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طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي
مقدمه
«طرح تعیین تکلیف كارشناسان بیمه كشاورزی» كه در جلسه علني مورخ
 9397/3/8در قالب مادهواحده و پنج تبصره به تصویب مجلس شورای اسالمي
رسیده ،در اجرای اصل  99قانون اساسي نزد شورای نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسی
پیش از ورود به بررسي مصوبه ذكر دو نکته حائز اهمیت است:
 )1براساس قانون بیمه كشاورزی (مصوب  9332/03/09با اصالحات و
الحاقات بعدی) صندوق بیمه كشاورزی ،بهمنظور انجام بیمه انواع محصوالت
كشاورزی در مقابل خسارتهای ناشي از سوانح طبیعي و حوادث قهری ،در بانك
كشاورزی تأسیس شده است .همچنین بهموجب تبصره ماده واحده این قانون،
صندوق بیمه كشاورزی دارای استقالل مالي و شخصیت حقوقي است و بر اساس
مقررات قانوني شركتهای دولتي اداره ميشود .اساسنامه این شركت نیز در سال
 9333بهتصویب مجلس رسیده است.
 )2خدمات بیمهای صندوق بیمه كشاورزی توسط كارشناسهایي با عنوان
«كارگزار بیمه» در شركتهای مرتبط خصوصي انجام ميگیرد« .كارگزار بیمه» نیز
طبق مقررات مصوب شورای عالي بیمه ،شخصي حقیقي یا حقوقي است كه در
مقابل دریافت كارمزد ،واسطه معامالت بیمهای بین بیمهگزار و بیمهگر است (كارمزد
مزبور ،درصدی از حق بیمه است كه بابت فروش بیمه از طرف شركت بیمه به
نماینده یا كارگزار بیمه پرداخت ميشود ).درواقع كارگزار ارتباط بین شركت بیمه و
مشتری را برقرار ميكند كه با استفاده از اطالعات خود از بازار بیمه ،مناسبترین
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راهكارها و رویهها را برای افراد و مشتریان خود در زمانهای خاص پیدا ميكند.
بنابراین ماهیت خدمات رساني كارگزاران بیمه كشاورزی بهصورت مقطعي (به تبع
فصلي بودن كشاورزی) و در زمان ارائه مشاوره جهت انتخاب بیمه و بروز خسارت
ميباشد و هماكنون تحت نظارت بانك كشاورزی مشغول به فعالیت ميباشند.
حال باعنایت به توضیحات فوق به بررسي مصوبه حاضر كه با هدف استخدام
اشخاص فعال در امر كارگزاری بیمه كشاورزی بهتصویب رسیده ،ميپردازیم.
 )1ابهام
در این مصوبه دولت مکلف شده كارشناسان بیمه كشاورزی را ظرف مهلت
مشخصي ،با رعایت حکم بند «ج» ماده ( )29قانون مدیریت خدمات كشوری و
همچنین بند «ث» ماده ( )7قانون برنامه ششم و در سقف بودجه مصوب
دستگاههای موضوع این مصوبه استخدام كند .با این توضیح كه بر اساس بند «ج»
ماده ( )29قانون مدیریت خدمات كشوری (كه در راستای كوچك كردن بدنه
دولت تصویب شده است) ،دستگاههای اجرایي مجاز شدهاند صرفاً حداكثر معادل
یكسوم كارمندان خود كه به روشهای مختلف از خدمت دستگاههای اجرائي
خارج ميشوند استخدام نمایند .همچنین مطابق حکم مزبور از قانون برنامه ،مجوز
هر نوع استخدام و به كارگیری نیرو در صورتي قابل طرح ،تصویب و اجراست كه
بارمالي ناشي از آن قبالً محاسبه و در بودجه كل كشور تأمین شده باشد.
اما مسئلهای كه در رابطه با حکم مزبور وجود دارد این است كه اگرچه با
عنایت به قیود مذكور بهنظر ميرسد استخدام افراد مزبور فاقد بار مالي اضافي
ميباشد ،چرا كه الزام مزبور مقید به سقف بودجه دستگاههایي شده است كه
استخدام برای آنها پیشبیني گردیده ،ولکن از یکسو باتوجه به اینکه در صدر
ماده واحده مهلت معیني (سه سال) جهت انجام تکلیف دولت به استخدام افراد
موضوع این مصوبه پیشبیني شده است و از سوی دیگر در تبصره « »5همین
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مصوبه محل تأمین بار مالي ناشي از تصویب این قانون مورد توجه قرار گرفته
است ،شائبه وجود افزایش هزینههای عمومي در این مصوبه وجود دارد .چراكه
تعیین ظرف مهلت زماني مشخص ميتواند به منزله الزام دولت به پیشبیني
اعتبار الزم باشد و جهت تأمین این اعتبار نیز منابع مذكور در تبصره «»5
پیشبیني گردیده است .با این توضیح كه تبصره « »5مصوبه در مقام تأمین بار
مالي الزم جهت استخدام كارشناسان موضوع مصوبه ميباشد .لکن حکم مزبور
فارغ از اینکه خود بیانگر بار مالي داشتن مصوبه ميباشد در بردارنده طریق و
منبع جدیدی جهت تأمین منابع مالي الزم محسوب نميگردد .چراكه بودجه
دستگاه ها در هر سال با لحاظ تعداد كارمندان موجود دستگاه و همچنین
افرادی كه از خدمت دستگاه خارج شدهاند تعیین ميشود و با خروج افراد از
دستگاه منابع اضافي حاصل نميشود .همچنین تعیین «هزینههایي كه دولت
بابت صندوق بیمه به بانك پرداخت ميكند» به عنوان منبع دیگری جهت تأمین
بار مالي مصوبه ،از جهت تکافو واجد ابهام است .چراكه اگر منظور منابعي
باشد كه دولت در قوانین بودجه ساالنه جهت كمك به صندوق بیمه كشاورزی
پیش بیني ميكند ،این منابع جهت پرداخت خسارت به كشاورزان اختصاص
ميیابد و نه امور دیگر .با این توضیح كه براساس تبصره ماده ( )32قانون
اساسنامه صندوق بیمه محصوالت كشاورزی «به پیشنهاد مجمع عمومي قسمتي
از حق بیمهی بیمه گزاران از طریق دولت تأمین و همه ساله در الیحه بودجه
منظور خواهد شد ».ماده ( )39نیز مقرر داشته «در صورتي كه در هر سال مالي
شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد پیش بیني شده برای عملیات
زیر پوشش بیمه گردد و صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد ،كسری آن
به پیشنهاد مجمع عمومي پس از تصویب هیئت وزیران از محل اعتبار ردیف
بودجه كه در اختیار دولت ميباشد ،قابل پرداخت خواهد بود ».لذا مبلغي كه

4

دولت جهت صندوق در قوانین بودجه پیشبیني مينماید بهمنظور پرداخت
خسارت و یا بهعنوان بخشي از حق بیمه كشاورزان ميباشد.
الزم به ذكر است پیش از مصوبه حاضر« ،قانون استخدام مهندسین ناظر
تولیدات كشاورزی» (مصوب  )9389/92/90و «قانون اصالح قانون استخدام
مهندسین ناظر تولیدات كشاورزی» (مصوب  )9390/99/92بهتصویب رسیده
است كه عليرغم موضوع متفاوت آن ،از حیث احکام و الزامات مقرر جهت
استخدام ،مشابه مصوبه حاضر ميباشد و مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار
گرفتهاند .البته شایان ذكر است در قوانین مزبور صرفاً قید رعایت ماده ()29
قانون مدیریت و همچنین ماده ( )93این قانون كه ناظر به شرایط ورود به
خدمت ميباشد بیان شده است و اشارهای نیز به منابع الزم جهت تأمین بار
مالي و سقف بودجه مصوب دستگاهها نشده است .در نظرات استداللي
مطروحه ضمن بررسي قانون اخیرالذكر (قانون اصالح قانون استخدام مهندسین
ناظر تولیدات كشاورزی) نیز مباحثي ناظر به مغایرت مصوبه با اصل  75مطرح
ميگردد كه نهایتاً با این استدالل كه در متن قانون تکلیف دولت مبنيبر
استخدام ده هزار نفر ناظر كشاورزی منوط به رعایت مادة  29قانون مدیریت
خدمات كشوری شده است و بدین لحاظ ،دولت در عمل با لحاظ كردن این
ماده ،عمالً مستخدم جدیدی را به بدنة كاركنان دولت وارد نکرده است تا
مستلزم هزینة جدیدی برای دولت باشد ،مغایر اصل  75شناخته نميشود.
 )2مغايرت با بند « »11اصل  3و بند « »1اصل 111
حکم مقرر در ماده واحده به جهت اینکه اختیار دولت در استخدام افراد
مورد نیاز در دستگاههای مذكور در سقف مجاز را صرفاً به كارشناسان بیمه
كشاورزی محدود نموده ،مغایر نظام اداری صحیح محسوب ميشود .چراكه
ممکن است این دستگاهها در سقف مجاز مقرر جهت استخدام (حداكثر یك
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سوم كاركنان خارج شده) نیازمند تخصصهای دیگری به جز بیمه كشاورزی
نیز باشند .لذا حکم مزبور مغایر بند « »90اصل  3قانون اساسي به نظر ميرسد.
همچنین حکم مزبور به جهت الزام دولت به استخدام در سقف مقرر
ميتواند مغایر بند « »90سیاستهای كلي نظام اداری نیز محسوب شود .مطابق
این بند یکي از سیاستهای كشور در حوزه اداری «چابكسازی ،متناسب-
سازی و منطقي ساختن تشکیالت نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم-
انداز» است .لذا الزام به استخدام توسط دولت ميتواند مغایر این بند از
سیاستها تلقي شود.
 )3ابهام
مطابق تبصره « »9ماده واحده ،دولت مکلف شده كارشناسان بیمه كشاورزی با
تحصیالت و سابقه فعالیت معین را ،تعیین تکلیف نماید .این درحالي است كه
براساس خود ماده واحده دولت مکلف به جذب كارشناسان بیمه به صورت مطلق و
بدون اشاره به تحصیالت و سوابق شده است .حال مشخص نیست ارتباط تبصره
« »9با ماده واحده در چیست .آیا موارد مذكور در تبصره « »9شرایط استخدام و
جذب موضوع ماده واحده ميباشد و یا به صورت مستقل مطرح ميگردد.

طرح هاي دائمی نمودن قانون مجازات اسالمی و قانون آئين
دادرسی كيفري
قانون مجازات اسالمي در تاریخ 9392/2/9در قالب تصویب قوانین
آزمایشي موضوع اصل  85قانون اساسي به تصویب كمیسیون تخصصي
مربوطه رسید و به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمي با اجرای آزمایشي
آن برای مدت  5سال موافقت گردید.
قانون آئین دادرسي كیفری نیز در همین قالب در تاریخ  9392/92/9به
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تصویب كمیسیون تخصصي رسید و به موجب مصوبه مجلس شورای
اسالمي ،اجرای آزمایشي آن برای مدت  3سال به تصویب رسید .حال
مجلس شورای اسالمي به موجب ماده واحده طرحهای حاضر ،قوانین
آزمایشي مزبور را به صورت كامل و یکجا دائمي نموده است .اما مسئلهای
كه درخصوص این طرحها وجود دارد ناظر به شیوه عمل مجلس در دائمي
نمودن این قوانین ميباشد .به عبارت دیگر سؤال اینجاست كه آیا مجلس
ميتواند در مقام دائمي نمودن قوانین آزمایشي مصوب كمیسیونهای داخلي
مجلس ،بدون ورود به جزئیات و رأیگیری برای تك تك مواد و اجزاء
قانو ن ،به صورت كلي و یکجا ،قانون آزمایشي را دائمي نماید و یا باید نظیر
تصویب قوانین عادی به صورت جزئي وارد بررسي مواد و اجزاء قانون و
رأیگیری نسبت به هر یك شود .ذیالً استدالالتي كه ميتوان جهت هریك
از این حاالت ارائه نمود ،مورد توجه قرار خواهد گرفت.
الف) عدم امکان رأی گیری مجموعی در تصويب نهايی قوانین آزمايشی
استدالالت ذیل ناظر به لزوم بررسي و تصویب جزء به جزء قوانین آزمایشي
در صحن علني مجلس قابل ارائه ميباشد:
 )1مستند به اصل  85قانون اساسي ،تصویب نهایي قوانین آزمایشي در
صالحیت مجلس شورای اسالمي است و تبادر اولیه و مفهوم اصطالح «تصویب»
آن است كه مجلس شورای اسالمي همه مفاد و مواد قوانین آزمایشي را همانند
قوانین دیگر به صورت جزئي بررسي نموده و راجع به تك تك مواد و اجزاء آن
به صورت مجزا رأیگیری نماید.
 )2مطابق اصل  58قانون اساسي صالحیت اعمال قوه مقننه به جز در موارد
خاص كه به صورت مراجعه مستقیم به آراء عمومي است ،از طریق مجلس
شورای اسالمي مي باشد و مجلس شورای اسالمي واجد شخصیت مستقلي است
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كه متفاوت از شخصیت نمایندگان به صورت انفرادی و یا ارگانهای داخلي
مجلس نظیر كمیسیون ها تخصصي است و در نتیجه نميتوان صالحیتهای
مجلس از جمله قانونگذاری را به تعدادی از نمایندگان و یا كمیسیونهای داخلي
مجلس محول نمود .بنابراین فروكاستن نقش مجلس در تصویب نهایي قوانین
آزمایشي مصوب كمیسیون به اعالم رأی كلي به چنین قوانیني به منزله محدود
نمودن صالحیت و نقش مجلس شورای اسالمي در كلیت آن ،در تصویب قوانین
ميباشد.
 )3مطابق اظهارنظر شماره  99/902/790مورخ  9399/2/23شورای نگهبان
درباره «طرح اصالح موادی از قانون آییننامه داخلي مجلس شورای اسالمي»
مجلس شورای اسالمي نميتواند در تصویب لوایح و طرحها برای همه مواد یا
تعدادی از مواد به صورت مجموعي رأیگیری نماید .توضیح آنکه مجلس شورای
اسالمي در ماده ( )8مصوبه یادشده امکان تصویب مجموعي مواد طرحها و لوایح
را در برخي فروض به رسمیت شناخته بود .لکن شورای نگهبان در بررسي این
مصوبه با این استدالل كه «از اصول متعدد قانون اساسي شورایي بودن امور
مجلس استفاده ميشود» ،ضمن تأكید بر این الزام كه در تصویب طرحها و لوایح
در مجلس شورای اسالمي مي بایست در خصوص هر یك از مواد و اجزاء طرح
یا الیحه به صورت انحاللي و مجزا رأی گیری انجام گیرد ،تصویب مجموعي
مواد طرحها و لوایح را مغایر قانون اساسي دانسته است.

ب) امکان رأیگیری مجموعی 1درتصويب نهايی قوانین آزمايشی
استدالالت ذیل نیز درخصوص امکان رأیگیری مجموعي راجع به قوانین
آزمایشي در مجلس شورای اسالمي قابل ارائه است:
 .۹مقصود از رأیگیری مجموعی آن است که مجلس شورای اسالمی به جای اینکه در تصویب نهایی قوانین آزمایشی
نسبت به همه مواد به صورت تکتک رأیگیری نماید همه مواد قانون آزمایشی را یکجا به رأی گذاشته یا اینکه با
تقسیم مواد آن قانون به چند بخش برای هر بخش که مرکب از تعدادی ماده است به صورت مجزا رأیگیری نماید.
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 )1مطابق اصل  35قانون اساسي تصویب طرح ها و لوایح در مجلس شورای
اسالمي طبق آئین نامه مصوب داخلي انجام مي شود .از همین رو قانون آئین نامه
داخلي مجلس به تفصیل نحوه تصویب طرحها و لوایح مختلف را مقرر نموده و
از جمله این موارد نحوه تصویب طرحها و لوایح به صورت قانون آزمایشي در
كمیسیون های داخلي مجلس و همچنین روند دائمي شدن آنها در مجلس
ميباشد .با این توضیح كه به موجب تبصره « »9ماده ( )937قانون آئیننامه داخلي
مجلس «دولت باید حداقل ششماه قبل از پایان مدت آزمایشي قانون مذكور،
جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمي آن ،اقدام قانوني الزم را معمول دارد .هیأت
رئیسه موظف است از طریق الیحه یا طرح ترتیبي اتخاذ نماید كه تا پایان زمان
آزمایشي ،تعیین تکلیف شده باشد .طرح یا الیحه ميتواند به صورت ماده واحده
و بدون تغییرات یا با اصالح موادی از قانون آزمایشي تنظیم شود».
لذا مصوبات حاضر نیز مطابق فراز اخیر از تبصره « »9ماده ( )937از قانون
آئیننامه داخلي مجلس و در قالب ماده واحده و بدون تغییرات بهتصویب رسیده
است و در صورتي كه تصویب این قوانین بدین صورت مغایر قانون اساسي
ميبود ،شورای نگهبان چنین حکمي در آئیننامه داخلي مجلس را مغایر قانون
اساسي ميشناخت.
 )2عالوه بر امکان تصویب قوانین آزمایشي به صورت كلي در صحن مجلس،
تصویب عهدنامهها و موافقتنامههای عادی نیز در مجلس به صورت كلي و بدون
ورود جزئي به مواد موافقتنامه صورت ميگیرد .بدین صورت كه پس از صحبت
دو مخالف و دو موافق در كلیات و جزئیات و صحبت سخنگوی كمیسیون و
نماینده دولت ،الیحه تقدیمي تقاضای عضویت كه متن موافقتنامه منضم به آن
ميباشد به رأی گذاشته مي شود و در صورت تصویب الیحه تقاضای عضویت،
كل معاهده مصوب تلقي ميگردد .لذا تصویب موضوعاتي به صورت مجموعي در
قانون آئین نامه داخلي مجلس به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته و مورد ایراد
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شورای نگهبان نیز قرار نگرفته است .چرا كه فرض بر این است مجلس با مالحظه
نمودن كل موضوع اقدام به اعالم رأی به صورت كلي مينماید.
 )3مجلس شورای اسالمي به جز قوانین آزمایشي حاضر ،در گذشته قوانین
آزمایشي دیگری نیز به همین شیوه دائمي نموده و این موضوع محل ایراد شورای
نگهبان قرار نگرفته است .به عنوان مثال «قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران»
در تاریخ  9399/90/2به صورت آزمایشي به تصویب رسید و نهایتاً به موجب
ماده ( )97قانون احکام دائمي برنامه های توسعه كشور ،9به صورت كلي و بدون
ورود به جزئیات دائمي شناخته شد و در قانون مزبور صرفاً برخي مواد از قانون
 73مادهای اصالح و ب ه صورت موردی ،به تصویب صحن مجلس شورای اسالمي
رسید.

نتیجهگیری
با عنایت به استدالالت مطروحه به نظر ميرسد اگرچه از حیث ماهوی
تصویب نهایي قوانین آزمایشي با اعالم رأی كلي به مجموع مفاد قانون ،با هدف
قانون گذار اساسي از لزوم تصویب نهایي این قوانین توسط خود مجلس چندان
همخواني ندارد و همانگونه كه در نظرات سابق شورای نگهبان بیان شده مستفاد
از اصول متعدد قانون اساسي شورایي بودن امور مجلس بر ميآید ولکن براساس
قانون آئین نامه داخلي مجلس كه به تصریح قانون اساسي شیوه تصویب طرح و
لوایح را مشخص مينماید و احکام آن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسي به
تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است ،چنین شیوهای (تصویب مجموعي قوانین
آزمایشي) مورد پذیرش واقع شده و همچنین از این شیوه سابقاً در تصویب قوانین
آزمایشي استفاده شده و محل ایراد قرار نگرفته است.

 .۹ماده  -47قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب  0390/ 01/ 2و اصالحات بعدی آن دائمی می شود.
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