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1ـ اليحه اصالح قانون معادن
ـ مقدمه توجيهي ،ضرورتها و اهداف

با عنايت به سياستهاي جديد اقتصادي كشور و ضرورت بازنگري قانون معادن
و ابالغيه مقام معظم رهبري در ارتباط با اصل 44قانون اساسي و اصالت بخشيدن
به بخش خصوصي در فعاليتهاي معدني و كاهش و كمرنگ نمودن نقش دولت
در بخشهاي اجرايي و عملياتي و به منظور هدايت دولت به سمت حاكميت،
سياستگذاري ،نظارت و براي فراهم نمودن بسترهاي الزم در توسعه فعاليتهاي
معدني ،جلوگيري از خامفروشي مواد معدني و بها دادن به تكميل زنجيره توليد،
واگذاري معادن به توليد كننده واقعي ،استيفاي حقوق دولت ،نوسازي بخش معدن و
صنايع معدني ،جلوگيري از دخالت سازمانهاي غيرمسئول در انجام فعاليتهاي معدني،
رفع برخي از نواقص حقوقي كه در اجراي قانون معادن ايجاد ابهام و تفاسير مختلف را
به دنبال داشته است ،رفع مشكالت اداري و كوتاه نمودن زمان چرخه واگذاري
معادن به متقاضيان و تعيين متولي و نهاد فصلالخطاب در موارد اختالف دستگاهها و
بهرهبرداران ،اليحه مذكور ارائه شده است.
ـ سابقه اليحه

اولين قانون معادن در سال  1821و دومين قانون در سال  1111به تصويب مجلس
شورا رسيد .قانون معادن سوم در سال  1111تدوين و در سال  1111چند اصالحيه در
مورد قانون فوق به تصويب مجلس رسيد .تا سال  1132قانون مذكور در حوزه معادن
كشور اجرا ميشد و پس از پيروزي انقالب اسالمي و تصويب قانون اساسي ،قانون جديد
معادن با توجه به شرايط روز در سال  1118به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد
كه نهايتاً اين قانون نيز با قانون سال  1111ملغي شد .با عنايت به ابالغيه مقام معظم
رهبري و سياستهاي جديد اقتصادي در كشور ،ضرورت بازنگري قانون معادن احساس
ميشد كه بدينمنظور اصالح پارهاي از مفاد قانون معادن در دستور كار قرار گرفت .در
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نهايت اليحه اصالح قانون معادن پس از تصويب در جلسه مورخ  1121/1/8هيأت
وزيران به مجلس شوراي اسالمي ارائه شد.
ـ قوانين و مقررات مربوط

الف ـ قانون معادن ـ مصوب1111ـ
ب ـ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب1141ـ
ج ـ قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايهگذاري صنعتي ـ مصوب1121ـ
ـ اظهارنظر كارشناسي
ماده()5

الف ـ در بند(الف) ماده( )1اصالحي ،توجه به نظر شماره  24448مورخ 1111/1/82
شوراي نگهبان به شرح زير محل تأمل است:
«به نظر فقهاي شوراي نگهبان ،شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است كه از
آن برداشته ميشوند ،عليهذا اگر در زمين موقوفه يا ملكي باشد متعلق به وقف يا مالك
است و جزء انفال نيست و هرگونه تصرف بدون اذن متولي شرعي موقوفه و يا مالك و
اخذ وجوه از آنها در اين رابطه مشروع نميباشد و تأييد تبصره( )11قانون بودجه سال
 1111براساس انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمينهاي موقوفه و ملكي است».
ب ـ در تبصره( )8ماده( )1اصالحي ،چون نحوه بهرهبرداري و ادامه فعاليت متضمن
امور تقنيني است ،لذا مغاير اصل 23قانون اساسي است.
ماده()3

تبصره( )8ماده( )3اصالحي با عنايت به سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي
مبني بر اينكه دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44را ندارد و
موظف است هرگونه فعاليت شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهرهبرداري از آن را كه
مشمول عناوين صدر اصل 44نباشد ،حداكثر تا پايان برنامه چهارم به بخشهاي تعاوني،
خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند ،محل ايراد و تأمل است ،البته در سياستهاي
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مذكور قيد شده است با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور ،تداوم و شروع
فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران
و تصويب مجلس شوراي اسالمي براي مدت معين مجاز است ولي در تبصره( )8مذكور،
مدت معيني قيد نشده است.
ماده()6

الف ـ تصويب ضوابط اكتشاف و انتقال حقوق متعلق به آن پروانه توسط هيأت
وزيران بدون تعيين ضابطه از سوي مقنن ،مغاير اصل 23قانون اساسي است .همچنين
عبارت «ساير موارد ضروري مربوط» به دليل اطالق آن كه شامل موضوعات و امور
تقنيني نيز ميشود ،مغاير اصل مذكور است.
ب ـ در تبصرههاي ( )8و ( )1تعيين تعرفه حقوق دولتي توسط شوراي عالي معادن
بدون تعيين ضابطه از سوي قانونگذار ،مغاير اصل 23قانون اساسي است.
ماده()1

در تبصره( )1ماده( )1اصالحي تصويب ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره()8
توسط هيأت وزيران بدون تعيين ضابطه از سوي قانونگذار ،مغاير اصل 23قانون اساسي
است.
ماده()11

الف ـ در ماده( )18اصالحي تصويب شرايط مزايده توسط هيأت وزيران بدون تعيين
ضابطه توسط قانونگذار مغاير اصل 23قانون اساسي است.
ب ـ تبصره( )8ماده( )18اليحه دولت چنين بود« :تبصره 8ـ وزارت صنايع و معادن
ميتواند پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني ،در صورت عدم وجود متقاضي جهت
بهرهبرداري از معدن با تأييد وزير صنايع و معادن از خدمات سازمانها و مؤسسات
معدني اعم از خصوصي و دولتي به منظور فعال نمودن و بهرهبرداري از معدن استفاده
نمايد» .در مصوبه مجلس عبارت «با تأييد وزير صنايع و معادن از خدمات سازمانها و
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مؤسسات معدني اعم از خصوصي و دولتي به منظور فعال نمودن» حذف شده است .با
توجه به اطالق مصوبه مجلس در مورد تعيين تكليف معدن ،چون اين امر با سياست
هاي كلي اصل 44قانون اساسي كه قبالً ذكر شد ،در تعارض است و موجب مجوز
فعاليت دولت در بهرهبرداري و فعال نمودن معدن ميشود لذا تبصره( )8ماده()18
اصالحي در انطباق با سياستهاي كلي اصل 44قانون اساسي محل تأمل و ايراد است.
ماده()11

در خصوص ماده( )18اصالحي موضوع شوراي عالي معادن موارد زير قابل تأمل
هستند:
الف ـ بند( )8در خصوص يك نفر از قضات با توجه به اصل تفكيك قوا مغاير اصول
 31و  18قانون اساسي است و به دليل ماهيت قضايي و نوع كارويژه قوه قضاييه ،دخالت
در محدوده صالحيتهاي قوه مجريه و توسعه صالحيتهاي قوه قضاييه ميشود.
ب ـ بند( )1به دليل اينكه ممكن است حقوقدان از اعضاي قوه مجريه نباشد ،مغاير
اصل 18قانون اساسي است.
ج ـ چون در تركيب اعضاي شوراي عالي معادن ،افراد غيروزير (بندهاي  8لغايت )2
حضور دارند و اعمال قوه مجريه به موجب اصل 18از طريق رئيس جمهور و وزيران
صورت ميگيرد ،لذا بندهاي مذكور ،مغاير اصل 18قانون اساسي است .در ضمن چون
شوراي عالي معادن براساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي در مواردي مبادرت به
وضع مقررات ميكند (تبصره  1ماده  1ـ تبصرههاي  8و  1ماده )1و وضع مقررات آيين
نامهاي براساس اصل 112قانون اساسي در حيطه صالحيت هيأت وزيران يا وزيران
است ،لذا از اين جهت نيز مغاير اصل مذكور ميباشد.
د ـ در بند(الف) تبصره( )1چون اتخاذ تصميم در موارد اختالف متضمن صلح دعاوي
راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري است و اين امر براساس اصل111
قانون اساسي در حيطه صالحيت هيأت وزيران و مجلس شوراي اسالمي است ،لذا مغاير
اصل مذكور است .همچنين با توجه به صالحيت قوه قضاييه مندرج در اصول  131و
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 131قانون اساسي ،عدم تصريح به اين صالحيت در بند(الف) تبصره( )1مغاير اصول
مذكور است.
ه ـ در تبصره( )4ماده( )18اصالحي چون تصميمات شوراي عالي معادن به تأييد
نهايي رييسجمهور يا وزيران نميرسد ،لذا مغاير اصول 18و  112قانون اساسي
است .همچنين قطعي و الزماالجرا بودن تصميمات مذكور ،به دليل اينكه به صالحيت
ديوان عدالت اداري مندرج در اصل 111قانون اساسي (رسيدگي به شكايات،
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و
احقاق حقوق آنها) تصريح نشده است ،لذا مغاير اصل 111قانون اساسي است.
و ـ حضور نماينده مجلس شوراي اسالمي در جلسات مربوط به شوراهاي عالي
وابسته به قوه مجريه حتي به عنوان ناظر مغاير اصل تفكيك قوا (اصل 31قانون اساسي)
است و مجلس بايد از ابزارها و راهكارهاي مندرج در قانون اساسي نظير سؤال ،تذكر،
تحقيق و تفحص و استيضاح استفاده كند.
ماده()15

در ماده( )14اصالحي ،تعيين تصويب ميزان درصد با توجه به عوامل مؤثر بدون
تعيين ضابطه و عوامل مؤثر توسط مقنن ،مغاير اصل 23قانون اساسي است.
ماده()13

الف ـ در ماده( )88اصالحي ،تعيين پرداخت خسارات با تأييد شوراي عالي معادن به
دليل ماهيت قضايي آن مغاير اصول  131 ،11و  131قانون اساسي است و به دليل
نقض اصل تفكيك قوا مغاير اصل 31قانون اساسي است.
ب ـ در تبصره( ،)8تعيين موارد مشمول خسارت توسط هيأت وزيران به دليل
ماهيت قضايي آن مغاير اصول  131 ،11و  131قانون اساسي است و به دليل نقض اصل
تفكيك قوا مغاير اصل 31قانون اساسي محسوب ميشود.
ماده()11
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در ماده( )88اصالحي ،در صورت بروز اختالف به دليل عدم تصريح به صالحيت
دادگاههاي دادگستري و قوه قضاييه مغاير اصول  131و  131قانون اساسي است.
ماده()11

در تبصره ماده( )81اصالحي ،چون تعيين خسارت جنبه و ماهيت قضايي دارد ،به
دليل عدم تصريح به صالحيت قوه قضاييه مغاير اصول  131و  131قانون اساسي است.
ماده()11

الف ـ در تبصره ( ،)1عبارت «بند (ز)» مبهم است و در ماده( ،)84بند(ز) وجود
ندارد .به نظر ميرسد با توجه به اليحه دولت ،منظور همان بند(چ) ماده( )84اصالحي
ميباشد.
ب ـ اطالق تبصره( )1ماده( )84اصالحي در خصوص احياءو راهاندازي معادن
متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند(چ) در انطباق با سياستهاي كلي
اصل 44قانون اساسي كه قبالً ذكر شد ،محل ايراد و تأمل است .همچنين با توجه به
اصل 38قانون اساسي مبني بر اينكه در جمهوري اسالمي ،حفاظت محيط زيست كه
نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشد وظيفه
عمومي تلقي ميگردد از اينرو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط
زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند .ممنوع است ،لذا اطالق تبصره()1
ماده( )44اصالحي مغاير اصل 38قانون اساسي است.
2ـ اصالح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مصوب 1531
ـ ضرورتها و اهداف

با توجه به اينكه بر اساس مادة( )11اساسنامة يادشده اعضاي هيأت مديره سه نفر
ميباشند و تجربه ساليان گذشته حكايت از آن دارد كه قلّت تعداد اعضاي هيأت مديره
به نحو مطلوب ،پيشبرد نيات و مقاصد و اهداف كانون را دربرندارد و با توجه به
گستردگي فعاليت كانون بهطور جدي افزايش تعداد اعضاي هيأت مديره از سه نفر به
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پنج نفر الزامي است ،لذا تعداد اعضاي هيأت مديره به پنج نفر افزايش يافته است.
ـ سابقه موضوع

الف ـ به موجب ماده واحده اليحة قانوني راجع به الحاق كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ـ مصوب  1131/8/11شوراي
انقالب ـ كانون مذكور به صورت يك شركت دولتي به وزارت يادشده وابسته و
مقرر شد اساسنامة آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تصويب شود.
ب ـ دو هفته بعد (يعني در تاريخ  )1131/8/11شوراي انقالب رأساً اساسنامة
شركت مذكور را تصويب نمود.
ج ـ بر اساس تبصرة( )11قانون بودجه سال  1118كل كشور به دولت اجازه داده
شد در سال  0631هر نوع حذف ،ادغام و تبديل شكل حقوقي و تغيير در مفاد
اساسنامه دستگاههاي اجرايي اعم از مركزي و محلي الزم بداند ،بهعمل آورد.
د ـ هيأت وزيران طي تصويبنامة شمارة  114418مورخ  1118/18/18و به استناد
تبصرة( )11قانون بودجه سال  1118كل كشور تصويب نمود ،كانون يادشده از وزارت
فرهنگ و آموزش عالي منتزع و به صورت شركت دولتي به وزارت آموزش و پرورش
ملحق و هر نوع تغيير در اساسنامة مربوط بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و
تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ه ـ هيأت وزيران در تاريخ  1113/18/11مادة( )1اساسنامه مذكور را اصالح 1و در
تاريخ  21112/1/81نيز متني را به عنوان بند(ت) به مادة( )18اساسنامة مذكور اضافه
كرد.
ـ اظهارنظر كارشناسي

الف ـ در خصوص حدود صالحيت هيأت وزيران در اصالح اساسنامه مصوب
 .1تصويبنامة شمارة  28818مورخ  .1113/18/84
 .2تصويبنامة شمارة /21111ت 811مورخ  .1112/4/18
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شوراي انقالب بايد متذكر شد ،با توجه به اينكه تصويب دائمي اساسنامة مؤسسات
دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسي
از وظايف مجلس شوراي اسالمي است و تصويب يا اصالح اساسنامه به وسيلة هيأت
وزيران منوط به اجازة مجلس است و مجوز اصالح اساسنامة كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان به هيأت وزيران وجود ندارد ،از اين جهت اصالح اساسنامة
مذكور به وسيلة هيأت وزيران مغاير ذيل اصل هشتادوپنجم قانون اساسي است.
ب ـ قانونگذار در تبصرة( )11قانون بودجة سال  1118مقرر كرده بود كه دولت
صرفاً در سال  1118اجازة اصالح اساسنامة دستگاههاي اجرايي را دارد كه اين اجازه
همانگونه كه از نص و سياق حكم قانون برميآيد ،منحصر به سال  1118بوده است.
ج ـ قانونگذار در سال  1111طي ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و
يا اصالح و تغيير اساسنامة شركتها و مؤسسات تابعة وزارتخانهها مقرر كرد
تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و يا اصالح در اساسنامة مؤسسات و شركتهاي
تابعة وزارتخانهها با كسب مجوز از مجلس شوراي اسالمي در هر مورد بر عهدة
هيأت وزيران خواهد بود .در خصوص صالحيت هيأت وزيران در تصويب و
اصالح اساسنامة شركتهاي دولتي به استناد مادة( )1قانون برنامة چهارم
توسعه كه مستند اقدام هيأت وزيران قرار گرفته است ،بايد متذكر شد قانونگذار
در مادة( )1قانون مذكور با توجه به بندهاي (ز) و (ي) آن ،شركتهاي دولتي را به دو
گروه تقسيم كرده است .يكي شركتهايي كه اساسنامه آنها توسط مقنن به تصويب
رسيده است و ديگري شركتهايي كه اساسنامة آنها با تجويز قانونگذار به تصويب
هيأت وزيران رسيده است و با تصريح به عبارت «به نحو مقتضي اقدام قانوني
نمايد» 1و عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» كه ناظر به بند(ي) مادة( )1است،
 .1مادة( )7قانون برنامه چهارم توسعه :به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي
و افزايش بازدهي و بهرهوري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز
فراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش
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اصالح اساسنامههاي مصوب دولت را به هيأت وزيران كه قانوناً صالحيت آنها را نيز دارد،
موكول كرده است ،ولي به اين دليل كه اصالح مصوبات گروه اول در صالحيت مجلس
شوراي اسالمي و اساسنامه در حكم قانون است و نميتوان اين موضوع را به دولت كه از
نظر سلسله مراتب وضع قانون در مرتبة پايينتري از مجلس شوراي اسالمي است،
واگذار كرد ،لذا اصالحِ اساسنامههاي مصوب مجلس را همچنان در صالحيت خود
دانسته و در نهايت دولت را مكلف كرده است با ارسال اليحه به مجلس شوراي اسالمي
اقدام الزم قانوني را انجام دهد .روح حاكم بر اصل هشتادوپنجم قانون اساسي نيز بيانگر
آن است كه اگر اساسنامهاي را خود مقنن تصويب كرده باشد ،داراي ارزش قانوني است
و اصالح قانون از طريق مصوبة دولت كه به لحاظ سلسله مراتب ،مادون قانون است،
خالف اصل است ،بنابراين اگر قرار باشد قانونگذار چنين اجازهاي به دولت بدهد ،بايد اين
اجازه به صراحت عنوان شده باشد و از آنجا كه چنين صراحتي در مادة( )1قانون برنامة
چهارم توسعه وجود ندارد ،لذا بايد اصل را بر عدم تسري اختيارات مادة( )1بر اساسنامه
غيردولتي ،به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري ،انحالل ،ادغام و تجديد سازمان شركتهاي
دولتي ،اصالح و تصويب اساسنامه شركتها ،تصويب آئيننامههاي مالي و معامالتي ،تصويب آئيننامههاي
استخدامي و بيمه ،با رعايت مقررات و قوانين مربوط و جابهجائي و انتقال وظايف ،نيروي انساني ،سهام و
دارائيهاي شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند :
الف ـ ...
ز ـ حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي (به استثناء شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رئيس
جمهور است) ازطريق وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي كه به استناد اين
قانون زيرنظر رئيسجمهور تشكيل خواهد شد (به تشخيص دولت) اعمال شود ،دولت مكلف است نسبت
به اصالح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني نمايد .بار مالي احتمالي تشكيل سازمان
مذكور از رديفهاي متمركز در اختيار رئيسجمهور تأمين ميگردد .كليه شركتهايي كه شمول قانون بر
آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و يا داراي قانون خاص هستند مشمول اين بند ميباشند.
ه ـ ...
ي ـ در كليه مواردي كه به موجب قوانين ،اجازه تصويب اساسنامه سازمانها ،شركتها ،مؤسسات دولتي و
وابسته به دولت ازجمله دستگاههاي موضوع ماده( )118اين قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي
غيردولتي به دولت داده شده است ،اصالح و تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور با هيأت وزيران ميباشد .
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شركتهايي گذارد كه قوة مقننه آنها را تصويب كرده است ،لذا مجوز مقنن در مادة( )1با
توجه به عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» ناظر به بند(ي) مادة( )1قانون برنامة
چهارم توسعه است .الزم به ذكر است مصوبات شوراي انقالب با توجه به نظرات شمارة
 1112مورخ  ،1118/2/82شمارة  4838مورخ  1118/1/12و شمارة  4821مورخ
 1111/1/88شوراي نگهبان ،قانون عادي بوده و شرح و تفسير لوايح قانوني طبق اصل
هفتادوسوم قانون اساسي در صالحيت مجلس شوراي اسالمي است ،لذا مصوبة مورخ
 1131/8/11شوراي انقالب در خصوص تصويب اساسنامة كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان (مشتمل بر بيستويك ماده) در حكم قانون عادي است و
مجلس شوراي اسالمي نيز مجوزي به هيأت وزيران در خصوص اصالح اساسنامة
مذكور نداده است و مادة( )1قانون برنامة چهارم توسعه كه مستند اقدام هيأت
وزيران در اصالح مادة( )11اساسنامة مذكور قرار گرفته است ،فاقد وجاهت حقوقي
است و صالحيت هيأت وزيران محدود و منحصر به اساسنامههايي است كه
قانونگذار به صراحت تصويب اصل اساسنامه را به هيأت وزيران واگذار كرده است ،لذا
اگر چنين صالحيتي به دولت داده شده است ،هيأت وزيران ميتواند به استناد بند(ي)
مادة( )1قانون برنامة چهارم توسعه نسبت به اصالحِ اساسنامه اقدام كند .وجود اين
محدوديت در بند(ي) مادة( )1بيانگر آن است كه مقنن به موضوع تفكيك بين اساسنامه
هاي مصوب خود و آنهايي كه دولت تصويب كرده است ،عالم و آگاه بوده است.
د ـ صرف نظر از اينكه دولت صالحيتي در خصوص اصالح اساسنامه مصوب شوراي
انقالب ندارد ،مفاد بند( )1اصالحية دولت با توجه به حكم مقنن در مادة( )181اليحه
قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت ـ مصوب  1141ـ مبني بر اينكه شركت سهامي
به وسيلة هيأت مديرهاي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده اداره خواهد شد و عده
اعضاي هيأت مديره در شركتهاي سهامي عام نبايد از پنج نفر كمتر باشد ،منطبق با
قانون است ،زيرا به موجب مادة( )3اساسنامه مصوب شوراي انقالب كلية سهام متعلق به
دولت است و بر اساس مادة( )4اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب
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 1141شركتهايي كه تمام سرماية آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين
تأمين گرديده است ،شركت سهامي خاص تلقي ميشوند.
2
1
ه ـ بند( )8مصوبة هيأت وزيران نيز با توجه به مواد ( )111و ( )184اليحة قانوني
اصالح قسمتي از قانون تجارت منطبق با قانون است و لزومي ندارد كه مديرعامل سمت
رياست هيأت مديره را نيز داشته باشد.
5ـ اليحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري خلق چين
ـ مقدمه توجيهي ،ضرورتها و اهداف

به منظور حفاظت از قلمرو كشور در مقابله با ورود محصوالت خسارتزاي گياهي و
كاهش پيامدهاي زيانبار ناشي از آنها و نيز تسهيل روند تجارت متقابل ،تبادل بذر ،نهال
و كاالهاي ديگري كه مشمول مقررات قرنطينه گياهي در كشور ايران و چين ميشوند،
اليحه مذكور ارائه شده است.
ـ سابقه اليحه

 .1مادة( )001اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت :هيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت
يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند براي هيأت مديره تعيين مينمايد .مدت رياست رئيس
و نيابت نايب رئيس هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت مديره نخواهد بود .هيأت مديره در هر موقع
ميتواند رئيس و نايب رئيس هيأت مديره را از سمتهاي مذكور عزل كند .هر ترتيبي خالف اين ماده مقرر شود
كانلميكن خواهد بود .
 .2مادة( )021اليحة قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت :هيأت مديره بايد اقالً يك نفر شخص حقيقي را به
مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حقالزحمه او را تعيين كند .در صورتي كه مدير
عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود .مدير
عامل شركت نميتواند در عين حال رئيس هيأت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در
مجمع عمومي .
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هيأت وزيران طي تصويبنامه شماره /11881ت 11811ه مورخ  1124/1/88به
وزارت جهاد كشاورزي اجازه داد نسبت به امضاي موقت موافقتنامه قرنطينه گياهي و
حفظ نباتات بين دولتهاي ايران و چين اقدام نمايد .ظاهراً امضاي موافقتنامه مذكور در
سال  1128صورت گرفته است و مجوز امضاي موقت توسط دولت ،تنفيذ اقدام قبلي
مقامات دولتي بوده است .در نهايت اليحه مذكور پس از تصويب در جلسه مورخ
 1121/1/4با درخواست يك فوريت به مجلس شوراي اسالمي ارائه شد كه يك فوريت
آن در جلسه مورخ  1121/18/3و متن موافقتنامه در جلسه مورخ  1121/11/4به
تصويب نهايي رسيده است.
ـ قوانين و مقررات مربوط

الف ـ مواد()18( ،)1و( )11قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال ـ
مصوب1128ـ
ب ـ جزء(ج) بند( )1ماده( )1كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات ـ مصوب 1131ـ
ج ـ بند(الف) ماده( ،)4بند( )8ماده( )3و مواد ( )18و ( )11قانون حفظ نباتات ـ
مصوب1141ـ
ـ اظهارنظر كارشناسي

الف ـ در بند( )1ماده( )1واژه «ژرم پالسم» بدون ذكر معادل فارسي آن ،مغاير
اصل 13قانون اساسي است.
ب ـ در بند(هـ) ماده( )1ظاهراً واژه «كانتينر» صحيح است كه به غلط «كانتيز»
تحرير شده است.
ج ـ با توجه به اينكه ماده( )11بر اساس اصل 11قانون اساسي محل ايراد بوده است
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و در اليحه دولت نبوده است ،لذا مجلس شوراي اسالمي تبصرهاي را مبني بر رعايت
اصل 11به مادهواحده اليحه مذكور اضافه كرده است كه موجه به نظر ميرسد.
د ـ اطالق ماده( )1با توجه به صالحيتهاي مجلس شوراي اسالمي مندرج در
اصول 11و  111قانون اساسي مبني بر تفسير قوانين و ارجاع اختالفات به داوري محل
ايراد و تأمل است.
4ـ اصالحيه اليحه رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت رفع ايراد شوراي نگهبان
1ـ بند( )1نامه شوراي نگهبان مربوط به ماده()2

موافق و مخالف صحبت نكردند و متن مصوب كميسيون عيناً تصويب شد كه رافع
ايراد است.
2ـ بند( )1نامه مربوط به تبصره( )1ماده()2

موافق و مخالف صحبت نكردند و متن مصوب كميسيون عيناً تصويب شد كه رافع
ايراد است.
5ـ بند( )1نامه شوراي نگهبان مربوط به تبصره( )2ماده()2

الف) مخالف :كميسيون براي رفع ايراد شوراي نگهبان عبارت «مورد وثوق» را اضافه
كرده است .رويهاي كه تاكنون حاكم بوده ،مورد رضايت مردم نبوده است ،ما در اين
مصوبه عالوه بر افسران كادر ،افسران وظيفه را اضافه كردهايم ،يعني سربازان اضافه شوند
تا بتوانند جريمه كنند كه اين موضوع مغاير حقوق اساسي مردم است و اگر اين اجازه
داده شود ،موجب سوء استفاده ميشود.
ب) موافق :مطابق آييننامه داخلي مجلس ،در مواردي كه مصوبه مجلس از شوراي
نگهبان به مجلس برميگردد ،كميسيون بايد در موضوعي وارد شود كه شوراي نگهبان
ايراد گرفته است .موضوعي كه مخالف عنوان كردهاند يك ايده مثبت و مؤثري است،
ولي اين موضوع بحث نيست و ارتباطي با ايراد شوراي نگهبان ندارد.
11

در نهايت با پيشنهاد يكي از نمايندگان عبارت «مورد وثوق و آموزش ديده»
جايگزين عبارت «مورد تأييد» شد.
4ـ بند( )2نامه شوراي نگهبان

موافق و مخالف صحبت نكردند و عبارت «رانندگي ب  »1حذف شد.
3ـ بند( )5نامه شوراي نگهبان

بر اساس پيشنهاد يكي از نمايندگان مبني بر اينكه در خصوص بكارگيري نيروهاي
آموزش ديده يا مورد وثوق كه در تبصره( )1ماده( )8آمده است ،عبارت «مورد وثوق»
يك مفهوم كلي است كه معناي حقوقي خاصي ندارد و شرط بكارگيري بايد آموزش
باشد ،لذا عبارت «مورد وثوق و آموزش ديده» جايگزين عبارت «مورد تأييد» شد.
6ـ بند( )4نامه شوراي نگهبان

موافق و مخالف صحبت نكردند و متن مصوب كميسيون عيناً تصويب شد كه رافع
ايراد است.
1ـ بند( )3نامه شوراي نگهبان

الف) مخالف :در ماده( )11قبلي كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است،
بخش خصوصي لحاظ شده بود .اگر اين وسيله نقليه بخواهد توسط نيروي انتظامي
جابجا شود ،تكليف هزينه اين مشخص نيست.
ب) مخالف :ماده( )11در مورد يك سري از فعاليتهايي است كه پيامد مالي براي
دولت دارد و بر اساس اصول  38و  31قانون اساسي درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز
شود و هزينهها نيز بايد بر اساس مصوبات قانوني مجلس باشد .كميسيون جهت رفع
ايراد آمده است اين فعاليتهايي كه در ماده( )11قبالً براي دولت پيشبيني شده بود به
بخش خصوصي محول كرده است .وظيفه ذاتي نيروي انتظامي دخالت در اينگونه
مسائل نيست يعني بردن وسيله نقليه به توقفگاه و اين كار بايد توسط بخش خصوصي
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انجام شود كه در راستاي اصل 44قانون اساسي نيز است .اين پولي كه بابت حمل به
پاركينگ گرفته ميشود ،مربوط به دولت نيست ،بلكه به بخش خصوصي داده مي
شود زيرا متصدي حمل به پاركينگ بخش خصوصي است نه دولت ولي تعرفه آن
توسط دولت تعيين ميشود.
ج) اظهار نظر كارشناسي :اصالح به عمل آمده رافع ايراد است.
1ـ تذكر مندرج در قسمت پاياني نامه شوراي نگهبان

الف) مخالف :عبارت «مانند عكسبرداري» كامالً غير مرتبط است با آنچه كه منظور
اين تبصره بوده است .اين امر به مستندسازي حادثه برنميگردد .منظور اين بوده كه
شهرداري در محل تصادف ،ضايعات يا شيشه خورده را جمع كند كه صحنة تصادف
عادي شود و جريان آمد و شد برقرار شود.
ب) موافق :منظور از امكانات ،امكانات فني و تجهيزاتي و استفاده از فناوريهاي
جديد مثل عكسبرداري است كه بتواند كمك كند به شرايطي كه در محل تصادف
اتفاق ميافتد و نيز به قاضي تا بتواند به صورت مستند انشاي رأي كند .منظور از
امكانات نامفهوم و نارسا بود ،ولي با اين اصالح منظور از امكانات تشريح و تفصيل شد ،تا
بتواند در تصميمگيري در شرايط بهتر و مناسبتر كمك كند و با عنايت به اينكه نياز به
ايمني عبور و مرور و تسريع در باز شدن مسير است و ممكن است آثار تصادف از بين
برود ،لذا گفته شد از اين آثار عكسبرداري و فيلمبرداري شود.
ج) اظهارنظر كارشناسي :با توجه به اصالح به عمل آمده ،تذكر شوراي نگهبان مورد
عنايت واقع شده است و مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
1ـ بند( )6نامه شوراي نگهبان

موافق و مخالفت صحبت نكردند و اصالح انجام شده رافع ايراد است.
11ـ بند( )1نامه شوراي نگهبان

موافق و مخالف صحبت نكردند و اصالح انجام شده رافع ايراد است.
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11ـ بند( )1نامه شوراي نگهبان

الف) مخالف :در تصادفاتي كه رخ ميدهد ،ممكن است اعمال نظرهايي شود كه در
چنين مواقعي طبيعي است كه بايد كارشناس دوم نظر بدهد كه اگر دادگاه نظر
كارشناس دوم را نپذيرد ،شوراي تصادفات به موضوع رسيدگي ميكند تا اگر احياناً حقي
از كسي ضايع شد ،احقاق شود.
ب) موافق :دولت بايد از دخالت در موضوعات تصديگري ممنوع شود و وارد مسائل
حاكميتي شود .ما نظامهاي تخصصي مثل كانون كارشناسان رسمي دادگستري را پيش
بيني كرديم كه به اين موضوعات رسيدگي كنند .اين شوراي تصادفات دولتي است و
براي دولت هزينه دارد.
ج) اظهارنظر كارشناسي :ايراد شوراي نگهبان نسبت به تبصره( )8ماده( )12است،
در حالي كه مصوبه مجلس مربوط به حذف ماده( )12و تبصرههاي ( )1و ( )8آن است
كه اين موضوع مورد تذكر و ايراد رئيس مجلس نيز قرار گرفت ،ولي در نهايت مصوبه
كميسيون عيناً تصويب شد كه مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
12ـ تبصره الحاقي به ماده( )21مصوبه جديد مجلس است كه ارتباطي با نامه
شوراي نگهبان ندارد .ضمن اينكه مخالف و موافقي صحبت نكرد ،مفاد آن ظاهراً داللت
بر محروميت و ممنوعيت صدور گواهينامه موتور سيكلت براي زنان دارد .در عين حال
اين تبصره واجد ابهام است بدين صورت كه آيا صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان
بر عهده دستگاهي غير از نيروي انتظامي است يا اينكه زنان كالً از دريافت گواهينامه
مذكور منع و محروم شدهاند؟
در ضمن بر اساس تذكر يكي از نمايندگان با توجه به اينكه اصالح ماده( )81جزء
ايرادات شوراي نگهبان نبوده ،لذا رأيگيري در اين خصوص مغاير آييننامه داخلي
مجلس است كه نايبرئيس مجلس در پاسخ به ابهام شفاهي نماينده شوراي نگهبان در
جلسه كميسيون اشاره ميكند كه بايد رفع ابهام شود و ورود كميسيون و مجلس هم به
دليل اين ابهام و ايراد شفاهي نماينده شوراي نگهبان بوده است.
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15ـ بند( )1نامه شوراي نگهبان

موافق و مخالف صحبت نكردند و اصالح انجام شده رافع ايراد است.
14ـ بند( )11نامه شوراي نگهبان

موافق و مخالف صحبت نكردند و اصالح انجام شده رافع ايراد است.
13ـ بند( )11نامه شوراي نگهبان

الف ـ مخالف :در علم اقتصاد بحثي است در خصوص اينكه تمام فعل و انفعاالت
اقتصادي بايد به كمترين حد باشد تا كارايي اقتصادي تأمين شود .به موجب ماده
( )1821قانون مدني سندي كه نزد مأموران رسمي در حدود صالحيت آنها تنظيم مي
شود رسمي است و به موجب مواد ( )41( ،)88و ( )42قانون ثبت ،ثبت اموال منقول
اجباري نيست و در وضع فعلي مردم ميتوانند پس از انجام تشريفات مربوط در
نيروي انتظامي به دفترخانه بروند و سند صادر شده توسط نيروي انتظامي را ثبت
رسمي كنند .مصوبه كميسيون مردم را مجبور به دوبارهكاري ميكند و عالوه بر
آن تحميل هزينه اضافي بر مردم كه بيدليل است و باعث بوروكراسي و اتالف
وقت آنان ميشود ،در حالي كه مردم اختيار اين را دارند كه به دفاتر اسناد رسمي
مراجعه كنند يا نكنند .ما بايد كاري كنيم كه مردم راحت زندگي كنند و اگر
دفترخانهها درآمدهايشان كم است بايد تعرفه حقالتحرير اسناد ديگر را افزايش
دهيم نه اينكه به خاطر آنكه دفاتر درآمدشان كم ميشود ،مردم را مجبور كنيم
دوبار پول بدهند و به دو جا مراجعه كنند.
بـ نظر موافق :مراكز تعويض پالك اگر خصوصي هستند ،يك ارگان خصوصي نمي
تواند مؤدي مالياتي را وادار كند كه حقوق دولتي را بپردازد .متولي اين كار بايد يك
ارگان دولتي باشد كه دفترخانهها فيشهاي دارايي را به دارايي ميدهند .لذا براي اينكه
اصل 44را تقويت كنيم و به انجمنهاي تخصصي شناسنامهدار مثل دفترخانهها هويت
دهيم ،بايد تصديگريها را كاهش دهيم كه يكي از راههاي آن استفاده از ظرفيت
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دفترخانه است.
ج ـ نظر رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور :اسنادهاي تنظيمي در ادارات
دولتي به منزله سند رسمي الزماالجرا نيست .سند تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي بدون
مراجعه به محكمه ،اجراي مفاد آن در ادارات اجراي ثبت تضمين شده است و نياز به
مراجعه به دادگاه ندارد .سياست چشمانداز بيستساله ،كوچكسازي دولت و برون
سپاري و واگذاري امور به مردم است و تضعيف بخش خصوصي (دفاتر اسناد رسمي) كه
در جهت خدمترساني به مردم انجام وظيفه ميكنند ،صحيح نيست.
د ـ نظر رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي (به نمايندگي از دولت):

براساس ماده( )88اصالحي قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو
جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب  1122ـ مسؤوليت صدور گواهينامه رانندگي ،اسناد
مالكيت و پالك خودرو در قلمرو جمهوري اسالمي ايران برعهده نيروي انتظامي است
لذا مسؤوليت وصول حقوق دولتي نيز برعهده نيروي انتظامي است .ما ميگوييم يك
فرايند اضافي طي نشود .اگر درآمد دفاتر اسناد رسمي كم ميشود ،بهنحو ديگري عمل
شود .اينكه ميگويند درآمدهاي دولت كم ميشود ،صحيح نيست .نماينده دولت
اينجاست و مصوبه دولت نيز تصريح بر آن دارد كه از درآمدهاي دولت كم نميشود
يعني دولت درآمدهاي خود را وصول ميكند.
ه ـ نظر معاون امور مجلس رييس جمهور :اين موضوع دوبار در دولت طرح شد كه
با امضاي معاون اول رييس جمهور به مجلس اعالم شد .چون تشكيك به نظر دولت شد
و اينكه بعضي درآمدها مثل هالل احمر چه ميشود ،اعالم ميكنم كه نظر همان نظر
قبلي است و درآمدهاي دولت وصول ميشود و دولت موافق مصوبه كميسيون نيست و
با آن مخالف است و با حذف ماده( )81بار مالي براي دولت ايجاد نميشود.
و) اظهارنظر كارشناسي :با توجه به پرداخت هزينههاي اضافي توسط مردم و
تحميل اين هزينهها بر دوش مردم ،مراجعه مجدد متعاملين به دفترخانهها كه مستلزم
پرداخت هزينههايي ميشود ،با بند( )1اصل 1قانون اساسي مبني بر ايجاد امكانات
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عادالنه براي همه در تمام زمينههاي مادي ،مغاير است .همچنين اين موضوع با بند()18
اصل 1قانون اساسي مبني بر ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضروري نيز
مغايرت دارد .همچنين اين موضوع با بندهاي ( )3و ( )1اصل 41قانون اساسي مبني بر
رفع اضرار به غير و منع اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف،
سرمايهگذاري ،توليد ،توزيع و خدمات مغاير است.
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امامخميني(ره):
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وظايفاسالميومليخودراايفا وتحتتأثير چيهقدرتي واقعنشوند و ازقوانينمخالفباشرعمطهرواقنوناساسي بدون چيهمال
حظهجلوگيرينمايندوبامالحظهضروراتكشورهكگاهيبااح كاماثنوهيوگاهيهبواليتفقيهبايداجراشودتوهجنمايند.
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