به حال ،قرارداد بازرسان به همين صورتِ كار
معين بوده است؛ به صورت شركتی نبوده است .وزارت صنعت
در اين سالها بازرسان را در قالب قرارداد كار معين بهكارگيري
میكرده است .اآلن اينها [= معاونت توسعهي مديريت و
سرمايهي انسانی رئيس جمهور] میگويند بايد شركتی شود.
حرف اين است ،نه اينكه از گذشته تا اآلن شركتی بوده و از
اآلن میخواهند قراردادها را به قرارداد كار معين تبديل كنند.
حاال به هر حال ،اين ابهامهاي شوراي نگهبان نسبت به اين
مصوبه رفع شده است .اگر حضرات آقايان میگويند كه باز اين
ابهام باقی است ،رأي به ابهام بدهند.
آقاي رهپيك ـ ما میگوييم ابهام قسمت دوم نظر شورا ،كه
گفته بود «معلوم نيست آيا براي رديف مرقوم ،محل مصرف
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ديگري در نظر گرفته شده يا خير ،و اينكه چه مبلغ از اين

ماده واحده -مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي

رديف باقی است و آيا مبلغ باقیمانده كفايت هزينه پيشبينی

جمهوري اسالمي ايران مصوب  1120/10/02به مدت دو سال

شده را مینمايد يا خير» همچنان باقی است؛ چون مصوبهي

تمديد ميشود.

مجلس از اين جهت تغييري نكرده است.

تبصره -دولت موظف است براي دائمي شدن اين قانون ،اقدامات

آقاي عليزاده ـ خب ،دومين مطلب اين است كه اگر آقايان با

قانوني الزم را ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب به عمل آورد».

اين تفاسير ،اين مصوبه را خالف هر اصلی از قانون اساسی

آقاي جنتي ـ اين عبارت «اقدامات قانونی الزم» يعنی چه؟ آيا
اين عبارت ،دولت را ملزم به دادن اليحه نمیكند؟

میدانند ،بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ ما میگوييم اين مصوبه بار مالی دارد و مغاير

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر ،آخرين نظر شوراي نگهبان در اين

اصل ( )15قانون اساسی است.

زمينه ،نظري بود كه در سال ( )313۲داديم كه گفتيم مقصود از
«اقدامات قانونی الزم» ،الزام دولت به دادن اليحه است.

آقاي عليزاده ـ اجازهي يكساله به دولت كه بار مالی ندارد.

1

آقاي رهپيك ـ نه ،اين «اجازه» كه در اينجا آمده است كه به

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی الزام دولت به دادن اليحه

معناي اختيار نيست.

است.

آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،ديگر روشن است.

آقاي يزدي ـ پيوست ضميمهي به اين مفصلی به اين مصوبه،

آقاي يزدي ـ در نظر قبلی شورا ،اشكال بار مالی كه گرفته

به خاطر اين است كه قانون قبلی [هم به صورت آزمايشی

نشده بود.

تصويب شده است].

3

آقاي عليزاده ـ آخرين نظر شورا در مورد قانون استخدام

اليحه تمديد مدت اجرای آزمايشي قانون
استخدام نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور از «اقدامات قانونی الزم» ،يعنی

منشي جلسه ـ «اليحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون

اينكه مجلس میخواهد اين «طرح» را تبديل به «اليحه» كند.

استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران

۲

نيروي انتظامی چه بوده است؟

آقاي رهپيك ـ يعنی دولت اليحهاي ،در اين زمينه ارائه بدهد؟
آقاي جنتي ـ اآلن ،خود اين مصوبه ،به صورت «اليحه» است.

 .1نظر شماره  31/3۰۲/3۲13مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  353/۲۰3۲0مورخ  3131/3/3و پيرو نامه شماره
 31/3۰۲/881مورخ  ،3131/1/3۰طرح اجازه به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت
بر بازار ،كه با اصالحاتی در جلسه مورخ بيست و هفتم خردادماه يكهزار
و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسالمی رسيده است ،در
جلسه مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت
و با توجه به اصالحات به عمل آمده ،مغاير با موازين شرع و قانون
اساسی شناخته نشد».
 .2اليحه تمديد مدت اجراي آزمايشی قانون استخدام نيروي انتظامی
جمهوري اسالمی ايران در تاريخ  313۲/1/۲0به تصويب هيئت وزيران
رسيد .اين اليحه ،پس از ارسال به مجلس شوراي اسالمی ،نهايتاً در
تاريخ  3131/1/۲3به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسالمی رسيد.
اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )33قانون
اساسی ،طی نامهي شماره  110/۲۰333مورخ  3131/3/3به شوراي
نگهبان ارسال شد .اين مصوبه ،در مجموع در دو مرحله بين شوراي
نگهبان و مجلس شوراي اسالمی رفت و برگشت داشته است .شوراي
نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگی در جلسهي مورخ
 3131/3/3بررسی كرد و نظر خود مبنی بر مغايرت برخی از مواد اين
مصوبه با قانون اساسی را طی نامهي شمارهي  31/3۰۲/3۲31مورخ
 3131/3/1به مجلس شوراي اسالمی اعالم كرد .در نهايت ،با اصالحات



آقاي اسماعيلي ـ بله« ،اليحه» است.
آقاي عليزاده ـ آن قانون قبلی به صورت «اليحه» بوده است يا
«طرح»؟
آقاي مدرسي يزدي ـ فكر نكنم پيشنهاد اوليهي اين قانون
«طرح» بوده باشد؛ به صورت «اليحه» از سوي دولت بوده
است.
آقاي جنتي ـ پس در قالب «اليحه» بوده است؟

مورخ  3131/0/5مجلس ،اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگی در
جلسهي مورخ  3131/0/33شوراي نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی
بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی نامهي شماره
 31/3۰۲/3333مورخ  3131/0/33به مجلس شوراي اسالمی اعالم شد.
 .0نظر شماره  3۲/1۰/5311۰مورخ  313۲/0/۲۰شوراي نگهبان در
خصوص طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشی قانون اصالح قانون بيمه
اجباري مسئوليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوري زمينی در مقابل
شخص ثالث مصوب  313۲/0/31مجلس شوراي اسالمی« :تكليف
دولت به اقدام قانونی الزم جهت دائمی نمودن قانون مذكور ،مغاير اصل
( )13قانون اساسی شناخته شد».
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آقاي رهپيك ـ بله ،پيشنهاد اوليهاش ،به صورت «اليحه» بوده

دائمی كردن اين قانون ،يعنی الزام دولت به ارائهي اليحه كه

است.

اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ به هر حال ،دولت كه نمیتواند با «اليحه»،

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر منظور از دائمی شدن ،اشاره به اين

پيشنهاد تمديد قانون بدهد .دولت كه نمیتواند اين كار را

قانون باشد ،خيلی خوب است.

بكند ،میتواند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در حقيقت ،مقصود اين تبصره ،الزام

آقاي مدرسي يزدي ـ ولی اآلن دولت اين تبصره را پيشنهاد

دولت به دادن اليحه است.

داده است يا مجلس؟

آقاي ابراهيميان ـ خب ،مهلت آزمايشی قانون ،وقتی میخواهد

آقاي رهپيك ـ نه ،تبصره را مجلس داده است.

تمام بشود ،چه بكنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،اگر قبلش [دولت در اليحهي خود

آقاي يزدي ـ اشكال اين تبصره ،همان اشكال هميشگی است

اين تبصره را] اضافه كرده باشد ،درست نيست.

كه الزام دولت به ارائهي اليحه است.

آقاي رهپيك ـ مجلس تبصره را اضافه كرده است.

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میگويند اطالق اين عبارت «اقدامات

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس تبصره را اضافه كرده است؛ يعنی

قانونی الزم» براي دائمی شدن اين قانون ،شامل الزام دولت به

میگويد كه ما اين قانون را میپسنديم؛ پس دولت برود و اين

دادن «اليحه» هم میشود ،بفرمايند.

قانون را دائمی كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا اطالقش؟

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره ،نمیگويد كه دولت اين قانون را

آقاي رهپيك ـ اصالً معناي اصل اين عبارت ،همين است؛ چون

دائمی كند.

دولت وظيفهي ديگري كه ندارد.

آقاي عليزاده ـ كجا گفته است كه دولت بايد دائمی كند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور همين است ديگر؛ اين تبصره

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي تبصره اين است ديگر.

اطالق ندارد كه.

آقاي رهپيك ـ تبصره میگويد دولت اقدامات الزم را انجام بدهد.

آقاي عليزاده ـ دائمی شدن به معناي الزام دولت به دادن اليحه

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس میگويد [اقدامات قانونی الزم

است؛ چون مقصود اين تبصره اين است كه از اين به بعد ،اين

براي دائمی كردن] اين قانون انجام شود؛ يعنی شاكلهي اين

قانون تمديد نمیشود.

قانون بايد محفوظ باشد .خب ،اين كار درست نيست ديگر.

آقاي مؤمن ـ اصل ماده [در اليحهي تقديمی دولت] چيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شاكلهي اين قانون كه محفوظ است ...

آقاي يزدي ـ كالً اين الزام دولت توسط مجلس به دادن اليحه،

آقاي رهپيك ـ چه منظور اين قانون باشد چه قانون ديگر باشد،

خالف [اصل ( ])13قانون اساسی است .مجلس نمیتواند

ظاهراً مقصود از اقدام قانونی توسط دولت ،چيزي جز ارائهي

چنين كاري بكند.

«اليحه» كه نيست؛ چون دولت وظيفهي ديگري كه ندارد.

آقاي عليزاده ـ آقايانی كه به اين ايراد رأي میدهند ،رأي

آقاي جنتي ـ سؤال من اين بود كه اگر يكی از اين الزامات،

بدهند.

الزام دولت به دادن اليحه باشد ،آنوقت اين تبصره ،الزام دولت

آقاي مدرسي يزدي ـ با اين قيد كه اين موضوع ،قانون دارد،

به ارائهي اليحه میشود؟ آيا اينطور است يا نه؟

اين تبصره ،اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ اصل اين تبصره ،همين است ديگر؛ اصلش الزام

آقاي رهپيك ـ نه ،حاال اين قانون هم نباشد ،الزام دولت توسط

دولت به دادن اليحه است.

مجلس براي ارائهي اليحه اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اشكال هم همين است.

آقاي عليزاده ـ بله ،اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ بقيهي الزامات كه ديگر [ايرادي ندارد].

آقاي مؤمن ـ شما اليحهي دولت را هم يك نگاهی بكنيد.

آقاي عليزاده ـ اگر اين تبصره براي دائمی كردن اين قانون مثالً

آقاي عليزاده ـ ما اينطور بگوييم كه عبارت تبصره ،ظهور در

میگفت كه دولت اقدامات قانونی را در خصوص موضوع اين

الزام دولت به دادن اليحه دارد؛ بنابراين خالف اصل ()13

اليحه معمول بدارد ،اشكالی نداشت .ما هم میگفتيم دولت

قانون اساسی است.

مثالً میتواند بگويد اين قانون تمديد بشود يا تمديد نشود؛ اما

آقاي مدرسي يزدي ـ الزام دولت به دادن اين «اليحهي
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مشخص» ،خالف قانون اساسی است.

يكوقتی شده است كه ما بگوييم دوباره بعد از ( )5سال اجراي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الزام دولت به اليحهي غيرمشخص

آزمايشی ،آن قانون تمديد نشود و همهي تشكيالت به حالت

هم خالف قانون اساسی است.

سابق برگردد؟ يا اينكه مجلس بگويد كه قانون آزمايشی دو

آقاي عليزاده ـ ما كاري به اين مسئله نداريم .ما میگوييم اين

سال ديگر باقی بماند تا مجلس وضعيت آن قانون را تكميل

تبصره به نحو مذكور ،ظهور در الزام دولت به دادن اليحه دارد.

كند؟ بنابراين ما نمیتوانيم بياييم و در اين مورد به اين كليّت

آقاي رهپيك ـ بله ،معنی اقدام قانونی همين است ديگر.

اظهار نظر بكنيم.

آقاي جنتي ـ بحث تمام شد .رد شويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اظهار نظر ما كلّی نيست؛ در مورد اين

آقاي رهپيك ـ البته حاجآقا ،يك فكري بايد در مورد تمديد

اليحهي خاص است.

قوانين آزمايشی كرد .باالخره تصويب قانون آزمايشی براي يك

آقاي جنتي ـ [اين بحث ،كلّی نيست؛] موردي است .آيا شما

ضرورتی بوده است .اآلن اين قانون ده سال به صورت

تمديد همين مورد خاص را قبول داريد كه اشكال دارد؟

آزمايشی بوده است و دوباره اين قانون آزمايشی را ،به صورت

آقاي عليزاده ـ در مورد اين موضوعِ موردي هم همين است؛

آزمايشی تمديد میكنند .باز هم بعد از دو سال ،دوباره آن را

اگر قانون استخدام نيروي انتظامی تغيير پيدا بكند ،تمام

تمديد میكنند .واقعاً اين تمديد چندبارهي قانون آزمايشی ،چه

شاكلهي نيروي انتظامی تغيير پيدا میكند.

ضرورتی دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،لزومی ندارد كه اين قانون را تغيير

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اين اشكال هم هست .واقعاً چرا ما

بدهند؛ همين قانون را بهصورت دائمی اصالح كنند.

در اينجا اين اشكال هميشگی را وارد نكنيم؟ واقعاً چه

آقاي عليزاده ـ اصالح قانون ،وقت میخواهد .بر فرض كه قرار

ضرورتی دارد اين قوانين بهصورت آزمايشی باشد؟

باشد حقوق كاركنان نيروي انتظامی تغيير پيدا كند ،آيا میشود

آقاي رهپيك ـ اين قانون ده سال بهصورت آزمايشی اجرا شده

مجلس فردا اين قانون را اصالح بكند؟!

است .حاال میگذارند بعد از ده سال ،وقتی كه دارد مهلت اين

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی بعد از گذشت ( )3۰سال ،هنوز

قانون تمام میشود ،دوباره درخواست تمديد اين قانون

فرصت اصالح اين قانون فراهم نشده است؟!

بهصورت آزمايشی را میدهند.

آقاي عليزاده ـ خب ببينيد؛ اصالح قانون كه كار ما نيست .كار

آقاي عليزاده ـ آقايان ،تا به حال ،ما به اين تمديد شدن

ما كه نظرات بر كار مجلس يا دولت نيست.

دوبارهي قانون بهصورت آزمايشی ايرادي وارد نكردهايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آيا اصل ( )85قانون اساسی چنين

آقاي جنتي ـ يعنی میفرماييد تمديد قانون ،خالف اصل ()85

اجازهاي میدهد؟ اين اصل گفته است كه كميسيون مجلس

قانون اساسی است؟

میتواند عندالضروره قانونی را آزمايشی تصويب كند.

آقاي رهپيك ـ حاال واقعاً با يك تفسيري میتوان اين تمديدها

آقاي عليزاده ـ اآلن هم عندالضروره ،دولت آمده است و

را جايز ندانست.

اليحهاي را در زمينهي تمديد همان قانونی كه مجلس آن را

آقاي عليزاده ـ شوراي نگهبان هميشه اين تمديدها را قبول

قبالً بهصورت آزمايشی تصويب كرده بود ،ارائه داده و مجلس

كرده است.

هم آن را تصويب كرده است.

آقاي رهپيك ـ بله ،ما تا به حال ،به چنين تمديدهايی ايراد

آقاي مدرسي يزدي ـ ولی ما هم بايد ضرورت تمديد آزمايشی

نگرفتهايم ،منتهی واقعاً ...

اين مصوبه را احراز بكنيم.

آقاي عليزاده ـ ما اآلن اگر میخواهيم در آن رويهاي كه قبالً

آقاي عليزاده ـ حاال كجاي اين مصوبه خالف قانون اساسی

داشتهايم ،تغيير ايجاد كنيم ،اين تغيير منوط به اين است كه

است؟

آقايانِ اعضا ،اين موضوع را يك بررسی دقيقی بكنند ...

آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم بايد ضرورت تمديد دوبارهي

آقاي رهپيك ـ بله ،بايد يك بحث و بررسی دقيقی بشود.

آزمايشی اين قانون را احراز بكنيم و الّا تأييد ما معنا ندارد.

آقاي عليزاده ـ ... .بعد ،ما همهجا هم نمیتوانيم اين ايراد را

آقاي رهپيك ـ به هرحال ،اين نكتهي قابل تأملی است.

مطرح كنيم .مثالً قانون آيين دادرسی كيفري آزمايشی است؛ آيا

آقاي عليزاده ـ ضرورت تمديد اين قانون ،اين است كه اگر اآلن اين
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قانون تمديد نشود ،همه چيز در نيروي انتظامی به هم میخورد.

كميسيونهاي مجلس ،ما يكبار در دفعهي اول نظر میدهيم .از آن

آقاي رهپيك ـ اين مسئله ،مثل قاعدهي «اإلمتناع باإلختيار»

به بعد ،در تمديد قوانين آزمايشی ما نمیتوانيم دوباره سراغ بحث

است 3.ده سال فرصت [بررسی و اصالح قانون و تبديل آن به

ضرورت برويم .فقط تنها جايی كه از نظر تفسيري جاي بحث و

قانون دائمی] را كنار میگذارند ،بعد از ده سال میگويند [اآلن

مانور دارد اين است كه اصل ( )85میگويد ...« :در اين صورت،

فرصت بررسی و تبديل آن به قانون دائمی را نداريم] دوباره

اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي

الزم است بهصورت آزمايشی تمديد شود .دور بعد هم دوباره

اجرا ميشود .»...حاال آيا اختيار مجلس براي تعيين مدت اجراي

همين كار را میكنند.

قوانين آزمايشی مطلق و نامحدود است يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،حداقل مجلس يكزمانی را براي

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اين اختيار به اندازهي ضوابط است.

دائمی كردن اين قانون تعيين كند.

آقاي ابراهيميان ـ شايد ما بتوانيم بگوييم اين اختيار مجلس،

آقاي رهپيك ـ حاال توجه بفرماييد ،اين هم جالب است كه از

بايد بهاندازهاي منعطف باشد تا شائبهي سلب اختيار از مجلس

تاريخ [ ،313۲/3۲/۲۰مهلت دهسالهي اين قانون تمام شده

در مورد قانونگذاري پيش نيايد.

است و] تا اآلن قانون الزماالجرا نداشتهايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است ديگر؛ اختيار مجلس به

آقاي جنتي ـ اگر ما نمیدانيم كه تمديد اين قانون ضرورت

اندازهي ضرورت است.

دارد يا نه ،نمیتوانيم به آن ايراد بگيريم؛ ولی اگر میدانيم كه

آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ باالخره اصل صالحيت قانونگذاري براي

تمديد اين قانون بهصورت آزمايشی ضرورتی ندارد ،میتوانيم

مجلس است و كميسيونهاي مجلس استثنائاً قانونگذاري

به آن ايراد بگيريم.

میكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ ما میدانيم تمديد اين قانون

آقاي يزدي ـ ديگر از اين بحث رد بشويم.

ضرورت دارد ،ولی نه به اين وسعت؛ مثالً تا يك سال ضرورت

آقاي مدرسي يزدي ـ ولی خب حاال واقعاً مشكل اين مصوبه،

دارد .اما دولت موظف است ظرف مدت يك سال[ ،براي

حل است؛ مجلس نوشته است كه اين قانون تا يك سال تمديد

دائمی شدن اين قانون اقدام كند ].البته مجلس در تبصره ،يك

میشود؛ يعنی تمديد آن تا يك سال ضرورت دارد.

سال را آورده است؛ شايد مجلس تا يك سال بتواند اين مشكل

آقاي اسماعيلي ـ ماده واحده گفته است تا دو سال تمديد

را حل بكند.

میشود.

آقاي سوادکوهي ـ خود ماده واحده ،اين قانون را براي ()۲

آقاي رهپيك ـ حاال منظور من اين قانون نيست؛ ولی به هر

سال تمديد كرده است.

حال ،با اين وضع ،اآلن آيا میخواهيد اين قانون را براي ده

آقاي ابراهيميان ـ روي اصل ضرورت اعطاي قانونگذاري به

سال ديگر هم تأييد كنيد؟ واقعاً تمديد قانون تا ده سال ديگر به
صورت آزمايشی ضرورت دارد؟

 .1قاعدهي «االمتناع باالختيار ال ينافى االختيار» ،قاعدهي عدم معذوريت
شخصِ مضطرِّي است كه به اختيار خود ،شرايط اضطراري را براي خود
فراهم كرده است .اين قاعده در مواردي همچون تجرّي ،اجتماع امر و
نهی و ترتب در علم اصول به كار میرود و در فقه نيز برخی از
مشكالت از طريق اين قاعده حل میشود .كاربرد اين قاعده در جايی
است كه مكلفی با اختيار خويش كاري انجام دهد كه به سلب اختيار از
او و مضطر شدن وي منجر گردد .اصوليون بر اين اعتقادند كه اين
اضطرار با مسئول بودن او در نظر عقل و شرع منافات ندارد؛ يعنی اگر
اساس و ريشهي اضطرار شخص مكلف ،سوء اختيار او باشد ،اين امر
موجب معذوريت او نمیگردد و همچنان مسئوليت عدم انجام تكليف
خويش را بر عهده دارد( .جمعى از محققين مركز اطالعات مدارك
اسالمى ،فرهنگنامه اصول فقه ،قم ،دفتر تبليغات اسالمى حوزه علميه قم
و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى .3188 ،ج  ،3ص  ،0۰8قابل
دسترسی در نشانی زيرyon.ir/F6ui7 :

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال دارد ديگر.
آقاي سليمي ـ قبالً ده سال آزمايشی تمديد كردند و حاال بر
اساس تبصره ،دولت يك سال فرصت دارد كه اين قانون را
دائمی كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مجلس اين قانون را دو سال تمديد
كرده است .منتهی دولت يك سال فرصت دارد تا اليحهي
جديد را به مجلس ارائه كند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور از اين تبصره اين نيست كه ما
دولت را مجبور كنيم كه اليحه بدهد؛ تبصره به دولت میگويد
كه اين قانون را دائمی كن.
آقاي عليزاده ـ نمیتواند اجبار به دائمیكردن اين قانون كند.
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور اين است كه حاال اگر قرار

آقاي يزدي ـ حاال مقصود هر چه است ،به صورت كلّی،

است دولت اليحه بدهد ،اليحهي تمديد دو ساله ندهد ،بلكه

موضوع روشن است و مجلس نمیتواند دولت را الزام به

اليحهي دائمی شدن اين قانون را بدهد.

اليحه دادن بكند.

آقاي عليزاده ـ اجبار به دائمیكردن اين قانون ،اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره میخواهد بگويد كه دولت اينطور

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مدت اجراي آزمايشی اين قانون هم

اليحه بياورد .مجلس نمیتواند دولت را به چنين چيزي الزام

تمام شده است.

بكند .اينكه آقاي مدرسی فشار میآوردند كه بگوييد «اين

آقاي عليزاده ـ اگر مجلس اينطور بگويد كه «دولت اقدامات

قانون» ،منظورشان همين است؛ يعنی اليحهاي مثل همين قانون

الزم را براي دائمی شدن اين قانون انجام دهد» اشكالی ندارد.

بياور و غير از اين ،چيز ديگري نياور.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود اليحهي دولت ،خواهان تمديد

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی دولت اليحهي دائمی را در اين

آزمايشی دو سالهي اين قانون است .در ماده واحده اليحهي

زمينه بياورد.

دولت آمده است كه اين قانون دوساله تمديد میشود؛ يعنی به

آقاي سليمي ـ نه ،تبصره میگويد كه دولت بايد اليحهي

صورت آزمايشی تمديد میشود .اين تبصره میخواهد بگويد كه

نيروي انتظامی را دائمیاش كند.

دولت كه اليحه میدهد ،اليحهي تمديد مدت آزمايشی ندهد ...

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،میگويد دائمیاش كن.

آقاي عليزاده ـ اليحهي دائمی بدهد.

آقاي عليزاده ـ باز اگر تبصره اين مطلب را بگويد هم ما حرفی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

نداريم؛ اما چنين چيزي نمیگويد.

آقاي عليزاده ـ [اگر مقصود مجلس اينطور باشد] ما حرفی

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره همين را میگويد .تبصره،

نداريم.

درست است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اقدامات قانونی يعنی [وقتی دولت

آقاي ابراهيميان ـ آيا دولت میتواند هيچ اليحهاي ندهد يا نه؟

اليحه ارائه میدهد به صورت دائمی ارائه دهد].

آقاي عليزاده ـ مگر میتواند هيچ اليحهاي ندهد؟!

آقاي عليزاده ـ نه ،اآلن اين تبصره میگويد دولت براي دائمی

آقاي ابراهيميان ـ چون مجلس دارد چنين الزامی را تصويب

شدن «اين قانون» اقدام كند؛ اگر بگويد كه اين قانون را دائمی

میكند[ ،دولت ملزم به ارائهي اليحه است] .دولت میتواند

كن ،اشكال دارد.

اليحه ندهد؛ لذا مجلس نمیتواند به دولت بگويد حتماً اليحه

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون ،يعنی همين اليحهاي كه

بده.

دولت داده است.

آقاي عليزاده ـ اين ايراد قبلی ما [كه مجلس نمیتواند دولت را

آقاي عليزاده ـ اين تبصره دارد دولت را الزام میكند كه متن

ملزم به ارائه اليحه كند ]،ايراد صحيحی است.

همين قانون را دائمی كند.

آقاي رهپيك ـ آن ايراد را گه گرفتيم[ .حرف من اين است كه]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي عليزاده ،اين تبصره نمیخواهد

اآلن براي حل اين مشكل ،نبايد دست از آن اشكال كلّی

دولت را الزام به دادن اليحه كند؛ منظور اين است كه دوباره

برداريم كه.

سال ديگر دولت اليحهي تمديد آزمايشی ندهد ،بلكه اليحهاي

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما رأيمان به ايراد اين تبصره را پس

براي دائمی شدن موضوع اين قانون بدهد.

گرفتيم؛ چون منظور تبصره اين است كه دولت اليحه را به

آقاي عليزاده ـ اگر توجه بفرماييد ايراد ما اين نيست .اگر

صورت دائمی بياورد .تبصره نمیخواهد بيشتر از اين بگويد؛

تبصره اينطور بگويد كه دولت اقدامات قانونی براي دائمی

درست هم میگويد.

شدن قانون مربوط به استخدام نيروي انتظامی انجام دهد،

آقاي رهپيك ـ حاال شما اگر اين ايراد را براي دائمی شدن اين

اشكالی ندارد؛ اما تبصره میگويد« :دولت موظف است براي

اليحه بگيريد ،اينها باز هم اين كار [= دائمی كردن قانون

دائمی شدن اين قانون ،اقدامات قانونی الزم را ظرف مدت يك

آزمايشی پس از انقضاي مهلت آن] را انجام نمیدهند.

سال از تاريخ تصويب به عمل آورد».

آقاي عليزاده ـ چند تا رأي داشتيم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مقصود همين است ...

آقاي شبزندهدار ـ اشكال وارد نيست.
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آقاي عليزاده ـ يكبار ديگر رأي بگيريم .با توجه به اينكه اين
مصوبه دارد دولت را الزام به دائمی كردن اين قانون میكند ،ما
به اين اشكال داريم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور تبصره ،اين نيست.
آقاي شبزندهدار ـ معنا ندارد كه بگوييم مصوبهي مجلس

است ،رأي بدهند .رأي آورد .سراغ موضوع بعدي برويم.

3

اصالحيه اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و
تأسيسات دولتي و عمومي (شركت
مادرتخصصي)

میگويد دولت حتماً بايد «اين قانون» را دائمی بكند .با قيد

منشي جلسه ـ هفتمين دستور جلسه ،بررسی «اصالحيه

تمديد تا ( )۲سال ،معنا ندارد كه چنين چيزي بگوييم .پس

اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و

معناي اين تبصره اين است كه دولت براي دائمی كردن اصل

عمومي» 0است .در اين مصوبه ،هيئت وزيران مواد ( )3۲و ()30

موضوع اين قانون ،اقدام كند و الّا معنا نداشت كه بگويد اين

اين اساسنامه را اصالح كرده است .متن اين مصوبه به اين

قانون را دو سال تمديد میكنم.

شرح است« :هيئت وزيران در جلسه  1131/0/1به پيشنهاد شماره

آقاي رهپيك ـ مقصود تبصره اين است كه اين اليحهي قانون

 22312/122/20مورخ  1130/10/12وزارت راه و شهرسازي و

استخدام نيروي انتظامی را دائمی كنيد.

به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصالح

آقاي مدرسي يزدي ـ يعنی با يك مختصر اصالحی ،اين قانون

اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به

را دائمیاش كنند.

دولت  -مصوب  1-1122تصويب كرد:

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعنی دائمیاش كنند.
آقاي عليزاده ـ معناي تبصره چيست؟ معناي آن ،الزام دولت به
دادن اليحه است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ،الزام به دائمی كردن اليحهاي
است كه بعداً میدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس حق ندارد دولت را ملزم كند كه
اليحه را دائمی بدهد يا دائمی ندهد.
آقاي عليزاده ـ شما از رأيتان برگشتيد؟
آقاي ابراهيميان ـ دوام قانون كه در دست دولت نيست.
آقاي رهپيك ـ وظيفهي دولت اين است كه اليحه بدهد .دائمی
و آزمايشی شدن قانون كه ربطی به دولت ندارد؛ نمیشود به
دولت گفت كه اليحهي دائمی بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ كاري كه دولت میتواند بكند ،فقط دادن يك
اليحه است .دائمی و يا آزمايشی بودن آن كه در دست دولت
نيست .حاال مجلس به دولت میگويد كه مقدمهي دائمی بودن اين
قانون را كه فقط دادن يك اليحه جديد است انجام دهد؛ آيا
مجلس میتواند چنين چيزي را بگويد يا نه؟ جواب ،منفی است.
آقاي عليزاده ـ آقايانی كه اآلن میفرمايند كه از ايرادشان
برگشتند ،چه كسانی هستند؟ بگويند تا من بفهمم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما كه از ايرادمان برگشتيم.
آقاي يزدي ـ من میگويم الزام دولت توسط مجلس به دادن
اليحه ،خالف قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ آقايانی كه میگويند اين الزام ،خالف قانون اساسی

 .1نظر شماره  31/3۰۲/3۲31مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  110/۲۰333مورخ  ،3131/3/3اليحه تمديد مدت اجراي
آزمايشی قانون استخدام نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران مصوب
جلسه مورخ بيست و يكم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس
شوراي اسالمی در جلسه مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعالم میگردد:
 عبارت تبصره به نحو مذكور ،ظهور در الزام دولت به اقدام قانونیجهت دائمی كردن متن همين قانون را دارد؛ لذا مغاير اصل ( )13قانون
اساسی شناخته شد».
 .2اصالحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتی و
عمومی (شركت مادرتخصصی) در تاريخ  3131/۲/1به تصويب هيئت
وزيران رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل
( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره  5۰100/333۰0مورخ 3131/۲/33
به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه
در جلسهي مورخ  ،3131/3/3نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين
مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نامهي شماره
 31/3۰۲/3۲38مورخ  3131/3/1به هيئت وزيران اعالم كرد.
 .0قــانون استفســاريه در خصــوص اختيــار اصــالح اساســنامه ســازمانهــا،
شركتها و مؤسسات دولتی و وابسـته بـه دولـت مصـوب :3111/3/1۰
«موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كـه مجلـس شـوراي اسـالمی اجـازه تصـويب اساسـنامه
سازمانها ،شركتها و مؤسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولـت از جملـه
مؤسساتی را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولـت داده
است ،اصالح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس
شوراي اسالمی است ،يا اصالح اساسنامه ،كه در واقـع اصـالح تصـميم
دولت است ،بر عهده هيئت وزيران میباشد؟
نظر مجلس:
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مواد ( )10و ( )16اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و

آقاي جنتي ـ خب ،وظايف اصلی اين سازمان را «قانون» معين

تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) موضوع

كرده بود.

تصويبنامه شماره /12261ت  11253هـ مورخ  1121/6/12به

آقاي يزدي ـ وظايف اصلی سازمان قبالً معين شده است.

شرح زير اصالح ميشود:

آقاي عليزاده ـ بله ،قبالً وظايف اصلی هيئت مديره را تصويب

ماده  -10هيئت مديره سازمان از پنج عضو (يك نفر رئيس و دو نفر

كردهاند؛ 3حاال در مورد اينكه برخی از اين وظايف را به چه

عضو موظف و دو نفر عضو غيرموظف) تشكيل ميشود .رئيس هيئت

كسی بدهند میگويند به جاي اينكه برويم يك آدم ديگر را

مديره توسط اعضاي هيئت مديره تعيين ميشود .اعضاي هيئت

بياوريم و اعضاي هيئت مديرهي سازمان بيكار باشند ،يكی از

مديره ،عالوه بر وظايف اصلي ،سرپرستي قسمتي از امور سازمان را
به تشخيص رئيس هيئت مديره نيز به عهده خواهند داشت».

آقاي جنتي ـ چنين مصوبهاي« ،قانون» نمیخواهد؟ اينكه در
اينجا وظايف اعضاي هيئت مديره را تعيين كرده و گفته است
اعضاي هيئت مديره ،میتوانند قسمتی از امور سازمان را به
تشخيص رئيس هيئت مديره به عهده بگيرند ،نبايد بر اساس
«قانون» مصوب مجلس باشد؟
آقاي يزدي ـ اين مصوبه ،مربوط به اصالح اساسنامهي مصوب
هيئت وزيران است.
آقاي رهپيك ـ هيئت وزيران ،اين اساسنامه را بر اساس آن
استفساريه [= ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار
اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتی و
وابسته به دولت مصوب  ]3111اصالح كرده است.
آقاي جنتي ـ امور اين سازمان كه وظايف اصلیاش مشخص
شده است .عالوه بر اين ،در اينجا گفته است كه سرپرستی
قسمتی از امور اين سازمان به تشخيص رئيس هيئت مديره به
اعضاي هيئت مديره واگذار میشود.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )3۲اصالحی میگويد« :هيئت مديره سازمان
از پنج عضو (يك نفر رئيس و دو نفر عضو موظف و دو نفر
عضو غيرموظف) تشكيل میشود ».خب ،اين چه مشكلی دارد؟
آقاي رهپيك ـ [مشكلی ندارد] در اين ماده ،دو عضو به اعضاي
هيئت مديرهي اين سازمان اضافه كرده است .قبالً هيئت مديره،
سه عضو داشته است ،اآلن دو عضو به آن اضافه كردهاند.
آقاي عليزاده ـ اينكه اشكالی ندارد .اعضاي هيئت مديره را پنج
نفر كرده است .بعد هم گفته به جاي اينكه براي سرپرستی امور
اين سازمان ،يكی ديگر را بگذاري ،میتوانی يكی از اعضاي
هيئت مديره را بگذاري.

ماده واحده -هرگونه تغيير يا اصالح اساسنامههايی كه به موجب تصويب
مجلس شوراي اسالمی به هيئت دولت واگذار شده اسـت ،چـون تغييـر
نظر دولت محسوب میشود با هيئت وزيران است».

 .1ماده ( )35اساسنامه سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتی و
عمومی (شركت مادرتخصصی) مصوب  3181/3/۲8هيئت وزيران« :ماده
 -35هيئت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي اختيارات الزم
براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه از جمله وظايف زير میباشند:
 -3انتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان
 -۲تهيه و پيشنهاد طرح تشكيالت سازمان به مجمع عمومی براي
تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
 -1تهيه و پيشنهاد آييننامههاي مالی و معامالتی و استخدامی و رفاهی و
ساير آييننامهها به مجمع عمومی براي اتخاذ تصميم
 -3تصويب برنامهها و طرحهاي اجرايی بنا به پيشنهاد مديرعامل
 -5تهيه گزارش عملكرد ،صورتهاي مالی و همچنين بودجه ساالنه
سازمان براي اتخاذ تصميم مجمع عمومی
 -0تصويب و ابالغ آييننامههاي داخلی و دستورالعملها و روشهاي
اجرايی سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه
 -1پيشنهاد دريافت وام و اعتبار براي سازمان با رعايت قوانين و مقررات
مربوط و بودجه مصوب به مجمع عمومی براي اتخاذ تصميم
 -8پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق
صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي براي تصويب مجمع
عمومی با رعايت اصل ( )313قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
 -3بررسی و پيشنهاد سرمايهگذاري به طور مستقل يا از طريق مشاركت
با شركتهاي دولتی و غيردولتی و اشخاص حقيقی و حقوقی به منظور
اجراي وظايف سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مجمع
عمومی براي تصويب
 -3۰انعقاد قراردادها در چارچوب وظايف محوله و قوانين و مقررات مربوط
 -33تصويب ارائه خدمات مديريت طرح و اجراي ساختمان و يا
هرگونه خدمات فنی و مهندسی و تعيين حقالزحمه آن
 -3۲تعيين كارمزد مناسب براي انجام وظايف مندرج در بندهاي ( )1و
( )1ماده ( )3اين اساسنامه
 -31اتخاذ تصميم نسبت به خريد هرگونه لوازم و اموال منقول و غيرمنقول
كه براي اجراي وظايف محوله الزم باشد و همچنين معاوضه اموال و
اراضی و ساختمانهاي مِلكی سازمان ،براي رفع نياز اداري و تأسيساتی
سازمان يا به منظور سرمايهگذاري در چارچوب قوانين و مقررات
 -33تعيين قيمت براي فروش يا اجاره دادن ساختمانها و تأسيسات و
محصوالتی كه با سرمايهگذاري مستقل يا از طريق مشاركت احداث يا
حادث شدهاند.
 -35اتخاذ تصميم در مورد هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين
اساسنامه و قوانين و مقررات مورد عمل سازمان ضروري باشد».
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همين اعضاي هيئت مديره را متصدي اين امور میگذاريم.

مورخ  1130/11/01الحاق ميگردد.

آقاي رهپيك ـ طبق استفساريهاي كه مجلس تصويب كرده است،

تبصره -افزايش سرمايه يادشده صرفاً از محل تجديد ارزيابي

در مواردي كه مجلس به دولت اجازه داده باشد كه اصل اساسنامه

داراييها موضوع بند ( )32ماده واحده قانون بودجه سال 1130
3

را تصويب كند ،اختيار اصالح اساسنامه را هم به خود دولت داده

كل كشور تأمين شده است».

است .در ابتداي مصوبه ،به اين استفساريه استناد شده است.

آقاي عليزاده ـ يعنی چه؟ اين بند ( )38بودجه چيست كه گفته

آقاي عليزاده ـ بله ،سراغ مادهي بعدي برويم.

است [افزايش سرمايه] از آنجا تأمين شده است؟ بند ( )38را

آقاي جنتي ـ خيلی خب ،ادامهاش را بخوانيد.

بياوريد تا ببينيم چيست.

منشي جلسه ـ «ماده  -16جلسات هيئت مديره با حضور رئيس

آقاي رهپيك ـ اين بند مربوط به قانون بودجهي سال 313۲

هيئت مديره و حداقل سه نفر از اعضا رسميت مييابد و

است .در اينجا گفته [كه افزايش سرمايهي شركت

تصميمات متخذه با اكثريت آرا (حداقل سه رأي موافق) معتبر

خصوصیسازي از محل بند ( )38قانون بودجه سال ]313۲

است و تصميمات آن در دفتر مخصوص ،ثبت و به امضاي

تأمين شده است .اين بند ( )38همان بحثی است كه در مورد

اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه ميرسد».

تجديد ارزيابیها داشتيم كه از جهت حسابداري ،تفاوت قيمت

آقاي عليزاده ـ آقايان فقهايی كه اين اصالحيه را خالف شرع

تبديل ارز به ريال در طی سالها را ارزيابی میكردند و از محل

میدانند ،اعالم بفرمايند .آقايان اعضا مجموعاً اگر اين اصالحيه

مابهالتفاوت آن ،افزايش سرمايه میدادند.

را خالف قانون اساسی میدانند ،اعالم بفرمايند .بنابراين اين

آقاي عليزاده ـ بله ،كار حسابداري میكنند.

مصوبه تأييد شد.
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اصالحيه اساسنامه شركت بهينهسازی مصرف
سوخت (سهامي خاص)

اصالح اساسنامه سازمان خصوصيسازی
منشي جلسه ـ «اصالح اساسنامه سازمان خصوصيسازي

5

0

منشي جلسه ـ «اصالحيه اساسنامه شركت بهينهسازي مصرف

هيئت وزيران در جلسه  1131/0/12به پيشنهاد وزارت امور

سوخت (سهامي خاص)

6

اقتصادي و دارايي و به استناد ماده ( )02قانون اجراي سياستهاي


كلي اصل ( )33قانون اساسي  -مصوب  -1126تصويب كرد:
متن زير به عنوان تبصره به ماده ( )1اصالحي اساسنامه سازمان
خصوصيسازي 1،موضوع تصويبنامه شماره /125222ت33312هـ
 .1نظر شماره  31/3۰۲/3۲38مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  5۰100/333۰0مورخ  ،3131/۲/33اصالحيه اساسنامه
سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتی و عمومی (شركت
مادرتخصصی) ،مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد
و نود و سه هيئت وزيران ،در جلسه مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون
اساسی شناخته نشد».
 .2اصالح اساسنامه سازمان خصوصیسازي در تاريخ  3131/۲/3۰به
تصويب هيئت وزيران رسيد .اين مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی
شده در اصل ( )85قانون اساسی ،طی نامهي شماره 5۰33۲/3333۲
مورخ  3131/۲/33به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان پس از
بررسی اين مصوبه در جلسهي مورخ  ،3131/3/3نظر خود مبنی بر عدم
مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نامهي شماره
 31/3۰۲/3131مورخ  3131/3/1به هيئت وزيران اعالم كرد.
 .0ماده ( )1اساسنامه سازمان خصوصیسازي ،اصالحی مورخ 313۲/3۰/8
هيئت وزيران« :متن زير جايگزين ماده ( )1اساسنامه سازمان



خصوصیسازي ،موضوع تصويبنامه شماره  3۲111/۲0۰0۲0مورخ
 3188/3۲/۲0میشود :ماده  -1سرمايه سازمان مبلغ دويست و هشتاد و
هفت ميليارد و ششصد و چهل ميليون و هشتصد و سی و يك هزار و
هشتصد و سی و پنج ( )۲81.03۰.813.815ريال و صد درصد ()%3۰۰
متعلق به دولت میباشد كه تمامی آن پرداخت شده است».
 .4بند ( )38قانون بودجه سال  313۲كل كشور مصوب  313۲/1/33مجلس
شوراي اسالمی -38« :افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشی از تجديد
ارزيابی دارايیهاي آنها ،از شمول ماليات معاف است ،مشروط بر آنكه
متعاقب آن ،به نسبت استهالك دارايی مربوطه و يا در زمان فروش ،مبناي
محاسبه ماليات اصالح گردد و بنگاه يادشده طی پنج سال اخير تجديد
ارزيابی نشده باشد .آييننامه اجرايی اين بند ،از جمله شركتهاي
مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند ،به تصويب هيئت وزيران
میرسد».
 .5نظر شماره  31/3۰۲/3131مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  5۰33۲/3333۲مورخ  ،3131/۲/33اصالح اساسنامه سازمان
خصوصیسازي مصوب جلسه مورخ دهم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد
و نود و سه هيئت وزيران ،در جلسه مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون
اساسی شناخته نشد».
 .7اصالحيه اساسنامه شركت بهينهسازي مصرف سوخت (سهامی خاص)
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هيئت وزيران در جلسه  1131/0/1به پيشنهاد شماره -13623

 -1تهيه بستههاي سياستي و خط مشيهاي اساسي مرتبط با عرضه

 10/0مورخ  1131/1/03وزارت نفت و به استناد ماده ( )3قانون

و مصرف انرژي و حاملهاي آن در بخشهاي مختلف اعم از

اصالح الگوي مصرف انرژي  -مصوب  1-1123تصويب كرد:

صنعت ،حمل و نقل ،كشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع

متون زير جايگزين مواد ( )12( ،)6( ،)5و ( )11اساسنامه شركت

ذيربط براي تصويب

بهينهسازي مصرف سوخت (سهامي خاص)  -مصوب  -1122و

»... -0

اصالحات بعدي آن ميشود:

آقاي هاشميشاهرودي ـ عبارت اين ماده ،آيا به اين معنا است

ماده  -5موضوع شركت عبارت است از اعمال مديريت تقاضا و

كه اين شركت میتواند به نيابت از وزارت نفت به شرح

اجراي سياستهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف سوخت در

ذكرشده در اين ماده ،مقررات وضع كند؟

بخشهاي مختلف مصرف ،كمك به توسعه كاربرد انواع

آقاي يزدي ـ گفته است به تبعيت از وزارت نفت.

فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف،

آقاي هاشميشاهرودي ـ نه« ،به نيابت» نوشته شده است.

كاهش هزينههاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي ،تدوين

آقاي يزدي ـ نه ،نوشته است «به تبعيت».

معيارها ،ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف

آقاي هاشميشاهرودي ـ در ماده ( )5گفته است «به نيابت از

انرژي ،جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با توسعه
بهكارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژي تجديدپذير به نيابت
از وزارت نفت و اجراي كليه فعاليتهاي مربوط به امور مزبور و
تصدي و انجام هرگونه فعاليت علمي ،پژوهشي ،فني ،بازرگاني و
ساير خدماتي كه براي توسعه عمليات شركت الزم شناخته شود.
ماده  -6وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات
موضوع قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و
مقررات مربوط ،از جمله موارد زير ميباشد كه به تبعيت از
وزارت نفت ،حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاههاي
اجرايي ذيربط انجام ميدهد:

در تاريخ  3131/۲/1به تصويب هيئت وزيران رسيد .اين مصوبه ،مطابق
با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ( )85قانون اساسی ،طی نامهي
شماره  5۰351/33333مورخ  3131/۲/33به شوراي نگهبان ارسال شد.
شوراي نگهبان پس از بررسی اين مصوبه در جلسهي مورخ ،3131/3/3
نظر خود مبنی بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون
اساسی را طی نامهي شماره  31/3۰۲/3130مورخ  3131/3/1به هيئت
وزيران اعالم كرد.
 .1ماده ( )3قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب مورخ 3183/3۲/3
مجلس شوراي اسالمی« :ماده  -3وزارت نفت مكلف است به منظور
مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف
سوخت در بخشهاي مختلف مصرف ،كمك به توسعه كاربرد انواع
فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف ،كاهش
هزينههاي درازمدت ناشی از تقاضاي انرژي ،تدوين معيارها ،ضوابط و
دستورالعملهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف انرژي ،جايگزينی اقتصادي
حاملهاي انرژي همراه با توسعه بهكارگيري ظرفيتهاي محلی انرژي و
انرژيهاي تجديدپذير ،پيشنهاد اصالح اساسنامه و وظايف شركت
بهينهسازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه
دهد».

وزارت نفت»؛ ماده  ... -5بهكارگيري ظرفيتهاي محلی انرژي
و انرژي تجديدپذير به نيابت از وزارت نفت »...
آقاي مدرسييزدي ـ اين نيابت در يك مورد خاص است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ خب باشد.
آقاي مدرسييزدي ـ چه عيبی دارد؟
آقاي عليزاده ـ بحث از نيابت در وضع مقررات نيست.
آقاي هاشميشاهرودي ـ چرا ديگر؛ وضع مقررات هم در دل
آن هست؛ وقتی میگويد « ...بهكارگيري ظرفيتهاي محلی
انرژي و انرژي تجديدپذير به نيابت از وزارت نفت و اجراي
كليه فعاليتهاي مربوط به امور مزبور »...يعنی بايد انرژيهاي
تجديدپذير را بهكار بگيريد و حق نداريد از آن انرژيهاي
قديم استفاده كنيد .خب آيا میشود به اين شركت به نيابت از
وزارت نفت چنين وظيفهاي را داد؟
آقاي عليزاده ـ خود آن قانونی كه اين شركت به موجب آن به
وجود آمده است ،چه گفته است؟ ماده ( )5اين مصوبه
میگويد« :موضوع شركت عبارت است از اعمال مديريت
تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينهسازي مصرف
سوخت »...؛ اصالً اسم اين شركت همين است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ اين شركت بهينهسازي مصرف
سوخت ،خصوصی است.
آقاي عليزاده ـ نه ،خصوصی نيست؛ دولتی است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ نه ،در آن صدر مصوبه گفته است كه
خصوصی است.
آقاي مدرسييزدي ـ سهامی خاص است.
آقاي عليزاده ـ سهامی خاص بودن كه لزوماً به معناي
خصوصی بودن نيست؛ اين شركت ،دولتی است.
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آقاي رهپيك ـ بله ،خصوصی نيست.

محدوديتهاي ترافيكي ،آموزش و فرهنگسازي) ،بهينهسازي

آقاي عليزاده ـ اين شركت از شركتهاي وابسته به وزارت

مصرف انرژي (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخشهاي

نفت است.

حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند

آقاي يزدي ـ در ماده ( )0هم گفته است «به تبعيت از وزارت

سوخت ،احداث جايگاههاي عرضه گاز ،حمايت از ابداعات و

نفت».
آقاي عليزاده ـ اصالً اين شركت براي همين [= انجام وظايف
و اختيارات مذكور در ماده ( ])5به وجود آمده است.

اختراعات مؤثر در كاهش مصرف سوخت) ،بهينهسازي توليد

خودرو (از طريق توليد خودروهاي گازسوز ،تأمين تجهيزات
استفاده از گاز توسط خودروها ،حمايت از توليد خودروهاي

آقاي مدرسييزدي ـ اگر به اشكال ايشان [= آقاي شاهرودي]

برقي ،دونيرويي (هيبريدي) و كممصرف ،استانداردسازي توليد

وارد شويم ،اصل تشكيل اين شركت [و دادن اين وظايف به

خودروي سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و

اين شركت] موردِ اشكال است و آن جوابی كه داده شد ،اين

كاهش آاليندگي) و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي،

اشكال را حل نمیكند.

حداكثر از ابتداي سال  1131هجري شمسي اقدام نمايد».

آقاي يزدي ـ من خيال میكنم اينجا اشتباه شده است .ببينيد،

آقاي هاشميشاهرودي ـ آخر اين ماده گفته است كه «اقدام

در ماده ( )0دارد میگويد به تبعيت از وزارت نفت؛ بعيد نيست

نمايد».

كه اين عبارت ماده ( )5هم به تبعيت بوده باشد.

آقاي مدرسييزدي ـ بله ،نگفته است كه شركت درست كنيد.

آقاي عليزاده ـ قانونی كه اين شركت به موجب آن به وجود

آقاي عليزاده ـ «ماده  -0به دولت اجازه داده ميشود براي اجراي

آمده است اين است« 3:ماده  -1دولت مكلف است در جهت

احكام ماده ( )1اين قانون ،اقدامات زير را به عمل آورد »... :اينها

توسعه حمل و نقل درونشهري و برونشهري كشور و مديريت

به درد ما نمیخورد ،مواد بعدي را ببينيم .اين مصوبه به كدام

بر مصرف سوخت نسبت به بهينهسازي عرضه خدمات حمل و

مادهي قانونی براي اصالح خودش استناد كرده بود؟

نقل (از طريق اصالح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلي ،برقي

آقاي هاشميشاهرودي ـ ماده (.)3

كردن خطوط و اجراي عالئم و تأسيسات و ارتباطات ،افزايش

آقاي عليزاده ـ ماده ( )3را بياوريد.

سرعت در شبكه ريلي ،يكپارچهسازي و ساماندهي مديريت حمل

منشي جلسه ـ در ابتداي اين اساسنامه ،به ماده ( )3قانون

و نقل ،اصالح قيمتها ،ايمنسازي و بهبود تردد ،بهسازي و از

اصالح الگوي مصرف انرژي استناد كرده است .اين قانونی كه

رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگين مسافري و

فرموديد بياورم ،قانون توسعهي حمل و نقل عمومی و مديريت

باري درون و برونشهري ،تبديل خودروهاي بنزينسوز و

مصرف سوخت است.

گازوئيلسوز به دوگانهسوز ،الزام معاينه فني ،توسعه ناوگان حمل

آقاي عليزاده ـ پس چرا اين قانون [= قانون توسعهي حمل و

و نقل همگاني ون و مينيبوس و مديبوس و اتوبوس ،استفاده از

نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت] را آوردهايد؟! ما آن

سامانه هوشمند حمل و نقل ،ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و

قانون را گفتيم؛ ماده ( )3قانون اصالح الگوي مصرف انرژي را

بزرگراههاي بين شهري ،حمل تركيبي كاال از مبدأ تا مقصد نهايي

بياوريد تا ببينيم آنجا چه گفته است .معلوم شد كه ما داشتيم

با شبكه ريلي و شبكه مكمل جادهاي ،الزام به داشتن توقفگاه در
انواع كاربريها ،احداث توقفگاههاي عمومي ،ساماندهي و ايجاد
توقفگاهها و پايانههاي بار و مسافر شهري و برونشهري اعم از
ريلي و جادهاي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن ،افزايش
امنيت و قابليت اطمينان و دسترسي) ،بهينهسازي تقاضاي حمل و
نقل (از طريق اصالح فرآيندهاي اداري ،كاربرد فناوري اطالعات
و ارتباطات ،اصالح كاربري زمين و آمايش سرزمين ،اعمال

يك قانون ديگري را میخوانديم[ .ماده ( )3قانون اصالح
الگوي مصرف انرژي« ]:ماده  -3وزارت نفت مكلف است به
منظور مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي مرتبط با بهينهسازي
مصرف سوخت در بخشهاي مختلف مصرف ،كمك به توسعه
كاربرد انواع فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف
مصرف ،كاهش هزينههاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي،
تدوين معيارها ،ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينهسازي
مصرف انرژي ،جايگزيني اقتصادي حاملهاي انرژي همراه با

 .1قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت مصوب
 3180/3/38مجلس شوراي اسالمی.

توسعه بهكارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژيهاي
تجديدپذير ،پيشنهاد اصالح اساسنامه و وظايف شركت
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بهينهسازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيئت

و اقدامات اجرايي و نظارتي مقتضي در اين زمينه ،در حدود

وزيران ارائه دهد ».میبينيد كه تشكيل اين شركت و اصالح

امكانات و اختيارات مقرر

اساسنامه و وظايفش در اين قانون آمده است .پس از اين

 -2مديريت ،نظارت و بازرسي و اقدام الزم در زمينه مميزي

موضوع ،بگذريم.

انرژي ،بهينهسازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي بهينهسازي

آقاي يزدي ـ ماده ( )3گفته است كه اين موارد را «تهيه و براي

مصرف انرژي توسط مصرفكنندگان انرژي ،طبق مقررات و

تصويب به هيئت وزيران ارائه دهد».

آييننامههاي مربوط

آقاي عليزاده ـ پس معلوم است كه اجازه وجود داشته است.

 -3تهيه و تدوين آييننامهها ،دستورالعملها و راهكارهاي مناسب

دقت آقا خيلی خوب بود؛ اگر قانون چنين اجازهاي را براي

و اقدامات اجرايي ،نظارتي و حمايتي در حوزه توليد و توسعه

اصالح اساسنامه به دولت نداده نبود ،اشكال پيش میآمد.
«ماده  -6وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات
موضوع قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و
مقررات مربوط ،از جمله موارد زير ميباشد كه به تبعيت از
وزارت نفت ،حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاههاي
اجرايي ذيربط انجام ميدهد:
 -1تهيه بستههاي سياستي و خط مشيهاي اساسي مرتبط با عرضه
و مصرف انرژي و حاملهاي آن در بخشهاي مختلف اعم از
صنعت ،حمل و نقل ،كشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع
ذيربط براي تصويب
 -0تهيه راهكارهاي اجرايي مناسب به منظور حمايت و تشويق
براي ارتقاي نظام تحقيق و توسعه فناوريهاي جديد در زمينه
بهينهسازي انرژي و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب».
 -1تهيه آييننامههاي صرفهجويي و الگوهاي الزم براي مصرف
انرژي و حاملهاي آن در بخشهاي مختلف اعم از صنعت ،حمل
و نقل ،كشاورزي و مسكن و ارائه به مراجع ذيربط براي
تصويب

همزمان برق ،انرژي و برودت ،احداث و بهكارگيري واحدهاي
بازيافت انرژي و طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي توسط
توليدكنندگان و مصرفكنندگان و ارائه آييننامهها ،دستورالعملها
و راهكارهاي مزبور به مراجع ذيربط براي تصويب
 -12فعاليت الزم در زمينه حمايت از ترويج كاربرد اقتصادي
منابع تجديدشونده انرژي
 -11طراحي و ساخت طرحهاي الگو و آزمايشي به منظور كسب
و ارتقاي دانش و تجربيات در حوزه اهداف و مسئوليتهاي
شركت
 -10اقدام در زمينه آموزش و آگاهسازي عمومي و ارتقاي فرهنگ
جامعه در بخش بهينهسازي و اصالح الگوي مصرف انرژي
 -11نمايندگي ،عضويت و حضور در مجامع بينالمللي مربوط
براي حفظ منافع ملي و ارتقاي دانش فني طبق سياستهاي كلي
نظام و قوانين و مقررات مربوط
»... -13

آقاي مدرسييزدي ـ اينجا يك ابهام فیالجمله هست كه البته
قابل اغماض است .در بند ( )31به طور كلّی گفته است

 -3شناسايي و تدوين راهكارهاي توسعه فناوريهاي مورد نياز

«نمايندگی»؛ نگفته كه اين نمايندگی در چيست.

در حوزه صنعت نفت براي عرضه و مصرف انرژي در حيطه

آقاي اسماعيلي ـ نمايندگی براي امور شركت است ديگر.

تخصصي نفت و فراهم ساختن امكان طراحي و بهبود آنها براي

آقاي مدرسييزدي ـ بله ،قرينه هست ،ولی خب حاال ...

بهكارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي

آقاي عليزاده ـ انتهاي بند ( )31گفته است «با رعايت قوانين و

 -5تهيه معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي اجباري انرژي

مقررات مربوط».

و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري الزم براي

آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،گفته است با «رعايت قوانين و

اجراي آنها

مقررات مربوط».

 -6اقدامات الزم به منظور ترغيب مصرفكنندگان انرژي به

منشي جلسه ـ « -13انعقاد انواع عقود و معامالت ،از جمله

استفاده از تجهيزات ،وسايل ،مجموعهها و فرآيندهاي با مصرف

قراردادهاي خدمت و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و

انرژي كمتر

استخدامي با اشخاص واجد صالحيت با رعايت قوانين و مقررات

 -2تهيه مقررات و آييننامههاي الزم براي شركتهاي خدمات

مربوط»

انرژي و حمايت از فعاليت و توسعه آنها با مشاركت ساير

آقاي شبزندهدار ـ در نمونههاي مشابه با اين بند ،قبالً اين

دستگاههاي اجرايي مربوط و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب

اشكال را وارد میكرديد كه عبارت «با رعايت قوانين و
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مقررات مربوط» شامل قانون تجارت هم میشود و چون آن
قانون مشتمل بر برخی مواد است كه خالف شرع است ،اينجا
هم اشكال دارد .قبالً اين اشكال را در نظاير اين مورد داشتهايم.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،در آن موارد تصريح به رعايت قانون
3
تجارت میكردند كه ما ايراد میگرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،تا كنون هر جا كه اينجور به صورت كلّی
میگفتند «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» ،آقايان فقها ايراد
نمیگرفتند.
آقاي شبزندهدار ـ حاال جواب اين ايراد من چيست؟
آقاي هاشميشاهرودي ـ ما در آن مصوباتی كه به رعايت
قانون تجارت تصريح میشود ،اشكال میگرفتيم؛ اما در اينجا
به صورت كلّی گفته است «با رعايت قوانين و مقررات
مربوط».
آقاي مدرسييزدي ـ يكی ديگر از قوانينی كه بايد رعايت شود
هم اين است كه خالف شرع نباشد .اين قانون ،مواد مخالف با
شرع قانون تجارت را خنثی میكند؛ پس مشكل حل میشود.
آقاي اسماعيلي ـ البته فرمايششان [= فرمايش آقاي
شبزندهدار] عمالً درست است.
آقاي عليزاده ـ در اين موارد ،ما خالف شرع عمل نمیكنيم،
آقايان در مجلس هم چيز خالف شرع تصويب نكردهاند .حاال
البته اگر مجريان در عمل خالف شرع عمل كردند ،به گردن
خودشان است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،يكی از قوانين مربوط [كه طبق
عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوطه» بايد مراعات
شود] ،همان اصل ( )3قانون اساسی است.
آقاي شبزندهدار ـ اگر اينطور است ،پس هيچجا نبايد اشكال
مغايرت با شرع بگيريم!
آقاي عليزاده ـ اگر در مصوبهاي بگويند به قانون تجارت عمل
شود ،ايراد میگيريد.
 .1شوراي نگهبان در موارد متعدد ،استناد كلّی به رعايت قانون تجارت را
واجد اشكال و مغاير با موازين شرع دانسته است .به عنوان مثال ،شوراي
نگهبان در بندهاي ( )3و ( )5نظر شماره  83/1۰/33301مورخ
 3183/33/۲۰خود در خصوص اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري-
صنعتی ماكو مصوب  3183/3۰/5هيئت وزيران ،به شرح زير اظهار نظر
كرده است -3« :بند ( )3۰ماده ( )31مبنی بر اقدام بر اساس قانون
تجارت ،نظر به اينكه بعضی از مواد اين قانون خالف موازين شرع
میباشد ،فلذا اطالق اين بند خالف شرع شناخته شد.
 -5ارجاع به قانون تجارت علیاالطالق در ماده ( )۲1خالف موازين
شرع تشخيص داده شد».

آقاي هاشميشاهرودي ـ اگر در مصوبهاي اسم قانون تجارت
را بياورند ،ما به آن اشكال میگيريم.
آقاي شبزندهدار ـ نه[ ،با اين استدالل شما] اگر در مصوبهاي
عبارت «با رعايت قانون تجارت» را هم بهكار ببرند ،اشكالی
ندارد؛ چون اصل ( )3حاكم بر آن است.
آقاي هاشميشاهرودي ـ نه ،در فرض شما ،مصوبه بر رعايت
قانون تجارت تنصيص كرده است.
آقاي رهپيك ـ رعايت قوانين در بند ( ،)33يعنی «رعايت
قوانين معتبر».
آقاي عليزاده ـ بله ،يعنی قوانين شرعی.
منشي جلسه ـ « -15خريد ،فروش ،اجاره ،استيجار ،رهن،
تحصيل و تملك اموال منقول و غيرمنقول و همچنين ايجاد،
تكميل ،توسعه ،نظارت و اداره اموال ،تأسيسات ،كارگاهها،
دستگاهها ،تعميرگاهها و ديگر تأسيسات و ابزار و ادوات و وسايل
الزم براي انجام مقاصد و عمليات موضوع شركت با رعايت
قوانين و مقررات مربوط
 -16گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت تسهيالت به اشخاص حقيقي
و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با
تصويب مجمع عمومي ،با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 -12تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانههاي
اختراع و هرگونه اطالعات درباره عالئم تجاري ،اختراعات،
طرحها و روشهاي مورد نياز براي انجام عمليات و وظايف
موضوع شركت».

آقاي مدرسييزدي ـ اين بند هم مثل بقيهي بندها ،قيد «با
رعايت قوانين و مقررات» را میخواست .اين بند كه با بقيهي
بندها فرقی ندارد كه آن را متفاوت با بندهاي ديگر آوردهاند!
آقاي عليزاده ـ كجا را میفرماييد؟
آقاي مؤمن ـ همينجا در بند ( ،)31قيد «با رعايت قوانين و
مقررات مربوط» را ندارد.
آقاي مدرسييزدي ـ [عدم ذكر اين عبارت در اين بند] يعنی
رعايت قانون در اينجا الزم نيست؟
آقاي يزدي ـ اين بند طبق مقررات است ديگر؛ چون مربوط به
موضوع تملك و اين جور مباحث است.
آقاي عليزاده ـ در مورد «تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت
پروانههاي اختراع» معلوم است كه دستگاههايی كه میخواهند
اين كارها را انجام بدهند ،بايد قانون را رعايت بكنند ديگر؛ در
اين موارد آنها بايد قانون را رعايت كنند .اين بند كه نمیگويد
آن دستگاهها به رعايت اين قوانين ملزم نيستند.
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آقاي مدرسييزدي ـ تحصيل و تملك و اينها بايد طبق

آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد ،سابقه هم دارد .به اين ايراد ،قبالً

مقررات باشد.

هم رأي دادهايم.

آقاي يزدي ـ درست است؛ مشكلی ندارد.

آقاي عليزاده ـ آنجاهايی كه اين ايراد در شورا مطرح شد ،با

آقاي مدرسييزدي ـ بنده به سهم خودم به اين بند ،ايراد و

اين عبارت نبود .در آنجاها میگفتند كه از جمله وظايف اين

ابهام دارم.

دستگاه اين موارد هستند ،اما اينجا میگويد «وظايف و

منشي جلسه ـ « -12مشاركت و همكاري با ساير دستگاههاي

اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات موضوع قانون

اجرايي و مؤسسات و شركتهاي ايراني و يا خارجي واجد

اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط

صالحيت فني و مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

از جمله موارد زير»...

 -13برنامهريزي جهت جذب نيرو براي تأمين احتياجات شركت

آقاي رهپيك ـ بله ،وظايف و اختيارات اين شركت در

و تنظيم و اجراي برنامههاي آموزشي و كارآموزي كاركنان به

چارچوب آن قوانين است.

منظور ارتقاي سطح اطالعات علمي ،تخصصي ،فني و اجرايي

آقاي اسماعيلي ـ نه ،آن موضوع را كه در بند ( )۲۰آوردهاند.

آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط

نه ،چرا میفرماييد اين مصوبه با نمونههاي قبلی متفاوت است؟

 -02ساير وظايف و اختياراتي كه در چارچوب قوانين و مقررات
توسط وزارت نفت به شركت محول ميشود».

آقاي عليزاده ـ از اول همين بند ( )۲۰را میگفتيد!
آقاي اسماعيلي ـ من يك ايرادي را مطرح میكنم كه در طول
اين چند سال ،سه چهار بار تا به حال اتفاق افتاده و همين جا
هم رأي آورده است .ببينيد ،تصويب اساسنامهها يك اختيار
استثنايی است كه مجلس به دولت میدهد؛ فلذا بايد كامالً شفاف
و به اندازهي قدر متيقن از آن استفاده كنيم .اآلن در مورد اين
شركت كه شركت بسيار مهمی هم است ،بيست بند وظايف و
اختيارات برايش آورده شده است كه وظايف خيلی گستردهاي
است .خب ،مجلس به دولت اختيار داده است كه چنين شركتی
را تأسيس كند ،اشكالی هم ندارد ،منتها [اين موضوع ،بايد حد و
حدود معقولی داشته باشد] .اآلن در صدر همين ماده ( )0گفته
است« :وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات  ...از

جمله موارد زير ميباشد»؛ يعنی براي توسعهي اين اختيارات
دست را باز هم باز گذاشته است .عبارت «از جمله موارد زير»
يعنی اين بيست مورد ،تنها وظايف و اختيارات اين شركت
نيست؛ يعنی بعداً میتواند چيزهايی ديگر هم به اين وظايف و
بندها اضافه شود .من دو يا سه بار در شوراي نگهبان عرض
كردهام و رأي هم آورده است كه اين عبارت «از جمله» را يا بايد
حذف كنند يا هر چه میخواهند به بندهاي اين ماده اضافه كنند،
همين جا اضافه كنند تا ما بررسی كنيم ،و اال اگر اآلن در
اساسنامه عبارت «از جمله» بيايد ،اينها [= هيئت وزيران]
میتوانند خودشان به وظايف و اختيارات اين شركت باز هم
اضافه كنند .اين ايراد من چند بار رأي هم آورده بود.
آقاي هاشميشاهرودي ـ بله ،عبارت «از جمله» ايراد دارد.

اآلن در بند ( )۲۰آوردهاند كه طبق ساير قوانين و مقررات هر
چه به اين شركت واگذار شود ،اينها میتوانند انجام بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد ،اينجا ذكر خاص بعد از عام است؛
يعنی اينكه اين بندها را دارند به عنوان تأكيد میگويند و اال آن
وظايف مربوط به اين شركت مشخص است و معلوم است كه
اين شركت بايد چه كارهايی انجام دهد؛ همينطوري نيست كه
همهي چيزها را شامل شود و آن «ساير وظايفی» كه گفته است،
بدون چارچوب بماند.
آقاي اسماعيلي ـ حاال اين ماده ( )0میگويد كه وظايف و
اختيارات اين شركت شامل وظايف و اختيارات موضوع قانون
اصالح الگوي مصرف انرژي و قوانين مربوط است؛ تا اينجا
درست است ،اما عبارت «از جمله موارد زير» اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ اين «از جمله موارد زير  »...بخشی از آن
وظايف است كه تكرار میشود.
آقاي اسماعيلي ـ با توجه به اينكه اين وظايف و اختيارات
شركت بر اساس اختياري است كه مجلس به دولت داده است
اين وظايف بايد كامالً شفاف باشد .نبايد با آوردن عبارتی مثل
«از جمله موارد زير» دست دولت را باز بگذارند .اين ايراد
دارد .براي مشابه اين ايراد ،رأي مغايرت با اصل ( )85هم
داشتيم .حاال هر جور صالح میدانيد.
آقاي عليزاده ـ نه آقاي دكتر ،آن چيزي كه قبالً براي آن رأي
مغايرت داشتيم اينطور بود كه میگفتند «از جمله وظايف و
اختيارات» اين موارد است .اآلن در اين ماده گفتهاند كه وظايف
و اختيارات شركت شامل وظايف و اختياراتی است كه در
قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و قوانين مربوط آمده است

231

مشروح مذاكرات جلسه 1131/3/3

و دولت اهم آن وظايف قانونی را در اين بندها ذكر كرده است.

تبصره -جلسات هيئت مديره با حضور پنج نفر عضو رسميت

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده آمده گفته كه يك چيزهاي ديگر هم

مييابد و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراي اعضاي حاضر

به عنوان وظايف عالوه بر وظايف قانونی هست.

در جلسه معتبر است».

آقاي عليزاده ـ نه ،اين ماده نمیخواهد چنين چيزي بگويد.

آقاي اسماعيلي ـ پس اين مصوبه ،ايرادي نداشت ديگر؟

ماده ( )0نگفته است كه «وظايف و اختيارات موضوع قانون

آقاي يزدي ـ نه ديگر.

اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط»

آقاي عليزاده ـ آقايان نسبت به اين مواد ايرادي نداشتند؟ خب،

از جمله موارد زير است؛ نگفته است كه غير از «وظايف و
اختيارات موضوع قانون اصالح الگوي مصرف انرژي و ساير
قوانين و مقررات مربوط» ،شركت وظايف ديگري هم دارد .اگر
«از جمله  »...را میگفت و اين عبارت قبل از آن را نمیگفت،
اشكال داشت و فرمايش شما صحيح بود؛ ولی وقتی عبارت
قبل از «از جمله  »...را گفته است« ،از جمله  »...را هم مقيد
كرده است ديگر .اين ماده به نظر من اشكالی ندارد .آقايانی كه

مصوبهي بعدي را بياوريد.

3

اساسنامه شركتهای عمران شهر جديد رامشار،
گلبهار ،سهند ،عاليشهر ،مهاجران (اميركبير)،
هشتگرد ،پرند ،پرديس ،انديشه ،بينالود ،رامين،
صدرا ،علوی ،فوالدشهر ،مجلسي ،بهارستان و تيس
منشي جلسه ـ دستور بعدي بررسی «اساسنامهي شركتهاي

با توجه به فرمايشات جناب آقاي دكتر اسماعيلی ،اين ماده ()0

عمران شهر جديد رامشار ،گلبهار ،سهند ،عاليشهر ،مهاجران

را خالف اصل ( )85قانون اساسی میدانند ،رأي بدهند .خيلی

(اميركبير) ،هشتگرد ،پرند ،پرديس ،انديشه ،بينالود ،رامين ،صدرا،

خب ،برويم به سراغ مواد ديگر.

علوي ،فوالدشهر ،مجلسي ،بهارستان و تيس» 0است .اينها هفده

منشي جلسه ـ «ماده  -12هيئت مديره شركت از پنج نفر عضو

مورد اساسنامهي مشابه هستند.

اصلي شامل رئيس هيئت مديره ،مديرعامل (نايب رئيس) و سه
نفر ديگر تشكيل ميگردد .دو نفر ديگر نيز به عنوان اعضاي
عليالبدل انتخاب ميشوند كه در غياب هر يك از اعضاي اصلي،
به دعوت رئيس هيئت مديره ،شركت آنان در جلسات و
تصميمات هيئت مديره الزامي و معتبر خواهد بود .رئيس هيئت
مديره ،مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره با پيشنهاد رئيس
مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي و با صدور حكم از سوي
وزير نفت براي مدت دو سال به اين سِمَت انتخاب ميشوند و در
پايان مدت عضويت هيئت مديره ،انتخاب مجدد آنان بالمانع
است .پس از انقضاي دوره تصدي و تا وقتي كه هيئت مديره
جديد انتخاب نشده است ،هيئت مديره شركت با اختيارات فعلي
خود به خدمت ادامه خواهند داد .تغيير هر يك از اعضاي هيئت
مديره ،قبل از پايان مدت عضويت آنان با پيشنهاد رئيس مجمع
عمومي و تصويب مجمع عمومي امكانپذير ميباشد.
ماده  -11دعوت ،تعيين وقت و اداره جلسات هيئت مديره و ابالغ
مصوبات به عهده رئيس و در غياب رئيس به عهده نايب رئيس هيئت
مديره و اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره از وظايف
مديرعامل ميباشد .جلسات هيئت مديره در محل شركت و حداقل
هر ماه يك بار تشكيل خواهد شد .جلسات هيئت مديره با پيشنهاد هر
يك از اعضا و به دعوت و حضور رئيس هيئت مديره و در غياب
ايشان توسط نايب رئيس هيئت مديره نيز تشكيل ميشود.

 .1نظر شماره  31/3۰۲/3130مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان« :عطف به
نامه شماره  5۰351/33333مورخ  ،3131/۲/33اصالحيه اساسنامه شركت
بهينهسازي مصرف سوخت (سهامی خاص) ،مصوب جلسه مورخ سوم
ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران ،در جلسه
مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه
مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
 .2اساسنامههاي هفدهگانه مربوط به شركتهاي عمران شهرهاي جديد
رامشار ،گلبهار ،سهند ،عاليشهر ،مهاجران (اميركبير) ،هشتگرد ،پرند،
پرديس ،انديشه ،بينالود ،رامين ،صدرا ،علوي ،فوالدشهر ،مجلسی،
بهارستان و تيس ،همگی در جلسهي مورخ  3131/۲/1به تصويب هيئت
وزيران رسيدند .اين مصوبات مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در
اصل ( )85قانون اساسی ،به ترتيب طی نامههاي شماره ،38۰10/۲1553
،38۰10/۲1500 ،38۰10/۲1501 ،38۰10/۲150۲ ،38۰10/۲1503
،38۰10/۲158۲ ،38۰10/۲1583 ،38۰10/۲158۰ ،38۰10/۲1510
،38۰10/۲1533 ،38۰10/۲1583 ،38۰10/۲1585 ،38۰10/۲1581
 38۰10/۲1530 ،38۰10/۲1535 ،38۰10/۲1533و 38۰10/۲10۰0
همگی مورخ  3131/1/3به شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان
پس از بررسی اين مصوباتِ مشابه در جلسهي مورخ  ،3131/3/3نظر
خود مبنی بر عدم مغايرت اين اساسنامهها با موازين شرع و قانون اساسی
را به ترتيب طی نامههاي شماره ،31/3۰۲/31۰0 ،31/3۰۲/31۰1
،31/3۰۲/31۰۲ ،31/3۰۲/31۰1 ،31/3۰۲/31۰3 ،31/3۰۲/31۰5
،31/3۰۲/3135 ،31/3۰۲/3۲33 ،31/3۰۲/31۰۰ ،31/3۰۲/31۰3
،31/3۰۲/3133 ،31/3۰۲/313۲ ،31/3۰۲/3133 ،31/3۰۲/3131
 31/3۰۲/31۰8 ،31/3۰۲/313۰و  31/3۰۲/31۰3همگی مورخ
 3131/3/1به هيئت وزيران اعالم كرد.
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آقاي عليزاده ـ همهي اينها يكی هستند .ما گفتيم كه [به دليل

اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار

مشابهت] الزم نيست از همهي آنها كپی بگيرند ،بلكه يكجا

فصل اول :كليات

به عنوان يك دستور بدهند .تنها چيزي كه در اين اساسنامهها

ماده  -1شركت عمران شهر جديد رامشار كه در اين اساسنامه به

متفاوت است اين است كه آمدهاند چه چيزي را تغيير دادهاند؟

اختصار شركت ناميده ميشود ،شركتي سهامي و دولتي و

منشي جلسه ـ سرمايهي شركت را تغيير دادهاند.

زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و

آقاي عليزاده ـ بله ،سرمايهي شركت را تغيير دادهاند .من گفتم

داراي شخصيت حقوقي مستقل است و بر اساس مفاد اين

فقط يك نمونه از اين اساسنامهها را كپی بگيريد و براي آقايان

اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مينمايد.

اعضا بفرستيد و بقيه را ديگر نياز نيست كه براي آقايان
بفرستيد .چون قبالً كه در چند مورد اين اساسنامهها را به
صورت فرمت فرستادند ،ما به آنها ايراد گرفتيم و گفتيم كه اين
اساسنامهها بايد يكی يكی به تأييد شوراي نگهبان برسد.
بنابراين ،اآلن اين مصوبهاي كه امروز آقايان اينجا میبينند،
اساسنامهي شركت عمران چند شهر جديد است كه [تنها
تفاوت ميان آنها اين است كه] سرمايهي شركتها متفاوت
تعيين شده است.
آقاي رهپيك ـ همهي اين اساسنامهها مثل هم هستند .هفده تا
اساسنامه است.
آقاي مؤمن ـ آن اساسنامهي آخر مربوط به شركت عمران شهر
جديد تيس را بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ اسم اين اساسنامهها را اينجا میخوانيم كه
معلوم شود اينها در شورا مطرح و تأييد شدهاند؛ تا اين حد را
میخوانيم ديگر.
منشي جلسه ـ حاجآقاي مؤمن میفرمايند اساسنامهي شركت
عمران شهر جديد تيس ،كامل خوانده شود.
آقاي مدرسييزدي ـ يكی از آن اساسنامهها بايد كامل خوانده
شود.
آقاي جنتي ـ نه ،آقايانی كه اساسنامهها را خواندهاند ،اشكالشان
را بگويند.
آقاي عليزاده ـ همه يكی هستند؛ فقط سرمايهشان متفاوت است.

ماده  -0مركز اصلي شركت ،شهر جديد رامشار است و شركت با
تصويب مجمع عمومي ميتواند براي انجام عمليات و وظايف
خود مجري منصوب نمايد.
ماده  -1مدت فعاليت شركت طبق ماده ( )10قانون ايجاد
شهرهاي جديد  -مصوب  -1122و تبصره آن خواهد بود.
ماده  -3سرمايه شركت مبلغ ششصد و هشتاد و هفت ميليون و
ششصد هزار ( )622.622.222ريال منقسم به شش هزار و
هشتصد و هفتاد و شش سهم يكصد هزار ريالي ميباشد كه تماماً
متعلق به شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) است.
فصل دوم -وظايف و اختيارات
ماده  -5وظايف و اختيارات شركت به شرح زير تعيين ميشود:
 -1تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي ،معماري ،نقشههاي
تفكيكي و آمادهسازي اراضي ،ايجاد بنا ،تأسيسات ،تجهيزات
شهري ،مسكوني ،خدماتي ،توليدي و اقتصادي و ساير اقدامات
اجرايي الزم براي ايجاد شهر جديد در زمينهاي تأمينشده طبق
قوانين و مقررات مربوط
 -0اجرا و احداث شهر جديد ديگر ،شهرك و باغستان پس از
تصويب مجمع عمومي رأساً يا با مشاركت بخش غيردولتي با
رعايت قوانين و مقررات مربوط
 -1حفظ حقوق و اعمال مالكيت دولت نسبت به اراضي متعلق
به شركت در محدوده شهر جديد ،شهرك و باغستان و حريم آن
 -3واگذاري تأسيسات و تجهيزات شهري ،خدماتي ،توليدي،
اقتصادي ،مسكوني در شهر جديد يا شهركها يا باغستانهايي كه

منشي جلسه ـ آن يكی [= اساسنامهي شركت عمران شهر

شركت خود احداثكننده آن ميباشد و حسب مورد هماهنگي با

جديد تيس] كامل است.

دستگاههاي اجرايي ذيربط

آقاي مدرسييزدي ـ يكی از آن اساسنامهها خوانده شود.

 -5بهرهبرداري و اداره تأسيسات ايجادشده تا زمان تصدي

آقاي عليزاده ـ يكی از آنها را بخوانيد.

سازمانهاي ذيربط به صورت مستقيم يا از طريق اشخاص

منشي جلسه ـ «هيئت وزيران در جلسه  1131/0/1به پيشنهاد

حقيقي و حقوقي

شماره  60161/122/20مورخ  1130/11/5وزارت راه و

 -6مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و

شهرسازي و به استناد تبصره ( )5ماده ( )11قانون زمين شهري -

اخذ وام ،اعتبار و تسهيالت از مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس

مصوب  -1166اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار را به

دستورالعملهاي مجمع عمومي و با رعايت قوانين و مقررات

شرح زير تصويب كرد:

مربوط
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 -2استفاده از خدمات پيمانكاري ،مهندسي ،پژوهشي و مشاورهاي

 -0مجمع عمومي فوقالعاده.

اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي طبق قوانين و

ماده  -3مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضا و مجمع

مقررات مربوط

عمومي فوقالعاده با حضور حداقل چهار عضو رسميت خواهد

 -2اجراي ضوابط و استانداردهاي احداث و ايجاد تأسيسات در

داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه رأي و در

شهر جديد ،شهرك و باغستان بر اساس قوانين و مقررات مربوط

مجمع عمومي فوقالعاده با چهار رأي موافق معتبر خواهد بود.

و اعمال كنترل بر فعاليتهاي توسعه و عمران در محدوده و

ماده  -12مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار به دعوت

حريم شهر جديد و صدور مجوزها و گواهيهاي مربوط

كتبي رئيس مجمع عمومي ،يك بار براي رسيدگي به گزارش

 -3فروش ،اجاره ،صلح حقوق و نقل و انتقال اراضي ،امالك و

هيئت مديره و بازرس (حسابرس شركت) و بررسي و اتخاذ

واحدهاي مسكوني ،خدماتي ،اقتصادي و توليدي (صنعتي،

تصميم نسبت به صورتهاي مالي و بار دوم براي اتخاذ تصميم

كارگاهي و غيره) مربوط به شهر جديد طبق آييننامههاي شركت

نسبت به بودجه سال آتي و اصالحيه و برنامهها و خط مشي آتي

و دستورالعملهاي مصوب مجمع عمومي

شركت تشكيل ميشود.

 -12خريد و تملك اراضي و امالك مورد نياز شهر جديد و

تبصره -مجمع عمومي فوقالعاده و مجمع عمومي عادي به طور

اعمال روشهاي معاوضه ،تهاتر و مشاركت با مالكين با رعايت

فوقالعاده به تقاضاي هر يك از اعضاي مجمع عمومي ،رئيس

قوانين و مقررات مربوط

هيئت مديره و مديرعامل يا بازرس به دعوت و با حضور رئيس

 -11تهيه طرحهاي شهرسازي ،تأسيساتي و معماري اعم از

مجمع عمومي تشكيل ميشود.

امكانسنجي و مكانيابي ،جامع و تفصيلي ،آمادهسازي ،طراحي

ماده  -11دستور جلسات مجمع عمومي عادي ،عادي به طور

شهري ،ترافيكي و غيره و نيز تغييرات بعدي و ارائه آنها جهت

فوقالعاده و فوقالعاده ،با توجه به پيشنهادات مورد نظر توسط

تصميمگيري به مراجع ذيصالح

رئيس مجمع عمومي تعيين ميشود.

 -10خريد ،فروش ،اجاره ،استيجار ،رهن و تحصيل و تملك و

تبصره -دعوت مجمع اعم از عادي ،عادي به طور فوقالعاده و

استفاده از اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت

فوقالعاده ،با ذكر تاريخ و محل تشكيل ،حداقل پانزده روز قبل از

 -11نگهداري شهر و وصول عوارض و بهاي خدمات شهري

تاريخ جلسه مجمع عمومي به عمل خواهد آمد .سوابق مربوط به

 -13اعالم تخلفات ساختماني و شهرسازي در شهر جديد و

موضوعاتي كه در دستور جلسه عمومي قرار دارد ،بايد همراه

حريم آن به مراجع ذيربط

دعوتنامه ،براي اعضاي مجمع ارسال شود.

 -15اجراي ساير موارد ارجاعي و يا تفويضي از طرف مجمع

ماده  -10وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير تعيين

عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و مجمع

ميشود:

عمومي شركت با رعايت قوانين مقررات مربوط.

 -1تصويب خط مشي كلّي و برنامههاي كوتاهمدت ،ميانمدت و

فصل سوم -اركان شركت

بلندمدت عمليات آتي شركت در چارچوب مصوبات مجمع

ماده  -6اركان شركت به شرح زير است:

عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و قوانين و

الف -مجمع عمومي

مقررات مربوط

ب -هيئت مديره و مديرعامل

 -0رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت مديره و

ج -بازرس (حسابرس).

گزارش بازرس (حسابرس) و صورتهاي مالي و بودجه شركت

ماده  -2نمايندگي سهام شركت در مجمع عمومي با هيئت مديره

 -1اتخاذ تصميم در خصوص انواع مشاركت و سرمايهگذاري و

شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) و رياست مجمع

اخذ وام يا تسهيالت و اعتبار ،با رعايت قوانين و مقررات مربوط

عمومي با رئيس هيئت مديره شركت مزبور است».

 -3بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در

آقاي رهپيك ـ تا ماده ( )3۲مسئلهاي ندارد؛ در مورد همين

خصوص احداث شهر جديد ،شهرك و يا باغستان

ساختار شركت است ديگر.

 -5نظارت بر عملكرد شركت و عنداللزوم اخذ گزارشهاي

منشي جلسه ـ «ماده  -2مجامع عمومي شركت عبارتند از:

آماري ،صورتحسابهاي مالي و محاسباتي و بررسي آنها به

 -1مجمع عمومي عادي

منظور اتخاذ تصميم الزم
 -6پيشنهاد انتشار اوراق مشاركت به مجمع عمومي شركت
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عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) براي اتخاذ تصميم در

انقضاي مدت ،تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده ،در

چارچوب قوانين و مقررات مربوط

سِمَت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دورههاي

 -2تأييد ساختار تشكيالتي شركت با رعايت قوانين و مقررات

بعدي بالمانع است.

مربوط و ارائه آن به مراجع ذيصالح

ماده  -15هيئت مديره در اولين جلسه از بين خود مديرعامل،

 -2نصب و عزل اعضاي هيئت مديره ،مديرعامل و بازرس

رئيس و نايب رئيس و يك نفر منشي انتخاب ميكند.

(حسابرس) ،با رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره -مديرعامل ميتواند با تصويب سهچهارم آراي حاضر در

 -3تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي انتشار آگهيهاي شركت و

مجمع عمومي ،همزمان رئيس هيئت مديره نيز باشد.

صدور مجوز افتتاح حساب بانكي

ماده  -16تغيير هر يك از اعضاي هيئت مديره قبل از پايان مدت

 -12تصويب آييننامهها و دستورالعملهاي الزم موضوع اين

عضويت آنان با پيشنهاد رئيس هيئت مديره و تصويب مجمع

اساسنامه به منظور تسريع و تسهيل در انجام وظايف شركت

عمومي امكانپذير ميباشد.

 -11اتخاذ تصميم در خصوص ايجاد اندوختههاي احتياطي مورد

ماده  -12چنانچه قبل از پايان مدت عضويت ،هر يك از اعضاي

نياز شركت و اجازه استفاده از ذخاير عمومي شركت به پيشنهاد

هيئت مديره فوت كند و يا استعفا دهد و يا عزل شود ،جانشين او

هيئت مديره ،با رعايت قوانين و مقررات مربوط

براي مدت باقيمانده براي عضويت هيئت مديره انتخاب خواهد

 -10بررسي پيشنهاد هيئت مديره در مورد تعيين ،تعديل ،تخفيف

شد.

و يا تقسيط بهاي خدمات و اراضي ،با رعايت قوانين و مقررات

ماده  -12جلسات هيئت مديره حداقل هر پانزده روز يكبار ،بنا

مربوط و تصويب آن و يا عنداللزوم كسب مجوز از مراجع

به دعوت رئيس هيئت مديره و يا نايب رئيس با حضور اكثريت

ذيربط

اعضا رسميت داشته و تصميمات متخذه با حداقل سه رأي موافق

 -11اتخاذ تصميم درباره موضوعاتي كه اعضاي مجمع عمومي يا

معتبر است.

هيئت مديره در ارتباط با شركت يا حسب وظيفه محوله ،به مجمع

ماده  -13هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه

عمومي پيشنهاد نمايند.

صورتجلسات هيئت مديره با درج نظر اعضاي حاضر با ذكر

تبصره -به منظور تسريع در انجام امور ،مجمع عمومي ميتواند

نظر اقليت در آن ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد.

بخشي از اختيارات خود را كه اجراي آن موكول به تهيه

مسئوليت ابالغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت

دستورالعملهاي مجمع عمومي شده است ،به هيئت مديره

مديره يا مديرعامل ميباشد.

تفويض كند.

ماده  -02وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين

ماده  -11وظايف مجمع عمومي فوقالعاده به شرح زير تعيين

ميشود:

ميشود:

 -1تهيه و پيشنهاد ساختار تشكيالتي شركت براي تأييد مجمع

 -1اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و

عمومي

پيشنهاد به مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد

 -0پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور

(مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت وزيران

با حق صلح و سازش يا بدون آن و استرداد دعاوي ،با رعايت

 -0بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصالح يا تغيير مواد اساسنامه

قوانين و مقررات مربوط براي تصويب مجمع عمومي

شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مجمع عمومي شركت

 -1تهيه گزارش عملكرد ساالنه ،صورتهاي مالي و همچنين

عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي) جهت تصويب هيئت

تدوين و ارائه بودجه ساالنه شركت با احتساب درصد جابهجايي

وزيران

اعتبارات و درآمد ،حسب مصوبه شركت عمران شهرهاي جديد

 -1بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ادغام يا انحالل شركت و

(مادرتخصصي) براي تصويب مجمع عمومي

تعيين مديران تصفيه طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به

 -3تهيه و تنظيم آييننامهها و دستورالعملهاي الزم ،با رعايت

مجمع عمومي شركت عمران شهرهاي جديد (مادرتخصصي)

قوانين و مقررات مربوط و ارائه آن به مجمع عمومي براي

جهت تصويب هيئت وزيران.

تصويب

ماده  -13هيئت مديره مركب از پنج عضو اصلي است كه با تأييد

 -5بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي دريافت وام و

مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و پس از

تسهيالت اعتباري از مؤسسات مالي و اعتباري و سيستم بانكي ،با
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مسئوليت به مديرعامل تفويض نمايد.

 -6پيشنهاد تعيين ،تعديل ،تخفيف و تقسيط بهاي خدمات ،اراضي

ماده  -01هيئت مديره از بين خود يك نفر را براي مدت سه سال

و مستحدثات به مجمع عمومي براي تصويب

به عنوان مديرعامل پيشنهاد مينمايد كه با تصويب مجمع عمومي،

 -2خريد و تملك اراضي و امالك مورد نياز ،فروش ،اجاره،

حكم مربوط با امضاي رئيس مجمع عمومي ابالغ ميشود .انتخاب

استيجار ،صلح حقوق و هرگونه نقل و انتقال اراضي و امالك و

مجدد مديرعامل بالمانع است.

مستحدثات ،طبق قوانين و مقررات مربوط و در حدود اختيارات

ماده  -00مديرعامل به صورت تماموقت در اختيار شركت بوده و

شركت و دستورالعمل مجمع عمومي

نميتواند هيچ نوع اشتغال موظف ديگري در سازمان دولتي و

 -2اتخاذ تصميم نسبت به خريد يا اجاره هرگونه خدمات ،لوازم

غيردولتي داشته باشد.

و اموال منقول كه براي اجراي وظايف محوله الزم باشد و

ماده  -01مديرعامل باالترين مقام اجرايي و اداري شركت بوده و

همچنين معاوضه اموال و اراضي و ساختمانهاي مِلكي يا مصالحه

مسئول حُسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و

حقوق خود براي رفع نياز اداري و تأسيساتي شركت

سرمايه شركت ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي

 -3معاوضه ،تهاتر ،مشاركت و واگذاري زمين به قيمت

مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره ،داراي هرگونه حقوق و

كارشناسي به جاي پرداخت نقدي و امثال آن ،با رعايت قوانين و

اختيارات قانوني بوده و نمايندگي شركت را در مقابل اشخاص

مقررات مربوط و در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع

حقيقي و حقوقي با حق توكيل به غير دارد و ميتواند با رعايت

عمومي

مقررات و پس از اخذ نظر مجمع عمومي ،نسبت به ارجاع موارد

 -12تصويب عقد قرارداد با مشاورين و پيمانكاران حقيقي يا

به داوري اقدام نمايد و همچنين ميتواند قسمتي از اختيارات

حقوقي ،طبق قوانين و مقررات مربوط

خود را به هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا معاونان و مديران

 -11تعيين امضاهاي مجاز تعهدآور

شركت ،به تشخيص خود تفويض كند تا اداره امور مختلف

 -10مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي

شركت را كه به اين طريق به آنها محول ميگردد ،زير نظر و

جهت اجراي وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات مربوط و
در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي
 -11استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي
و خارجي براي انجام وظايف شركت بر اساس قوانين و مقررات
مربوط
 -13بررسي و برنامهريزي به منظور انجام هر نوع فعاليت
خدماتي ،توليدي و حمل و نقل كه به نحوي منطبق با وظايف
شركت باشد.
 -15حفظ و حراست از اراضي و مستحدثات متعلق و تحت

مسئوليت مستقيم وي بر عهده گيرند».

آقاي مدرسييزدي ـ در مورد ارجاع به داوري قيد «رعايت
مقررات» را آوردهاند ،ولی قيد «رعايت قانون» را نياوردهاند؛
آوردن قيد «رعايت مقررات» به تنهايی كافی است؟ مسائل
مربوط به ارجاع به داوري معموالً در قانون میآيد؛ اين موضوع
قانون دارد.
آقاي عليزاده ـ اين قيد «رعايت مقررات» كه آوردهاند ،اعم از
قانون و آييننامه است .بله ديگر« ،مقررات» به معناي عام
منظور نظر است.

اختيار شركت در محدوده شهر جديد و حريم آن ،شهرك و

منشي جلسه ـ «ماده  -03وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح

باغستان

زير تعيين ميشود:

 -16اجراي سياستها و دستورالعملها و ضوابط ابالغي مجمع

 -1تهيه و تنظيم پيشنهاد خط مشي برنامه عملياتي و بودجه ساالنه

عمومي شركت

شركت به هيئت مديره

 -12بررسي و ارجاع ساير مواردي كه وزير راه و شهرسازي و يا

 -0تهيه و تنظيم صورتهاي مالي ساالنه شركت و ارائه آن به

مجمع عمومي شركت در حدود قوانين و اين اساسنامه به

هيئت مديره

مديرعامل جهت اجرا تفويض مينمايد.

 -1تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آييننامهها و

 -12اتخاذ تصميم در ساير موارد با رعايت مفاد اين اساسنامه و

ابالغ به واحدهاي ذيربط

قوانين و مقررات مربوط يا پيشنهاد آن به مجمع عمومي شركت

 -3پيشنهاد تشكيالت تفصيلي شركت به هيئت مديره در

جهت تصويب.

چارچوب مصوبات مجمع عمومي

تبصره -هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خود را با حفظ

 -5اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره
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 -6نصب و عزل معاونان و مديران شركت و اخذ تصميم در

گزارش هيئت مديره بايد حداقل سي روز قبل از تاريخ تشكيل

مورد كليه امور استخدامي ،رفاهي و پژوهشي كاركنان شركت

مجمع عمومي تهيه و به بازرس تسليم شود».

طبق قوانين و مقررات مربوط

آقاي شبزندهدار ـ در اين اساسنامه ،اصالً براي اعضاي هيئت

 -2اعمال نظارت بر كليه قسمتهاي شركت مستقيماً يا با تفويض

مديره و مديرعامل هيچ شرطی ذكر نشده است؛ حتی شرط

اختيار به اعضاي هيئت مديره ،معاونان و مديران شركت

وثاقت كه حداقل شرايط اين كارهاي مهم است نيامده است.

 -2انجام ساير وظايفي كه به موجب ساير مقررات به عهده

اين مسئله در مصوبات ديگر اشكال گرفته میشد 3.حاال فرض

مديرعامل محول شده يا ميشود.

كنيد شرط داشتن اسالم و اينها را هم در اينجا كنار بگذاريم،

ماده  -05در صورت انقضاي مدت مديريت مديرعامل يا استعفاي

الاقل شرط عام وثاقت هم در اينجا ذكر نشده است و دست

وي ،تا زمان انتخاب مديرعامل جديد ،مديرعامل سابق كماكان به

اينها را باز گذاشتهاند تا هر كسی را كه خواستند ،مديرعامل

فعاليت خود ادامه ميدهد.
ماده  -06چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدآور و قراردادها
بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي
هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد .چكها عالوه بر
امضاي افراد فوقالذكر ،به امضاي ذيحساب يا جانشين قانوني
وي نيز خواهد رسيد و مكاتبات اداري شركت به امضاي
مديرعامل ميرسد.
ماده  -02بازرس (حسابرس) شركت كه سازمان حسابرسي يا از
حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ميباشد ،بر اجراي
مقررات اساسنامه و آييننامههاي مربوط نظارت داشته و
صورتهاي مالي شركت را رسيدگي و گزارشهاي الزم را جهت
ارائه به مقامات ذيصالح تهيه مينمايد و نيز كليه وظايف و
اختياراتي كه به موجب قانون تجارت به عهده بازرس محول
است ،انجام ميدهد.
تبصره  -1بازرس (حسابرس) نسخهاي از گزارش خود را حداقل
پانزده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به مقامات و مراجع
ذيربط ارائه مينمايد.
تبصره  -0بازرس (حسابرس) با اطالع رئيس هيئت مديره و
مديرعامل ،حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك شركت را دارد،
بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كند و يا انجام وظايف
وي موجب وقفه در عمليات شركت شود».

آقاي عليزاده ـ خب پس تمام شد؟
منشي جلسه ـ نه ،هنوز ادامه دارد .يك مادهي ديگر دارد.
«فصل چهارم -ساير
ماده  -02سال مالي شركت از اول فرودينماه هر سال شروع
ميشود و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه مييابد ،به استثناي
اولين سال تأسيس كه از تاريخ تشكيل شروع و آخر اسفندماه
همان سال ختم ميشود .دفاتر شركت به تاريخ روز آخر سال
مالي بسته ميشود .ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و

قرار بدهند يا جزء هيئت مديره قرار بدهند .حاال استناد اين
مصوبه به قانون تجارت در ماده ( )۲1را هم نمیدانم ،ايراد
بگيريم يا نه؛ چون بخشی از قانون تجارت مشتمل بر اشكال
شرعی است ،شايد اين ماده ( )۲1هم از همين موارد داراي
اشكال شرعی باشد يا نباشد .اما به هر حال ،اطالق اين مصوبه
از جهت اينكه شرطی براي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل
قائل نشده است ،ايراد دارد.
آقاي عليزاده ـ در اينجا ،رعايت مقررات مربوط بهگزينش

۲

 .1شوراي نگهبان ،در موارد متعدد در نظرات خود نسبت به مصوبات
مجلس يا اساسنامههاي مصوب هيئت وزيران ،ذكر شرط وثاقت براي
سپردن امور عمومی به افراد را الزم دانسته است .به عنوان نمونه ،در بند
( )۲نظر شماره  8۰/۲3/۲3۰1مورخ  318۰/0/33شوراي نگهبان در
خصوص طرح ايجاد سازمان نظام پرستاري جمهوري اسالمی ايران
مصوب  318۰/5/۲3مجلس شوراي اسالمی آمده است -3« :اطالق ماده
( )۲۲از اين جهت كه شامل افراد غيرموثق و يا متجاهر به فسق و
همچنين كسانی كه تعهد به نظام جمهوري اسالمی ندارند میشود،
خالف موازين مستنبط از مبانی اسالمی و مغاير بند ( )3اصل سوم قانون
اساسی شناخته شد ».ماده ( )۲۲اين مصوبه ،بدين شرح بود« :ماده -۲۲
شرايط انتخابشوندگان هيئتهاي مديره نظام پرستاري شهرستانها و
شوراي عالی نظام پرستاري به شرح زير است:
 -3دارا بودن شرايط عضويت در سازمان نظام پرستاري  -۲نداشتن سوء
پيشينه  -1داشتن حداقل سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه
انتخابيه.
تبصره -اعضاء هيئتهاي نظارت و اجرايی نمیتوانند جزء انتخابشوندگان
باشند».
 .2در اين زمينه ،ماده ( )۲قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و
پرورش مصوب  3113/0/33مجلس شوراي اسالمی مقرر میدارد« :ماده
 -۲ضوابط عمومی گزينش اخالقی ،اعتقادي و سياسی كاركنان آموزش و
پروش ،مدارس غيرانتفاعی ،سازمانها و شركتهاي تابعه ،اعم از
داوطلبان مراكز تربيت معلم ،دانشسراي تربيت معلم ،تعهد دبيري،
متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال ،بورسيههاي داخل و خارج ،اعزام
مأمورين ثابت ،مأمورين و منتقلين ساير دستگاهها براي مشاغل آموزشی
و غيرآموزشی ،عالوه بر داشتن شرايط عمومی استخدام (صالحيت علمی
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الزامی است؛ چون اين شركت ،شركت دولتی است و رعايت

آقاي شبزندهدار ـ بند ( )8ماده ( )3۲اين اساسنامه ،نصب و

آن مقررات براي شركتهاي دولتی الزم است.

عزل اعضاي هيئت مديره و مديرعامل را با رعايت قوانين و

آقاي رهپيك ـ بررسی اين هفده اساسنامه تمام شد.

مقررات مربوط بر عهدهي مجمع عمومی شركت گذاشته است.

آقاي عليزاده ـ اگر اين ايرادي را كه جناب آقاي شبزندهدار

آقاي رهپيك ـ اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت دولتی،

در مورد شرط وثاقت فرمودند ،قبول نداشته باشيم ،اين دستور،

كاركنان دولت هستند و گزينش میشوند.

اآلن يكجا تمام شد.

آقاي مدرسييزدي ـ نه ،آخر نگفته است كه اين اعضا حتماً

آقاي يزدي ـ از نظر ما آن شرايط مفروغٌعنه است.

كاركنان دولتی باشند؛ ممكن است غيردولتی هم باشند.

آقاي عليزاده ـ بله ،ما میگوييم اين شركت ،شركت دولتی

آقاي عليزاده ـ اين شركت ،شركت دولتی است .آقايان ،اگر

است [و آن شرايط ،در اين شركت ،مفروغٌعنه است].

اين ايرادي را كه آقايان [شبزندهدار و مدرسی] در مورد عدم

آقاي اسماعيلي ـ بله.

ذكر شرط وثاقت براي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مطرح

آقاي جنتي ـ من هم نظرم قبالً در مورد اين شرايط همين بود

میكنند ،وارد میدانيد بفرماييد.

كه ذكر كردنش لزومی ندارد.

آقاي يزدي ـ اين يراد وارد نيست واقعاً.

آقاي يزدي ـ مفروغٌعنه است.

آقاي مدرسييزدي ـ آخر در اين مصوبه نگفته است كه مجمع

آقاي مدرسييزدي ـ اين مصوبه نگفته كه اعضاي هيئت مديره

عمومی از چه كسانی تشكيل میشود؟ در كجاي مصوبه گفته

يا مديرعامل افراد بلندپايهي دولتی باشند.

است كه مجمع عمومی از چه كسانی تشكيل میشود؟

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً در گزينش افراد غير بلندپايه بيشتر دقت

آقاي مؤمن ـ ماده ( )3گفته كه مجمع عمومی فوقالعاده با

میكنند.

حضور حداقل چهار نفر باشد ديگر.


و توانايی جسمی و روانی) ،به قرار ذيل است -3 :اعتقاد به دين مبين
اسالم و يا يكی از اديان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوري
اسالمی ايران  -۲التزام عملی به احكام اسالم  -1اعتقاد و التزام به واليت
فقيه ،نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی  -3عدم اشتهار به فساد
اخالقی و تجاهر به فسق  -5عدم سابقه وابستگی تشكيالتی ،هواداري از
احزاب و سازمانها و گروههايی كه غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات
صالحه اعالمشده و يا میشود ،مگر آنكه توبه ايشان احراز شود -0 .عدم
سابقه محكوميت كيفري مؤثر  -1عدم اعتياد به مواد مخدر ».اين
مقررات ،به موجب قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش
و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و
شركتهاي دولتی مصوب  3115/۲/3مجلس شوراي اسالمی ،به كليهي
نهادهاي عمومی و دولتی تسرّي پيدا كرده است .ماده واحده قانون
اخيرالذكر مقرر میدارد« :ماده واحده -به منظور اجراي كامل فرمان
حضرت امام(ره) و اعمال سياست واحد در گزينشهاي سراسر كشور،
امر گزينش و اجراي ضوابط و مقررات مربوط به آن در كليه
وزارتخانهها ،سازمانها ،مؤسسات و شركتهاي دولتی ،شركتهاي ملی
نفت و گاز و پتروشيمی ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،
سازمان صنايع ملی ايران ،جمعيت هالل احمر ،شهرداريها ،سازمان
تأمين اجتماعی ،بانكها ،مؤسسات و شركتهاي دولتی كه شمول قانون
بر آنها مستلزم ذكر نام است ،مؤسسات و شركتهايی كه تمام يا قسمتی
از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمين میشود و همچنين گزينش
كاركنانی كه به دستگاههاي مشمول قانون گزينش معلمان و كاركنان
آموزش و پرورش مأمور يا منتقل گردند و نهادهاي انقالب اسالمی ،تابع
احكام مقرر در قانون مذكور خواهند بود».

آقاي مدرسييزدي ـ خب كجا گفته است كه اين چهار نفر چه
كسانی باشند؟
آقاي يزدي ـ در همه جاي اين اساسنامه گفته است انجام امور
بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط باشد .اين قيد «رعايت
قوانين و مقررات مربوط» كافی است و رعايت آن شرايط
مفروغٌعنه است.
آقاي مدرسييزدي ـ ما بايد به اين مصوبه يك ابهام بگيريم و
اين مسئله را سؤال كنيم.
آقاي عليزاده ـ آقايانی كه اين موضوع را خالف شرع يا خالف
قانون اساسی میدانند ،بفرمايند .پس اين اساسنامهي شركت
عمران شهر جديد رامشار تأييد شد .من فقط ليست بقيهي
اساسنامهها را میخوانم؛ چون تنها چيزي كه در آنها تفاوت
دارد ،ميزان سرمايهشان است .بقيهي مواد اساسنامهها هيچ فرقی
با هم ندارند .اساسنامهي شركت عمران شهر جديد گلبهار؛
سرمايهاش را اينجا جلويش در ماده ( )3اساسنامه ذكر كرده
است؛ ليستش هست .اساسنامهي شركت عمران شهر جديد
سهند ،اساسنامهي شركت عمران شهر جديد عاليشهر،
اساسنامهي شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير)،
اساسنامهي شركت عمران شهر جديد هشتگرد ،اساسنامهي
شركت عمران شهر جديد پرند ،اساسنامهي شركت عمران شهر
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جديد پرديس ،اساسنامهي شركت عمران شهر جديد انديشه،
اساسنامهي شركت عمران شهر جديد بينالود ،اساسنامهي
شركت عمران شهر جديد رامين ،اساسنامهي شركت عمران
شهر جديد صدرا ،اساسنامهي شركت عمران شهر جديد علوي،
اساسنامهي شركت عمران شهر جديد فوالدشهر ،اساسنامهي
شركت عمران شهر جديد مجلسی ،اساسنامهي شركت عمران
شهر جديد بهارستان و اساسنامهي شركت عمران شهر جديد
تيس .ظاهراً اين اساسنامهها هفده مورد بوده است .آقايان ،آن
اساسنامهها همه عبارتهايشان عين همان اساسنامهي شركت
عمران شهر جديد رامشار است؛ فقط تنها تفاوتی كه هست،
ميزان سرمايهها است كه در هر مورد متفاوت است .اگر آقايان
اين اساسنامهها را خالف میدانند ،اعالم بفرمايند .با توجه به
اينكه آن يكی [= اساسنامهي شركت عمران شهر جديد رامشار]
را خالف ندانستيم ،همهي اين شانزدهتا اساسنامهي ديگر هم
مورد تأييد است؛ يعنی مورد ايراد قرار نگرفت.

3

 .1نظر مورخ  3131/3/1شوراي نگهبان در خصوص هفده اساسنامه مربوط
به شركت عمران شهرهاي جديد*« :عطف به نامه شماره  ....مورخ
 ،3131/1/3اساسنامهي شركت عمران شهر جديد  ،.....مصوب جلسه
مورخ سوم ارديبهشتماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران در
جلسه مورخ  3131/3/3شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت
كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
* با توجه به يكسان بودن نظر شوراي نگهبان نسبت به مفاد
اساسنامههاي هفدهگانه مربوط به شركت عمران شهرهاي جديد مصوب
 3131/۲/1هيئت وزيران ،در اينجا صرفاً متن نظر شورا در خصوص اين
اساسنامهها ،بدون ذكر عنوان اساسنامه ،شماره مصوبهي هيئت وزيران و
شمارهي نظر شوراي نگهبان ذكر شده است .اطالعات مربوط به شماره
نامههاي مزبور ،در شناسنامهي ابتدايی كه در ابتداي مشروح مذاكرات
مربوط به اين مصوبه آمده ،ذكر شده است.

