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مقدمه
بر اساس اصل ( )49قانون اساسي جمهوري اسالميايران ،كليه مصوبات مجلس
شوراي اسالميبه وسيله شوراي نگهبان از نظر انطباق با موازين اسالم و قانون اساسي
مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده
ميشود .همچنين به موجب اصل ( )58قانون اساسي مجلس شوراي اسالميميتواند
تصويب اساسنامههاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامههاي
مصوب دولت ميبايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان
برسند .عالوه بر اين به موجب اصل ( )9قانون اساسي ،كليه قوانين و مقررات مدني،
جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري ،فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد بر اساس
موازين اسالميباشد .اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و
مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
تفسير قانون اساسي نيز به موجب اصل ( )45قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان
قرار گرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول ،كليه مصوبات مجلس ،اساسنامههاي دولتي و
استفساريه ها در جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي فقهي و حقوقي قرار گرفته و
نظر نهايي شورا ابالغ ميگردد .با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقالب اسالميمبني بر
ضرورت اعالم مباني و استدالالت شوراي نگهبان ،گروه تدوين مركز تحقيقات ،با
همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان ،اقدام به استخراج استدالالت و
مباني نظري آراء اين شورا نموده است .كارشناسان اين مركز ،با مطالعه دقيق متن
مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پيادهسازي ميشود ـ
استدالالت و ظرايف مورد نظر اعضاء را استخراج نموده ،و با حفظ اصالت ،آنها را در
قالب يك متن علميبه جامعه حقوقي كشور ارائه مينمايند .يقيناً انتشار مبانيِ
اظهارنظرهاي شوراي نگهبان ،موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علميو نهادهاي
تقنيني و اجرايي كشور با فعاليتهاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين
ميتواند به عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده
قرار گيرد.
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طرح اصالح ماده ( )35قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران
مرحله اول
تاریخ مصوبه مجلس شورای اسالمی2502/90/22 :
تاریخ بررسی در شورای نگهبان2502/90/20 :
ماده واحده -ماده ( 2)35قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهووری
اسالمی ایران مصوب  2530/29/23به شرح زیر اصالح میگردد:
ماده  -35از تاریخ تصویب این قانون ،هر گونه ادغام و انحالل
وزارتخانه های موجود و هر گونه اقدامی در راسواای جابوهجوایی،
انازاع و انحالل مؤسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها كوه
به موجب قوانون مصووب مجلوس تأسوسس گردیودهانود ،ماوقو
میگردد .هرگونه انحوالل ،ادغوام و تأسوسس وزارتخانوههوا و نسوز
انحالل ،انازاع ،ادغام و تأسسس سازمان ها و واحدهای مذكور منوط
به تصویب مجلس شورای اسالمی است.
تبصره  -2شورای عوالی اداری مجواز بوه ترسسورات وار از
چهارچوب قوانسن نسست.
...
الف -دیدگاه مغایرت
 اطالق توقف كليه اقدامات دولت در خصوص انحالل يا ادغـام وزارتخانـههـا وجابه جايي ،انتزاع و انحالل مؤسسات و واحدهاي زيرمجموعه آنهـا ،اقـدامات پيشـين
دولت در اين خصوص را نيز در بر ميگيرد .اين در حالي است كه دولـت بـر اسـاس
ماده ( )85قانون برنامه پنجم توسعه ،اين اقدامات را انجام داده و لغو اقدامات ناشـي از
 .ماده ( )85قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمي ايـران مصـوب « :5554/51/58مـاده
 -85دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغـام نمايـد كـه تـا
پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانـه بـه هفـده وزارتخانـه كـاهد يابـد.
وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد».
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اختيارات قانوني دولت ،دخالت در قوه مجريه محسوب شده و مغاير اصـل  85قـانون
اساسي در خصوص استقالل قوا و اصل  01قانون اساسي است كه اعمال قـوه مجريـه
را از طريق رئيسجمهور و ورزا ميداند .پيدتر نيز در بحث ادغـام شـوراهاي عـالي،
مجلس مصوبهاي داشت كه ادغامهاي رئيسجمهور را لغو كرده و وضـ را بـه حالـت
سابق بازميگرداند؛ اما شوراي نگهبان بر اساس اين استدالل كـه چـون رئـيسجمهـور
براي اين كار من قانوني نداشته و ميتوانسـته شـوراهاي مـذكور را منحـل كنـد و بـر
اساس همين اختيار هم عمل كرده است ،آن مصوبه را داراي اشكال دانست.
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 طبق اصل  520قانون اساسي ،مسئوليت امـور برنامـه و بودجـه و امـور اداري واستخدامي كشور ،مستقيماً بر عهده رئيسجمهور است كـه مـيتوانـد اداره آنهـا را بـه
ديگري واگذار كند .اطالق ماده مزبور كه كليه اقدامات مربوط به جابهجـايي ،انتـزاع و
انحالل مؤسسات و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانهها را متوقف كرده اسـت ،برخـي
اختيارات رئيسجمهور در خصوص ساختار نهادهاي اجرايي را كه طبق اين اصل به او
واگذار شده است ،از او سلب ميكند و بر اين اسـاس ،ايـن مـاده مغـاير اصـل مزبـور
است .همچنين ممانعت دولت از انحالل و ادغام و جابهجايي ،نيـازي بـه ايـن مصـوبه
ندارد؛ زيرا اگر اين انحالل يا ادغام بر خالف قوانين مصوب مجلـس صـورت پـذيرد،
هيئت تطبيق و بررسي مصوبات دولت با قوانين مجلس ،مـيتوانـد اعـالم مغـايرت بـا
قوانين كرده و رئيس مجلس آن را لغو كند.
 در ذيل ماده واحده ،به «سازمانها و واحـدهاي مـذكور» اشـاره شـده اسـت ،درحالي كه در صدر ماده ،واژه «سازمان» مورد اشاره قرار نگرفته است .بنابراين اين ايـراد
شكلي بايد برطرف شود .همچنـين اينكـه بيـان مـيشـود منظـور از «سـازمان» همـان
«مؤسسات» است ،صحيح نيست؛ زيرا براي مثـال در اصـل 58؛ «سـازمانهـا» در كنـار
«مؤسسات» ذكر شده است كه به معناي تفاوت آنهاست.
ب -دیدگاه عدم مغایرت
 منظور اين ماده از قوانين مصوب مجلس ،قوانين خاصي است كه بـر اسـاس آن، .نظرات شماره  50/51/29591مورخ  50/51/21و شـماره  50/51/29425مـورخ  50/55/55شـوراي
نگهبان در خصوص «طرح تعيين وضعيت ،ادغام و اصالح شوراهاي عالي».
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وزارتخانه ،سازمان يا واحدي تشكيل شده است كـه حـق انحـالل و ادغـام آن نيـز در
اختيار واض آن يعني مجلس شوراي اسالمي است .بر اين اسـاس ،ايـن مـاده ،قـوانين
عامي را كه مربوط به وزارتخانهها و سازمانهـا و مؤسسـات اسـت ،مـدنظر نداشـته و
دولت ميتواند در برخي امور ،اقدام به تغييراتـي در سـاختار زيرمجموعـههـاي خـود
داشته باشد .لذا اين امر ،دخالت در قوه مجريه محسوب نشده و بر ايـن اسـاس مغـاير
اصول  85قانون اساسي در خصوص استقالل قوا و اصـل  01نيسـت كـه اعمـال قـوه
مجريه را از طريق رئيسجمهور و ورزا ميداند.
 مراد از «واحد» در اين ماده ،نهادهايي است كه طبق مصـوبه مجلـس ،ذيـل يـكوزارتخانه قرار داده شده است كه دولت ،اختياري براي تغيير وزارتخانه مربوطه نـدارد.
به عنوان مثال« ،سازمان فضايي ايران» وابسته به وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعـات
بوده است كه دولت توسط شوراي عالي اداري آن را منتزع و زيرمجموعه نهاد رياست

جمهوري كرده است 5.پژوهشـگاه فنـاوريهـاي نـوين كـه وابسـته بـه وزارت علـوم،
تحقيقات و فناوري بوده و همچنين مؤسسه استاندارد و تحقيقـات صـنعتي ايـران كـه
زيرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده نيز به نهاد رياست جمهوري منتقـل
شده است 2.از آنجا كه تمام اين موارد ،قانون تأسيس داشته" ،جابهجايي" و تغيير آنهـا
« .شورايعالي اداري در يكصد و سي هشتمين جلسه مورخ  5554/9/51بنا به پيشنهاد معاونت توسـعه
مديريت و سرمايهانساني رئيسجمهور ،به منظور ارتقاي فعاليتهاي فضايي ،حضور فعال و منسـجم در
عرصه رقابتهاي فضايي و تمركز اختيارات ،امكانات و نيروهـاي متخصـص در يـك مجموعـه واحـد
تصويب نمود:
 -5سازمان فضايي ايران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعـات منتـزع و بـا كليـه تعهـدات،
وظايف ،اختيارات ،مسؤوليتها ،مناب مالي و انساني و امكانـات و تجهيـزات وابسـته بـه نهـاد رياسـت
جمهوري اداره ميشود.
 -2پژوهشكده مهندسي جهادكشاورزي با كليه تعهدات ،وظايف ،اختيارات ،مسؤوليتها ،مناب انساني و
مالي و امكانات و تجهيزات موجود در « پژوهشگاه هوافضا» ادغام ميگردد و وابسته به سازمان فضـايي
ايران (موضوع بند 5فوق) اداره خواهد شد».
« .شـورايعـالي اداري در يكصـد و چهـل و هفتمــين جلسـه مـورخ  5554/52/4بـه منظـور تقويــت
فعاليتهاي پژوهشي نهاد رياست جمهوري در زمينه فنآوري ،بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مـديريت و
سرمايه انساني رئيسجمهور تصويب نمود :پژوهشـگاه فـنآوريهـاي نـوين وابسـته بـه وزارت علـوم،
تحقيقات و فنآوري با كليه امكانات ،تجهيزات و نيروي انساني در مركز همكـاريهـاي فـنآوري نهـاد
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بايد به موجب حكم قانون باشد .بر اين اساس ،منظور از اين مـاده ،واحـدهايي چـون
ادارات كل و معاونتهاي آن نبوده كه دولـت را از اعمـال تغييـرات در آنهـا همچـون

"جابهجايي"من كند .لذا تصويب اين ماده ،دخالت در قوه مجريه محسوب نشده و بـر
اين اساس مغاير اصول  85و  01قانون اساسي نيست.
 اصل  ،520در خصوص اختيارات رئيسجمهور در امور برنامـه و بودجـه و نيـزامور اداري و استخدامي است و اين مصـوبه ،مربـوط بـه نهادهـايي اسـت كـه توسـط
مجلس شوراي اسالمي تأسـيس شـدهانـد .بنـابراين ايـن مـاده ارتبـاطي بـا اختيـارات
رئيسجمهور در اصل  520نداشته و مغايرتي با اين اصل ندارد.
 اين مصوبه اقدامات سابق را لغو و باطل نكرده است ،بلكه بيـان مـيدارد كـه اززمان تصويب اين قانون ،اقداماتي را كه سابقاً دولت در اين خصوص مجاز بوده است،
متوقف ميشود .به عبارت ديگر ،از زمان تصويب ايـن قـانون ،دولـت اختيـاري بـراي
انحالل و ادغام وزارتخانهها و اعمال تغييرات در مؤسسات و واحـدهاي زيرمجموعـه
وزارتخانههاي تأسيسشده بر اساس قانون مصوب مجلس ،ندارد .بر ايـن اسـاس ايـن
ماده اقدامات ناشي از اختيارات قانوني دولت را لغو نكرده و بنـابراين دخالـت در قـوه
مجريه محسوب نشده و مغايرتي با اصول 85و  01قانون اساسي ندارد.
 بــا توجــه بــه اينك ـه ممكــن اســت برخــي از تغييراتــي كــه دولــت در ســاختاروزارتخانهها انجام ميدهد به هيئت تطبيق و بررسي مصوبات دولت با قـوانين مجلـس
ارسال نشود ،اين ماده تصويب شده تا از اقدامات غيرقانوني جلـوگيري كنـد .بـر ايـن

رياست جمهوري ادغام ميگردد».؛ « شـوراي عـالي اداري در يكصـد و پنجـاه و دومـين جلسـه مـورخ
 5541/0/24بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور ،بـه منظـور يكرارچـه
نمودن نظام استاندارد ملي كشور در بخدهاي صنعت ،كشاورزي و خدمات و اجـراي كامـل قـوانين و
مقررات مربوط به استانداردسازي ،ارزيابي ،انطبـاق ،نظـام تأييـد صـالحيت و انـدازهشناسـي در كشـور
تصويب نمود:
 -5مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از مجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجـارت منتـزع و بـا
كليه وظايف ،اختيارات ،مسئوليتهاي قانوني ،اموال ،داراييها ،تعهدات ،اعتبارات ،امكانات ،تجهيزات و
نيروي انساني به صورت يك مؤسسه مستقل زير نظر رياست جمهوري اداره ميشود.
 -2نام مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير مييابد».
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اساس ،تصويب اين ماده غيرضروري نبوده و حتي تأكيدي بر اجراي قانون است.
ج -دیدگاه ابهام
 عبارت «واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه ها» ابهام دارد؛ زيرا معلـوم نيسـت كـهشامل واحدهايي چون ادارات كل يا معاونتهـاي آن نيـز مـيشـود يـا خيـر .بـه نظـر
مي رسد كه در صـورت شـمول عبـارت مزبـور بـه واحـدهايي چـون ادارات كـل يـا
بخدهاي زيرمجموعه آن ،اختيارات دولت بسيار محدود شده و به نـوعي دخالـت در
امور اجرايي محسوب شود .بر اين اساس ،ممكن است اين ماده مغاير اصل  85قـانون
اساسي در خصوص استقالل قوا و اصل  01قانون اساسي باشد كه اعمال قوه مجريه را
از طريق رئيسجمهور و ورزا ميداند .لذا ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود.
 عبارت «...كه به موجب قانون مصوب مجلـس تأسـيس گرديـدهانـد» ،مشـخصنيست كه صرفاً قوانين خاص تأسيس مؤسسات و سازمانها را منظـور دارد يـا شـامل
قوانين عام مصوب مجلس در اين خصوص نيز ميشود .با توجه به اينكه هـي نهـادي
در كشور وجود ندارد كه تأسيس آن به موجب قانون نباشد ،اگر منظور از اين عبـارت،
تمامي قوانين مصوب مجلس باشد ،دولت امكان هـي گونـه تغييـر(حتـي تغييـرات در
زيرمجموعههاي ادارات) را نداشته و اين امر به نوعي دخالت در امور اجرايـي دولـت
محسوب ميشود كه ايراد مغايرت با اصول  85و  01قانون اساسي را خواهـد داشـت.
لذا ابتدا بايد اين ابهام برطرف شود.
 عبارت «هرگونه اقدامي در راستاي جابهجايي »...نيز داراي ابهام است .مشـخصنيست" ،جابهجايي" مذكور در اين ماده مربوط به انتقال مؤسسات و سازمانها از محل
خاصي است كه توسط مجلس شوراي اسالمي پـيدبينـي شـده اسـت (مـثالً سـازمان
تأسيس شده ذيل يك وزارتخانه به نهاد رياست جمهوري منتقل شود) يا اينكه هرگونـه
جابهجايي همچون جابهجايي يك سازمان از شهري به شهر ديگر را نيز شامل ميشود.
اگر منظور اين ماده ،مورد اخير باشد ،ايـن امـر نيـز دخالـت در امـور اجرايـي دولـت
محسوب شده و ايراد مغايرت با اصول  85و  01قانون اساسي در ايـن خصـوص نيـز
وجود خواهد داشت.
د -تصميم شورا
 -عبارت «هر گونه اقدامي در راستاي جابهجايي» داراي ابهام شناخته شد.
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 عبارت «قانون مصوب مجلس» از حيث دايره موضوعي ،داراي ابهام شناخته شد. تذكر :از آنجا كه در صدر ماده از «سازمانها» سخني به ميان نيامده است ،منظوراز عبارت «سازمانها و واحدهاي مذكور» در قسمت اخير آن روشـن نبـوده و نيازمنـد
اصالح است.
***

ماده واحده -ماده ( )35قانون برناموه پونجسواله پونجم توسوعه
جمهوری اسالمی ایران مصوب  2530/29/23به شرح زیر اصوالح
میگردد:
...
تبصره  -2سرپرسای وزارتخانه فاقد وزیر توسو وزیور دیگور
ممنوع اسوت .ایون حموم در موورد وزارت ارتباطوات و فنواوری
اطالعات نسز مجری است.
الف -دیدگاه مغایرت
 تصدي مسئوليت سرپرستي توسط يكي از وزرا خالف قـانون اساسـي نيسـت ورئيسجمهور بر اساس اختيارات قانوني خود ،اقدام به اين امر كرده است .از آنجـا كـه
تبصــره ( )2ايــن مــاده ،نــاظر بــه گذشــته نيــز بــوده و قصــد ممنوعيــت اقــدام ســابق
رئيس جمهور كه قانوني بوده است را دارد ،به نوعي دخالت در امور اجرايي محسـوب
شده و بر اين اساس ،مغاير اصول  85و  01قانون اساسي است.
 ذيل اصل  558بيان ميدارد كه «رئيسجمهور ميتواند براي وزارتخانههـايي كـهوزير ندارند ،حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين كند» .اين اصل اطالق داشته و
صرف نظر از شخص رئيسجمهور كه طبق نظريه تفسيري شورا ،حق سرپرستي را دارا
نيسـت 5،رئـيس جمهـور مـيتوانـد هـر فـردي ،از جملـه يكـي از وزرا را سرپرســت

 .متن استفساريه به شماره نامه  41/55/92585مورخ « :5541/2/25با توجه به ذيل اصل ( )558قـانون
اساسي كه مقرر داشته است« :رئيس جمهور ميتواند براي وزارتخانههايي كه وزير ندارند ،حداكثر بـراي
مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد» آيا رئيسجمهور ميتواند رأساً تصـدي سرپرسـتي وزارتخانـههـاي
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وزارتخانه ديگر كند .با توجه به يكي ديگر از نظريات تفسيري شورا كه تقييد و توسعه
قانون اساسي توسط قانون عادي را ناممكن دانسته است 5،مجلس نميتواند اطالق اين

ماده را قيد زده و بر اين اساس تبصره ( )2اين ماده ،مغاير صراحت اطالق اصل مذكور
است؛ مگر اينكه اينچنين اصالح شود كـه «وزيـر نمـيتوانـد متصـدي دو وزارتخانـه
باشد ».به عبارت ديگر ،مجلس ميتواند ممنوعيت را براي وزير بگذارد و در عينحـال
متعرض اختيارات رئيس جمهور نشود.
 رويه شوراي نگهبان در بحـث شـغل محسـوب شـدن «سرپرسـتي وزارتخانـه»،اينگونه بوده است كه آن را شغل نميدانسـته اسـت؛ همچنـان كـه در بررسـي قـانون
مديريت خدمات كشوري نيز همين طور عمل شده است؛ 2زيرا شغل عبارت اسـت از
وظايف «مستمر» مربوط به پست ثابت سازماني يا شغل و يا پستي كـه بـه طـور تمـام

وقت انجام شود؛ 5اما سرپرستي ،حالـت موقـت دارد و بنـابراين ،شـغل دوم محسـوب


بدون وزير را عهده دار شود؟ خواهشمند است در اجراي اصل ( )45قانون اساسي نظر تفسيري آن شورا
را اعالم فرماييد».
متن نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شـماره  41/51/92509مـورخ « :5541/2/24بـا توجـه بـه اصـول
متعدد قانون اساسي و ظهور ذيل اصل ( )558و سـابقه تـاريخي وضـ آن ،رئـيس جمهـور نمـيتوانـد
شخصاً سرپرستي وزارتخانههايي كه وزير ندارد را برعهده بگيرد».
 .بند  2نظريه تفسيري شماره  4585مورخ  5502/5/25شوراي نگهبان -2« :در مواردي كـه تفسـير بـه
الغاي خصوصيت و يا توسعه و تضييق موضـوع مـذكور در اصـلي از اصـول قـانون اساسـي باشـد ،در
صورتي كه احتياج مبرم كشور به تفسير احساس شود و شوراي نگهبـان ايـن احتيـاج را تشـخيص داد،
اصل مورد نظر را تفسير خواهد نمود».
 .ماده ( )49قانون مديريت خدمات كشوري مصوب « :5550/5/5ماده  -49تصدي بيد از يـك پسـت
سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع ميباشد .در موارد ضروري با تشخيص مقـام مسـئول مـافوق،
تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بـدون دريافـت حقـوق و مزايـا
براي حداكثر چهار ماه مجاز ميباشد.
تبصره -عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پسـت دوم
يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيئت رسـيدگي بـه تخلفـات اداري رسـيدگي و اتخـاذ
تصميم خواهد شد».
 .5تبصره ( )2ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيد از يك شغل مصوب .5555
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نميشود .همچنين هر چنـد طبـق نظريـه تفسـيري سـال  5501شـوراي نگهبـان 5،در
صورت استقالل سازمان از حيطه كاري وزير يا مـدير ،تصـدي سرپرسـتي آن خـالف
قانون اساسي است ،ولي منظور از آن ،سرپرستي دائم است كه شامل سرپرستي موقـت
(سه ماهه) نخواهد شد .بر اين اساس تبصره ( )2اين ماده مطابق با نظريه تفسيري سال
 5501شوراي نگهبان نبوده و ايراد اصل مذكور ،در خصوص آن باقي است.
ب -دیدگاه عدم مغایرت
 حكم ممنوعيت مذكور در تبصره ( )2اين ماده ،مربوط به پس از تصويب قانوناست و موارد قبل از تصويب را مدّ نظر ندارد .بر اين اسـاس ايـن تبصـره در راسـتاي
ممنوعيت اقدامات قانوني كه سابقاً توسط رئيسجمهور انجام شده ،نميباشد و لذا اين
تبصره به معناي دخالت در امور اجرايي نيسـت و مغـايرتي بـا اصـول 85و  01قـانون
اساسي ندارد.
 اصــل  558قــانون اساســي كــه بيــان مــيدارد« :رئــيسجمهــور مـيتوانــد بــرايوزارتخانههايي كه وزير ندارند ،حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايـد» ،در
مقام بيان اطالق از حيث شرايط سرپرست نيست .اين اصل در مقام بيـان وجـود حـق
تعيين سرپرست به مدت سه ماه براي رئيسجمهور است و با توجه به اصل  55قـانون
اساسي كه بيان ميدارد« :مجلس شوراي اسالمي در عموم مسـائل در حـدود مقـرر در
قانون اساسي ميتواند قانون وض كند» ،مجلس در اين ماده برخي از شرايط مربوط به
اين اصل را بيان كرده است .بر اين اساس اين تبصره ،مغاير اصـل  558قـانون اساسـي
نيست .همچنين اگر قانون عادي مصوب مجلس مي توانـد اصـل وزارتخانـه را منحـل
كند ،به طريق اولي ميتواند براي ادامه وزارتخانه و تصـدي وزارت نيـز شـرط تعيـين
كرده و اين مسئله مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
 .نظريه تفسيري شماره  2145مورخ  5501/2/5شوراي نگهبـان« :ممنوعيـت دو شـغل داشـتن ،اعـم از
موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سـازمانهـاي تابعـه وزارتخانـههـا و ادارات دولتـي ،اگـر آن
مؤسسه ضميمه وزارتخانه يا اداره باشد ،به طوري كه تصدي و سرپرستي آن جزو وظايف وزير يا مـدير
يا رئيس مربوط باشد و تعيين مسئول ديگر براي آن قانوناً منتفي باشد ،تصدي آن مغـاير قـانون اساسـي
نيست ،ولي اگر تصدي سازمان مربوطه با حفظ استقالل آن ،براي شخص وزير يـا رئـيس يـا مـدير بـه
عنوان رئيس يا سرپرست آن واحد باشد ،مخالف قانون اساسي است».
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 تبصره ( )2ماده مزبور نافي اختيارات رئـيس جمهـور در امـر تعيـين سرپرسـتوزارتخانهها مندرج در اصل  558نيست ،بلكه وزرا را از پذيرش سرپرستي منـ كـرده
است .به عبارت ديگـر بـراي قبـول سرپرسـتي مـان ايجـاد كـرده اسـت و اختيـارات
رئيسجمهور را محدود نكرده است؛ در نتيجه اين تبصره ،مغايرتي با اصل  558ندارد.
 با توجه به اصل  555قانون اساسي كه بيان ميدارد« :هر يك از وزيـران ،مسـئولوظايف خاص خويد در برابر رئيسجمهور و مجلس اسـت» ،هـر وزيـري ،وظـايفي
خاص داشته و نميتواند دو وزارتخانه را اداره كند .لذا تبصره ( )2در واق در راسـتاي
اصل  555نوشته شده و مغايرتي با قانون اساسي ندارد.
 تصدي سرپرستي يك وزارتخانه توسط وزير ديگر ،با توجه به شـغل محسـوبشدن سرپرستي ،مغاير اصل  595قانون اساسي اسـت كـه رئـيسجمهـور و معاونـان و
وزيران او و كارمندان دولت را از تصدي بيد از يك شغل ممنوع كرده است .همچنين
شوراي نگهبان در سال  ،5501نظريه تفسـيري در خصـوص موضـوع «سرپرسـتي» در
ذيل اصل  595ارائه كرده كه بر اسـاس آن ،در صـورت اسـتقالل سـازمان از حيطـهي
كاري وزير يا مدير ،تصدي سرپرستي آن توسط مدير يا وزير ،خـالف قـانون اساسـي
است .از اينرو ،اگر وزير بخواهد سرپرستي وزارتخانه ديگري را بـر عهـده گيـرد ،دو
شغله محسوب شده و رفتار او ،خالف اصل مزبور است .لذا با توجه به نظريه تفسيري
فوق الذكر ،تبصره ( )2ماده مزبور ،مغايرتي با قانون اساسي ندارد .همچنين اينكـه بيـان
ميشود اين نظر تفسيري صرفاً شامل سرپرستيهاي دائم اسـت ،صـحيح نيسـت؛ زيـرا
اصوالً نفس سرپرستي ،موقت است.
ج -دیدگاه ابهام
 نظري ابراز نشد.د -تصميم شورا
 -تبصره مزبور ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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نظر (مرحله اول) شورای نگهبان
 -2عبارت «هر گونه اقدامی در راسواای جابوهجوایی» در مواده  35اصوالحی
روشن نسست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر واهد شد.
 -2عبارت «قانون مصوب مجلس» از این حسث كه روشن نسست آیا منظوور از
آن ،قوانسن عام می باشد یا قوانسن اصی اسوت كوه بور اسوا ،آن ،مؤسسوات و
واحدهای مذكور تأسسس گردیدهاند ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر واهد
شد.
تذكرات:
 -2از آنجا كه در صدر ماده از «سازمانها» سخنی به مسان نسامده است ،منظوور
از عبارت «سازمانها و واحدهای موذكور» در قسومت ا سور آن روشون نبووده و
نسازمند اصالح است.
 -2تبصره ( )2مذكور با توجه به نظریه تفسسری شماره  2902مورخ 2529/2/5
این شورا واجد ایراد نمیباشد.

 .مندرج در نامه شماره  45/51/95458مورخ  5545/14/24شوراي نگهبان ،خطاب بـه رئـيس مجلـس
شوراي اسالمي.
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مرحله دوم
تاریخ مصوبه مجلس شورای اسالمی2502/29/92 :
تاریخ بررسی در شورای نگهبان2502/29/22 :
ماده واحده -ماده ( )35قانون برنامه پنجسواله پونجم توسوعه
جمهوری اسالمی ایران مصوب  2530/29/23به شرح زیر اصوالح
میگردد:
ماده -35از تاریخ تصویب این قانون ،هرگونوه ادغوام و
انحالل وزارتخانههای موجوود و اناوزاع و جابوهجوایی و انحوالل
مؤسسات و سازمانها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها كه بوه
موجب قانون ،تأسسس آنها تصوری گردیوده ،ماوقو مویگوردد.
هرگونه انحالل ،ادغام و تأسسس وزارتخانهها و نسز انحالل ،اناوزاع،
ادغام و تأسسس سازمان ها و واحدهای مذكور منوط بوه تصوویب
مجلس شورای اسالمی است.
تبصره  -2شورایعوالی اداری مجواز بوه ترسسورات وار از
چارچوب قوانسن نسست.
تبصره  -2سرپرسای وزارتخانه فاقد وزیر توسو وزیور دیگور
ممنوع اسوت .ایون حموم در موورد وزارت ارتباطوات و فنواوری
اطالعات نسز مجری است.
الف -دیدگاه مغایرت
 هر چند طبق ماده اصالحي ،صرفاً مؤسسات و سازمانهـايي مـدنظر ايـن مـادههستند كه به موجب قانون ،تأسيس آنها "تصريح" شده باشد ،ولـي يكـي از ايـرادات

سابق شورا كه مربوط به واژه"جابهجايي" بود ،همچنان بدون اصالح باقي مانده اسـت؛
زيرا اين واژه اطالق داشته و شامل جابهجايي مكاني نيز ميشود كه امري اجرايي بـوده
و در صالحيت قوه مجريه است .بر اين اسـاس ايـن مـاده همچنـان دخالـت در امـور
اجرايي محسوب شده و لذا مغاير اصل  85قانون اساسي در خصوص اسـتقالل قـوا و
اصل  01قانون اساسي است كه اعمال قـوه مجريـه را از طريـق رئـيسجمهـور و ورزا
ميداند .همچنين در اين ماده" ،جابهجايي" به صورت مجزا از "انتزاع" ذكر شده است
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و بنابراين صرفاً استقالل از يك نهاد و جابهجايي به نهاد ديگر را مدّ نظر ندارد.
ب -دیدگاه عدم مغایرت
 با توجه به اينكه طبق ماده اصـالحي ،صـرفاً قـوانيني كـه تأسـيس مؤسسـات وسازمان ها را مورد تصريح قرار داده ،مشمول حكم اين ماده قرار ميگيرند ،ابهام سـابق
شورا در اين خصوص ،برطرف شده و اين مـاده مغـايرتي بـا اصـول  85و  01قـانون
اساسي ندارد.
 اگر ظهور واژه «جابهجايي» به گونهاي باشد كه شامل جابهجايي مكاني نيز شود،اين ماده داراي ايراد خواهد بود؛ ولي اين ماده از جابـهجـايي مكـاني انصـراف دارد و

صرفاً مربوط به جابهجايي از ذيل يك نهاد به نهاد ديگر است .عطف "جابهجـايي" بـه
"انتزاع" در اين ماده نيز مؤيد اين استدالل است كه منظور از آن اسـتقالل مؤسسـه يـا
سازمان از يك نهاد و پيوستن آن به نهاد ديگر است .بر اين اساس ،اين ماده دخالت در
امور اجرايي محسوب نشده و مغايرتي با اصول  85و  01قانون اساسي ندارد.
ج -دیدگاه ابهام
 نظري ابراز نشد.د -تصميم شورا
 -ماده مزبور ،مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
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مصوبه مزبور با توجه به اصالحات به عمل آمده ،مرایر با موازین شرع و قانون
اساسی شنا اه نشد.

 .مندرج در نامه شماره  45/51/94195مورخ  5545/51/52شوراي نگهبان ،خطاب بـه رئـيس مجلـس
شوراي اسالمي.
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