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1ـ اليحه آيين دادرسي كيفري (مواد  111الي )121
ماده()111

اين مسأله متضمن آن است كه پرونده در حال رسيدگي در اجراي احكام كيفري،
براي رسيدگي در مورد اعتراض شخص ثالث به دادگاه حقوقي ارجاع شود ،كه موجب
برهم زدن نظم حقوقي و قضايي ميشود .اساساً دادگاه حقوقي هيچ ارتباطي با اجراي
احكام كيفري نداشته و عمالً موجب مغايرت با سياستهاي كلي قضائي نظام در زمينه
تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت و مغايرت با بند
 41اصل سوم قانون اساسي ميباشد كه بيان ميدارد دولت جمهوري اسالمي ايران
موظف استهمه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد
امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار برد.
ماده()111

از يك طرف ،قاعده حقوقي آن است كه دادگاهي صالحيت دارد كه جرم در محل
حوزه قضايي آن واقع شده است و اين قاعده به دليل آن است كه عليالقاعده اكثر داليل
و ادله جرم در محل وقوع آن كشف ميگردد و از اين جهت بهترين دادگاه صالح ،همان
دادگاه محل وقوع جرم است ،از طرف ديگر مكلف كردن بازپرس به سعي در كشف
محل وقوع جرم در طول تحقيقات موجب اطاله دادرسي ميگردد كه مغاير سياستهاي
كلي نظام است.
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ماده()111

تذكر :از عبارت «استماع شهادت شهود و مطلع» در اين ماده به نظر ميرسد كه
براي اظهارات مطلع ارزش شهادت قائل شدهاست در حالي كه اظهارات مطلع ارزش
شهادتي ندارد ،لذا از اين جهت داراي ابهام ميباشد و بايد به صورت «استماع اظهارات
مطلع» اصالح گردد.
ماده()123

الف ـ قسمت اخير ماده با توجه به اينكه فعل مضارع «درخواست نمايند» در مقام
انشاء افاده امر ميكند ،الزام بازپرس به پذيرش نظر شاكي يا متهم واجد ايراد است و
موجب اطاله دادرسي ميشود و از اين جهت مغاير سياستهاي كلي نظام است.
ب ـ الزام بازپرس به تحقيق يا معاينه محل بر حسب درخواست متهم يا شاكي،
مغاير با استقالل مقام قضايي است.
ماده()121

تبصرة ماده كه مقرر داشته است «هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر
كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد ،مكلفند به دستور بازپرس در
محل حاضر شوند»؛ عبارت «ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند» ،از آنجا كه
مشخص نيست منظور شركاي جرم است يا افراد دخيل در پرونده كيفري اعم از شاكي
يا مدعي خصوصي و ...؛ واجد ابهام است.
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ماده()121

الف) به نظر مي رسد صرفاً در مواردي كه رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و
شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته
باشد و يااحقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه علم به شاهد بودن وي
دارد و يا تحقيق بر اساس ارتباط جرم با امنيت عامه و نظم عمومي باشد ،احضار شاهد
شرعا جايز است و فقط در اين صورت احضار و نهايتا جلب وي امكان پذير خواهد بود.
نظرات شورا در سال  66و  87مويد اين نظر ميباشد
ب) نظر شورا در سال  : 4666اگر رسيدگي بر اساس شكايت شاكي باشد و شاهدي
را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد بودن اودر هنگام وقوع جرم داشته باشد يا
تحقيق براساس ارتباط جرم با امنيت عامه و نظم عمومي باشد احضار شاهد جايز است و
بصورت فوق بايد اصالح گردد.
ج) نظر شورا در مواد  74و  78اليحه مصوب سال  : 87اگر رسيدگي براساس
شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در
هنگام وقوع جرم داشته باشد و يااحقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشد كه دادگاه
علم به شاهد بودن وي دارد و يا تحقيق بر اساس ارتباط جرم با امنيت عامه و نظم
عمومي باشد ،احضار شاهد جايز است .و دو ماده مذكور بايد به اين نحو اصالح شوند.
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2ـ اليحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1ـ مقدمه توجيهي ،ضرورتها و اهداف

به موجب مقررات اصالحات اراضي ،مزارع شش دانگ بـين كشـاورزان بـه قطعـات
مختلف تقسيم شد و طي مراحل اجرايي به صورت مشاع انتقال ولي به صورت قطعـات
مفروز به تصرف آنان داده شد ،سپس با گسترش شهرها اكثر مزارع نزديـك شـهرها در
محدوده شهرها قرار گرفت و بر اساس نياز مردم تبديل به واحـدهاي مسـكوني شـد و
چون افراز قطعات مذكور به دليل موانع قانوني امكان نداشت ،لذا با قولنامه عادي مـورد
معامله قرار ميگرفت .اگرچه اين معامالت مشروع بود ولي فاقد سند رسمي بود كه اين
امر عالوه بر ايجاد بي نظمي حقوقي و نپرداختن حقوق دولتي موجب تزلزل و خلل در
نظام مالكيت اموال غير منقول شده بود .لذا در راستاي تثبيت مالكيت خريداران مذكور
و صدور سند مالكيت مفروزي جهت مالكان مشاعي و سر و سامان دادن به امالك فاقد
سند رسمي و جلوگيري از بي نظمي اجتماعي و اقتصادي و رسميت دادن به مالكيـت
مشروع افراد ،اليحه مذكور ارائه شده است.
2ـ سابقه الیحه

اولين قانون در اين زمينه جهت ساماندهي موضوع ياد شده در سـال  4661تحـت
عنوان قانون اصالح و حذف مـوادي از قـانون ثبـت اسـناد و امـالك مصـوب  4641و
1

اصالحات بعدي آن با اعمال اصالحاتي در مواد  418و  417قانون ثبت به تصويب مقنن
رسيد .در سال  4666مهلت اجراي قانون به مدت يك سال ديگر تمديد شد .سپس در
سال  4681قانون مذكور اصالح شد و مجدداً مقنن در تبصره ( )6مـاده واحـده قـانون
تعيين تكليف پرونده هاي معترضي ثبتي كه فاقد سابقه بود و يا اعتراض آنها در مراجع
قضائي از بين رفته است ـ مصوب  4686ـ مهلت اجراي قانون را دو سال ديگر تمديـد
كرد .در نهايت بر اساس ماده واحده قانون تمديد مدت مواد اصـالحي ( )418و ()417
قانون ثبت اسناد و امالك كشور ـ مصوب  4687ـ مهلت اجراي قانون تا پنج سال ديگر
تمديد شد.
پس از انقضاي مهلت هاي قانوني ( ،)4676/7/47در سـال  4676دو طـرح توسـط
نمايندگان جهت تمديد مهلت اجراي قانون به شرح زير به مجلس ارائه شده است:
4ـ طرح اصالح قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسـنادو امـالك و الحـاق
موادي به آن مصوب  4681و اصالحيه هاي بعدي آن
8ـ طرح تمديد زمان مواد اصالحي ( )418و ( )417قانون ثبت اسناد و امالك.
در نهايت به دليل تقاضاهاي مكرر افراد ذي نفع به منظور تعيـين تكليـف وضـعيت
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي ،اليحه مذكور از سوي دولت به مجلس
ارائه شد كه واجد ويژگي هاي زير است:
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الف ـ شمول اليحه به ساختمان هاي احداثي و عدم شمول آن به اراضي محصور و
فاقد اعياني
ب ـ عضويت مسئوالن ادارات راه و شهر سازي و جهاد كشـاورزي در هيئـت حـل
اختالف به منظور پيشگيري از تضييع حقوق دولت در اراضي ملي و دولتي
ج ـ مستثني شدن اراضي و امالك ملي و دولتي از شمول اليحه با هدف جلوگيري
از تجاوز به اراضي و امالك ملي و دولتي
 3ـ قوانين و مقررات مرتبط

الف ـ قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فنـي،
اقتصادي ـ مصوب 4676ـ
ب ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسـكن بـه
شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ـ مصوب  4674ـ
ج ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها ـ مصوب  4681و اصالحات آن ـ مصوب 4671
د ـ قانون افراز و فروش امالك مشاع ـ مصوب  4618ـ
هـ ـ اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سـبز در شـهرها ـ مصـوب  4611ـ و
اصالحات بعدي آن ـ مصوب 4678ـ
و ـ قانون تملك آپارتمان ها ـ مصوب  4616ـ و اصالحات بعدي آن ـ مصوب 4686
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ز ـ قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي ـ مصوب  4671ـ
ح ـ قانون ثبت اسناد و امالك كشور ـ مصوب  4641ـ و اصالحات بعدي آن
 4ـ اظهار نظر كارشناسي
ماده ()1

با توجه به اينكه برخي وظايف و صالحيت هاي هيئت حل اخـتالف داراي ماهيـت
قضائي مي باشد همانند احراز مالكيت كه جزء اختيارات قوه قضائيه است ،لذا تفـوي
اين امور به هيئت مذكور مغاير اصول  416 ،64 ،61و  411قانون اساسي است.
تبصره ( )2ماده ()1

با توجه به اينكه تبصره مزبور ،تشخيص شرايط شهود و استماع شهادت را كه ماهيت
قضائي دارد به هيئت مذكور تفوي

نموده است ،مبنياً بر ايراد فوق الذكر مغـاير اصـول

ياد شده است.
ماده ()3

با عنايت به اينكه هيئت حل اختالف جزء مراجع شـبه قضـائي و اداري مـي باشـد و
وجود قاضي منتخب رئيس قوه قضائيه در آن نمي تواند به آن وصف دادگاه عمومي بدهد،
لذا پيش بيني دادگاه عمومي به عنوان مرجع اعتراض به آراي هيئت مذكور بـا توجـه بـه
صالحيت ديوان عدالت اداري مندرج در اصل ( )486قانون اساسي مبني بر رسيدگي بـه
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شكايات و اعتراضات مردم نسبت به واحدهاي دولتي مغاير اصل مذكور است.
ماده ()1

با توجه به اينكه موضوع بند (ت) ماده ( )4ماهيت قضايي دارد ،لذا مبنيـاً بـر ايـراد
مندرج در ماده ( )4مغاير موازين شرعي و اصول قانون اساسي در باب صـالحيت هـاي
قوه قضائيه است.
تبصره ( )4ماده ()6

صدور سند مالكيت براي اموال غير منقـولي كـه بعـد از پيـروزي انقـالب اسـالمي
متقاضي ثبت به صورت غير قانوني و غير شرعي اقدام به تصرف آنها نموده است ،مغـاير
اصل ( )11و بند ( )41اصل ( )6قانون اساسي است.
ماده ()1

شق دوم ماده ( )8كه اجازه مي دهد در صورت عدم مراجعه مالـك يـا عـدم تأييـد
مدارك ارائه شده ،هيئت ،رأي به صدور سند مالكيت اعيان براي مالك نمايد ،در فرضي
كه يد متقاضي اعيان غاصبانه باشد ،بدون رضايت صاحب عرصه ،خـالف اصـول (، )11
( )16و ( )18قانون اساسي است.
مواد ( )1و ()11

فلسفه وجودي مواد ( )1و ( )41با ماده ( )8در تعارض است ،زيرا معلوم نيست چـرا
1

در ماده ( )8اراضي دولتي ،ملي ،منابع طبيعي و موات از شمول اين قانون مستثني شده
اند و در مواد ( )1و ( )41حاكميت اين قانون در مورد اراضي موقوفه و شـهرداري هـا و
مؤسسات عمومي غير دولتي (مثل بنياد شهيد و كميته امداد) پذيرفته شده است .لـذا
مواد مذكور ،موجب تبعي

ناروا است و از اين جهت مغـاير بنـد ( )1اصـل ( )6قـانون

اساسي است و با عنايت به اينكه اموال مؤسسات عمومي غير دولتي جزء انفال محسوب
ميشود ،بنابراين ماده ( )41مغاير اصل مذكور است.
ماده ()11

عبارت «ساير موارد» از آن جهت كه ممكن است شامل امور تقنيني نيز شود ،اطالق
آن مغاير اصل ( )71قانون اساسي است.
تبصره ( )1ماده ()11

چون حساب مربوط ،تصريحي به خزانه كل كشور ندارد و ممكن است حسابي غير از
خزانه باشد ،لذا عدم تصريح به خزانه مغاير اصل ( )16قانون اساسي است.
تبصره ( )2ماده ()11

الف ـ پرداخت حق الزحمه به اعضاي هيئت در مـورد كسـاني كـه كارمنـد دولـت
هستند و در اثناي انجام وظايف قانوني خويش موظف به حضور و انجام خدمت هستند
به دليل اينكه در قبال آن ازدولت حقوق دريافت مي كنند ،مغاير بنـد ( )41اصـل ()6
11

قانون اساسي مي باشد.
ب ـ نحوه هزينه كرد به موجب آيين نامه با عنايت به اينكه بر اسـاس اصـل ()16
قانون اساسي همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب ،به موجـب قـانون انجـام مـي
گيرد ،لذا مغاير اصل ياد شده است.
ماده ()11

الف ـ اطالق عبارت «نحوه رسيدگي» از آن جهت كه متضمن امور تقنينـي از جملـه نحـوه
احراز اصالت اسناد و اعتبار شهادت شهود است ،لذا مغاير اصل ( )71قانون اساسي است.
ب ـ با توجه به اينكه سازمان ثبت اسناد و امالك كشور زير نظر رئيس قوه قضـائيه
است ،لذا تصويب آيين نامه توسط هيئت وزيران مغاير اصل ( )418قانون اساسي است.

3ـ اليحه عضويت ايران در اتحاديه بين المللي نمايشگران عروسكي
1ـ مقدمه توجيهي ،ضرورتها و اهداف

به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسالمي ايران در سازمانها و مجـامع بـين
المللي و بهره گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هرچه بيشـتر همگرايـي
منطقهاي و بين المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشـور و
بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي ،اليحه مـذكور جهـت تصـويب
11

تقديم مجلس شوراي اسالمي شده است.
2ـ سابقه الیحه

الف ـ اليحه عضـويت دولـت جمهـوري اسـالمي ايـران در اتحاديـه بـين المللـي
نمايشگران عروسكي در جلسه مورخ  4678/8/41هيأت وزيران به شرح زير تصـويب و
به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشـود در " اتحاديـه بـين المللـي نمايشـگران
عروسكي" عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك ،اقدام نمايد.
تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ب ـ اليحه مذكور عيناً در جلسه مورخ  4678/7/88مجلس شوراي اسالمي تصويب شد.
ج ـ شورای نگهبان نسبت به مصوبه یاد شده به شرح زیر اظهار نظر نمود:

4ـ نظر به اينكه طبق اصل  71قانون اساسي پرداخت كمك در هر مـورد بايـد بـه
تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد ،لذا متن ماده واحده از ايـن جهـت مغـاير اصـل
مذكور شناخته شد.
8ـ الزم به تذكر است چون ضميمه ارسـالي اليحـه در اوراق غيـر رسـمي و بـدون
تعيين تعداد مواد و تبصرههاي مصوب و فاقد امضاء ميباشد ،ضروري است ماده واحده و
متن كنوانسيون و ضمائم آن به طور رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتـب تصـويب در
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مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
6ـ همانگونه كه در موارد مشابه در نظريات اين شورا آمده است اساسنامه موجد اين
اتحاديه بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي برسد و آنچه كه ارسال شده است
به عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه بـه تصـويب مجلـس محتـرم
رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و الزم است متن مصوب مجلس به صورت
رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممكن شود.
د ـ پس از انعكاس ايراد شوراي نگهبان به دولت توسط مجلـس شـوراي اسـالمي،
هيأت وزيران اليحه جديد را به شرح زير در جلسـه مـورخ  4611/4/84تصـويب و بـه
مجلس شوراي اسالمي ارائه نمود:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشـود در " اتحاديـه بـين المللـي نمايشـگران
عروسكي" به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخـت حـق عضـويت
مربوط اقدام نمايد .تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
هـ ـ سر انجام مجلس شوراي اسالمي در جلسه مورخ  4611/8/81اليحه مذكور را
با اصالحاتي به شرح زير تصويب نمود:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشـود در " اتحاديـه بـين المللـي نمايشـگران
عروسكي" به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخـت حـق عضـويت
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مربوط ،اقدام نمايد .تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجراي اساسنامه ضميمه اين قانون رعايـت اصـل هفتـاد و هفـتم ()88
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است.
3ـ اظهار نظر كارشناسي

با توجه به اينكه تعيين وظايف وزارتخانهها بـه موجـب اصـل  466قـانون اساسـي،
ماهيت تقنيني دارد ،لذا تعيين و تغيير دستگاه اجرايي توسط دولت ،مغاير اصول  71و
 466قانون اساسي است.

5ـ اليحه عضويت ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي
1ـ سابقه الیحه

الف ـ اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايـران در آژانـس جهـاني مبـارزه بـا
دوپينگ در جلسه مورخ  4678/8/41هيأت وزيران به شرح زير تصويب و بـه مجلـس
شوراي اسالمي تقديم شد:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در " آژانس جهاني مبارزه بـا دوپينـگ "
عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك ،اقدام نمايد .تعيـين و
تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
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ب ـ مجلس شـوراي اسـالمي اليحـه مـذكور را در جلسـه مـورخ  4678/7/88بـا
اصالحاتي به شرح زير تصويب نمود:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در " آژانس جهاني مبـارزه بـا زورافزايـي
(دوپينگ) " عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يـا كمـك ،اقـدام
نمايد .سازمان تربيت بدني دستگاه اجرايي طرف عضويت است.
ج ـ شورای نگهبان نسبت به مصوبه یاد شده به شرح زیر اظهار نظر نمود:

نظر به اينكه تصويب عضويت در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) مستلزم
تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين آژانس (اساسنامه) ميباشد و از آنجا كـه مـتن
مزبور ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده است ،مضافاً بـه اينكـه مشـخص
نميباشد كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است يـا خيـر؟
بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده ،پـس از دريافـت كنوانسـيون موجـد
(اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
د ـ در پي ايراد ياد شده مجلس شوراي اسالمي ،ضـمائم اليحـه يادشـده را جهـت
بررسي و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال كرد.
هـ ـ شوراي نگهبان در خصوص ضمائم اليحه به شرح زير اظهارنظر نمود:
4ـ نظر به اينكه طبق اصل  71قانون اساسي پرداخت كمك در هر مـورد بايـد بـه
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تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد ،لذا متن ماده واحده از ايـن جهـت مغـاير اصـل
مذكور شناخته شد.
8ـ الزم به تذكر است چون ضميمه ارسـالي اليحـه در اوراق غيـر رسـمي و بـدون
تعيين تعداد مواد و تبصرههاي مصوب و فاقد امضاء ميباشد ،ضروري است ماده واحده و
متن كنوانسيون و ضمائم آن به طور رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتـب تصـويب در
مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
6ـ همانگونه كه در موارد مشابه در نظريات اين شورا آمده است اساسنامه موجد اين
آژانس بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي برسد و آنچه كه ارسال شده است
به عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه بـه تصـويب مجلـس محتـرم
رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و الزم است متن مصوب مجلس به صورت
رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممكن شود.
و ـ پس از انعكاس ايراد شوراي نگهبان به دولت توسط مجلـس شـوراي اسـالمي،
هيأت وزيران اليحه جديد را به شرح زير در جلسـه مـورخ  4611/4/84تصـويب و بـه
مجلس شوراي اسالمي ارائه نمود:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود در " آژانس جهاني مبارزه با زورافزايـي "
به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقـدام
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نمايد .تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ز ـ سر انجام مجلس شوراي اسالمي در جلسه مورخ  4611/8/81اليحه مذكور را با
اصالحاتي به شرح زير تصويب نمود:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در " آژانس جهاني مبارزه با زورافزايـي "
به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقـدام
نمايد .تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
تبصره ـ در اجراي اساسنامه ضميمه اين قانون رعايـت اصـل هفتـاد و هفـتم ()88
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است.
2ـ اظهار نظر كارشناسي

الف ـ پذيرش اصول قانون مدني سوئيس به شرح مندرج در مـاده ( )4بـا مـوازين
شرعي و اصول قانون اساسي منطبق نيست و محل ايراد و تأمل است.
ب ـ با توجه به اينكه تعيين وظايف وزارتخانـههـا بـه موجـب اصـل ( )466قـانون
اساسي ،ماهيت تقنيني دارد ،لذا تعيين و تغيير دستگاه اجرايـي توسـط دولـت ،مغـاير
اصول ( )71و ( )466قانون اساسي است.
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1ـ اليحه عضويت ايران در طرح همكاري بازرسي امور دارويي ()PIC/S
1ـ سابقه الیحه

الف ـ اليحه عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در طرح همكاري نظارت بر امور
دارويي در جلسه مورخ  4678/8/41هيأت وزيران به شرح زير تصـويب و بـه مجلـس
شوراي اسالمي تقديم شد:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در " طرح همكاري نظارت بر امور دارويي
" عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك ،اقدام نمايد .تعيين و
تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ب ـ مجلس شوراي اسالمي اليحه مذكور را در جلسه مورخ  4678/7/7عيناً تصويب نمود.
ج ـ شورای نگهبان نسبت به مصوبه یاد شده به شرح زیر اظهار نظر نمود:

نظر به اينكه تصويب عضويت در طرح همكاري نظـارت بـر امـور دارويـي مسـتلزم
تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين طرح (اساسنامه) ميباشد و از آنجـا كـه مـتن
مزبور ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده است ،مضافاً بـه اينكـه مشـخص
نميباشد كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است يـا خيـر؟
بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده ،پـس از دريافـت كنوانسـيون موجـد
(اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
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د ـ در پي ايراد ياد شده ،مجلس شوراي اسالمي ،ضمائم اليحـه يادشـده را جهـت
بررسي و اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال كرد.
هـ ـ شوراي نگهبان در خصوص ضمائم اليحه به شرح زير اظهارنظر نمود:
4ـ نظر به اينكه طبق اصل  71قانون اساسي پرداخت كمك در هر مـورد بايـد بـه
تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد ،لذا متن ماده واحده از ايـن جهـت مغـاير اصـل
مذكور شناخته شد.
8ـ الزم به تذكر است چون ضميمه ارسـالي اليحـه در اوراق غيـر رسـمي و بـدون
تعيين تعداد مواد و تبصرههاي مصوب و فاقد امضاء ميباشد ،ضروري است ماده واحده و
متن كنوانسيون و ضمائم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در
مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
6ـ همانگونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است اساسنامه موجد اين طـرح
بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي برسد و آنچه كه ارسـال شـده اسـت بـه
عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده
است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و الزم است متن مصوب مجلس به صورت رسمي
براي اين شورا ارسال گردد تا اظهار نظر ممكن شود.
و ـ پس از انعكاس ايراد شوراي نگهبان به دولت توسط مجلـس شـوراي اسـالمي،
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هيأت وزيران اليحه جديد را به شرح زير در جلسـه مـورخ  4611/4/84تصـويب و بـه
مجلس شوراي اسالمي ارائه نمود:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي شود در " طرح همكاري بازرسي دارويي " بـه
شرح طرح پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايـد.
تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ز ـ سر انجام مجلس شوراي اسالمي در جلسه مورخ  4611/8/81اليحه مذكور را با
اصالحاتي به شرح زير تصويب نمود:
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده ميشود در " طرح همكاري بازرسي دارويي " بـه
شرح طرح پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط ،اقدام نمايـد.
تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
3ـ اظهار نظر كارشناسي

با توجه به اينكه تعيين وظايف وزارتخانهها به موجب اصـل ( )466قـانون اساسـي،
ماهيت تقنيني دارد ،لذا تعيين و تغيير دستگاه اجرايي توسط دولت مغاير اصول ( )71و
( )466قانون اساسي است.
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1ـ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو
1ـ سوابق موضوع
الف ـ مصوبه اول دولت

ماده  7ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
 48ـ تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو
ب ـ ایراد اول شورای نگهبان

اطالق عبارت «تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض» در بند ( )48مـاده ( )7از حيـث
بدون ضابطه بودن  ،مغاير اصل 71قانون اساسي شناخته شد.
ج ـ مصوبه دوم دولت

بند ( )48ماده ( )7به شرح زير اصالح مي شود:
 48ـ پيشنهاد ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاري ـ صـنعتي
ماكو جهت تصويب هيئت وزيران
د ـ ایراد دوم شورای نگهبان

علي رغم اصالح به عمل آمده ،ايراد شورا در مورد بند ( )48ماده ( )7كماكان به قوت خود باقي است.
هـ ـ مصوبه سوم دولت

بند ( )48ماده ( )7حذف مي شود.
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2ـ اظهار نظر كارشناسي

با عنايت به مفاد ماده ( )41قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  4688ـ (سازمان هر منطقه ميتواند با تصويب هيأت
وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيالت مواصالتي ،بهداشت،
امور فرهنگي ،آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي ساكن منطقه عوارض اخذ
نمايد ،).لذا مصوبه سوم دولت در اين راستا تصويب شده است كه حذف بند ( )48ماده
( )7خللي به صالحيت دولت در وضع عوارض وارد نمي كند ،لذا حذف آن ايراد شوراي
نگهبان را برطرف ميكند ،مگر آنكه شوراي نگهبان به اصل صالحيت دولت در تعيين
عوارض ايراد داشته باشد.
9ـ اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران
1ـ سابقه موضوع

الف ـ بر اساس ماده ( )61اصالحي اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تصـويب
نامه شماره  /8681ت41661هـ مورخ  )4681/8/64سازمان ،مجاز است بابت سهمي از
ارزش ذاتي آب و راهبري و مديريت منابع آب كشور ،درصدي از درآمدهاي شركتهاي
آب منطقهاي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان را به تشخيص وزير نيرو (رياست
مجمع) و در قالب بودجه ساالنه و به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خـود دريافـت
نمايد .همچنين با توجه به امكانات فني و علمي و تحقيقـاتي خـود خـدمات الزم را در
زمينههاي مرتبط با فعاليت سازمان ،به ساير دستگاههـاو مؤسسـات اعـم از دولتـي يـا
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خصوصي در قبال حق الزحمه ارائه نمايد.
ب ـ در اساسنامه جديد شركت مذكور (تصويب نامه شـماره  /8861ت87881هــ
مورخ  )4678/6/81مفاد ماده مذكور پيش بيني نشد ،لذا با توجه به اينكه بر اساس ماده
( )68قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 4666ـ پيش بيني درآمد و يا ساير منابع
تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نميگـردد و در
هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد ،مصوبه جديد از سوي دولت صادر شده است تا بر
اساس آن ،عملكرد شركت مذكور وجاهت قانوني پيدا كند.
2ـ اظهار نظر كارشناسي

به موجب ماده ( )44قانون محاسبات عمومي كشور ــ مصـوب 4666ــ از جملـه
دريافتهاي دولت ،درآمد شـركت هـاي دولتـي اسـت كـه بـه موجـب قـانون بايـد در
حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود ،لذا با عنايت به مفاد اصل ( )16قانون اساسي
كه كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز ميشود ،عدم تصريح
به موضوع مذكور (واريز به خزانه) مغايرت قانوني دارد.
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امامخميني(ره):
و از شورايمحترمنگهبان ميخواهمو توصيهميكنم ،هچردنسل حاضروهچردنسلاهي آينده ،هكباامكل دقت و قدرت
وظايفاسالميومليخودراايفاوتحتتأثيرچيهقدرتيواقعنشوندو ازقوانينمخالفباشرعمطهرو اقنوناساسيبدونچيه مال
حظهجلوگيرينمايندوبامالحظهضروراتكشورهكگاهيبااح كاماثنوهيوگاهيهبواليتفقيهبايداجراشودتوهجنمايند.
(صحيفهامام،ج،20ص)222

