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اصلبيستوهشتم

اصل بيست و هشتم
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق
ديگران نيست برگزيند .دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون ،براي
همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  4545مورخ  1561/6/53شورای نگهبان در خصوص اليحه تشكيل
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی مصوب  1561/6/14مجلس شورای
اسالمی:

1

 -1-1-1تبصره ماده ( )11كه تأسيس مطب جديد را در استان تهران و شهرهاي
شيراز و اصفهان و تبريز و مشهد ممنوع نموده است ،به نظر اكثريت اعضاي شوراي
نگهبان مغاير با اصل  22قانون اساسي شناخته شد.
 -2-1نظر شماره  196مورخ  1561/2/15شورای نگهبان در خصوص طرح اصالح
قانون نظام صنفی مصوب  1549/5/15شورای انقالب جمهوری اسالمی ايران ،مصوب
 1561/1/25مجلس شورای اسالمی:

 -1-2-1ماده ( 2،)3نظر به اينكه از اعمال اختيارات مقيد در تبصره (( )1اضافه

 .1ماده  -11به منظور توزيع عادالنه امكانات بخش دولتي و بخش خصوصي در سطح كشور و تأمين
سالمت ساكنان مناطق محروم ،از تاريخ تصويب اين قانون ،اجازه تأسيس ،توسعه و انتقال مؤسسات
بهداشتي و درماني نظير بيمارستان ،پلي كلينيک ،داروخانه ،آزمايشگاه و بخش راديولوژي در تمام كشور
طبق آييننامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تهيه ميشود و
به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره -از تاريخ تصويب اين قانون ،ايجاد و تأسيس مطب جديد در استان تهران و شهرهاي شيراز و
اصفهان و تبريز و مشهد ممنوع است.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این الیحه ،به
سرانجام قانونی نرسيده است).
 .2ماده  -3تبصرههاي ذيل به بند ( )2ماده ( )14اضافه ميگردد:
تبصره ... -1
تبصره  -1كميسيون نظارت هر شهر موظف است در ابتداي هر سال بر اساس خط مشي تعيين شده از
سوي هيئت عالي نظارت ،تعداد صنوف و انواع مشاغل صنفي را مشخص و جهت صدور پروانه كسب
به اتحاديههاي صنفي مربوط ابالغ كند.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1331/2/31مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
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شده به بند ( )2ماده ( ،))14حصر مشاغل استظهار ميگردد با اصل  22قانون اساسي
مغايرت دارد.
 -5-1نظر شماره  1642مورخ  1561/11/4شورای نگهبان در خصوص اليحه برنامه
اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مصوب 1561/13/19
مجلس شورای اسالمی:

1

 -1-1-1اطالق و عموم تبصره ( )27كه شامل هر نوع صنف و شغل ميگردد و نيز
موهم شمول آن نسبت به تجديد و تمديد پروانههاي قبلي نيز ميباشد ،با اصل  22قانون
اساسي مغايرت دارد.
 -5-1نظر شماره  5645مورخ  1532/2/29شورای نگهبان در خصوص اليحه
تشكيل سازمان پزشكی قانونی كشور مصوب  1532/2/21مجلس شورای اسالمی:

 -1-4-1ماده ( 2،)3خالف اصول  37و  22قانون اساسي شناخته شد.


ماده  -3تبصرههاي ذيل به بند ( )2ماده ( )14اضافه ميگردد:
تبصره ... -1
تبصره  -1كميسيون نظارت هر شهر موظف است بر اساس امكانات و به منظور رعايت مصالح عمومي
و حفظ و حقوق ديگران ،در ابتداي هر سال بر اساس خط مشي تعيين شده از سوي هيئت عالي
نظارت ،تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهر مشخص و جهت صدور پروانه كسب به
اتحاديههاي صنفي مربوط ابالغ كند.
 .1تبصره  -27اعطاي هرگونه مجوز و پروانه كار به متقاضيان مشاغل توليدي ،خدماتي و صنفي در كليه
بخشهاي اقتصادي موكول به طي دوره ويژه آموزشهاي فني و حرفهاي در سطوح مورد نياز و دريافت
گواهينامه صالحيت فني ميباشد.
آيين نامه نحوه انجام اين امر با پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي ،به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1331/11/11مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
تبصره  -27در اعطاي هر گونه مجوز و پروانه كار به متقاضيان مشاغل توليدي ،خدماتي و صنفي در
كليه بخش هاي اقتصادي اولويت با كساني است كه دوره ويژه آموزشهاي فني و حرفهاي در سطوح
مورد نياز را طي كرده باشند.
آيين نامه نحوه انجام اين امر با پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعي ،به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
 .2ماده  -3وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند با اعالم نياز
سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي افراد متبوع آنان ،فوراً فرد مورد نياز را در مدت
اعالمي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند .حقالزحمه فرد مورد نياز در خارج از وقت اداري بر
اساس تعرفه سازمان پرداخت ميشود.
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 -4-1نظر شماره  34/21/1511مورخ  1534/13/26شورای نگهبان در خصوص
طرح كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب  1534/13/11مجلس شورای
اسالمی:

1

 -1-3-1تبصره ( )3ماده ( ،)2مغاير اصول  22و  22قانون اساسي شناخته شد.
 -6-1نظر شماره  36/21/351مورخ  1536/5/21شورای نگهبان در خصوص
اليحه اصالح ماده ( )5قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی
مصوب  1516و الحاق چند ماده به آن مصوب  1536/5/6مجلس شورای اسالمی:

 -1-6-1در ماده ( 2،)4صدر ماده از اين جهت كه صالحيت مترجم را در امر

ترجمه منوط به سه سال نموده است ،خالف اصول  22و  22قانون اساسي شناخته شد
و اگر صالحيت وي مطلق باشد و الزام شود كه بعد از سه سال يا كمتر و يا بيشتر
براي تمديد پروانه به مرجع ذيصالح مراجعه كند ،رفع اشكال خواهد شد.
 -3-1نظر شماره  13/21/2515مورخ  1513/3/22شورای نگهبان در خصوص
طرح گزينش مصوب  1513/3/1مجلس شورای اسالمی:

 -1-7-1بند ( )2ماده ( 1،)2از اين جهت كه اطالقش شامل افرادي ميشود كه به


تبصره -تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رئيس سازمان تهيه و به
تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1322/4/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -3وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند با اعالم
ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي و پيراپزشكي افراد تابعه آنان ،فوراً فرد مورد نياز را پس
از جلب رضايت او در مدت اعالمي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند .حقالزحمه فرد مورد نياز
در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت ميشود.
تبصره -تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رئيس سازمان تهيه و به
تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
 .1برا ي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
بيست و دوم ،شماره .1-2-1
 .2براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
بيست و دوم ،شماره .1-1-1
 .5براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
سوم ،شماره .1-44-1
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تخصص آنها نياز است و عدم سالمت جسمي آنان در حدي نيست كه به كار آنها
لطمه بزند ،مغاير بند ( )1اصل  1و اصل  22قانون اساسي شناخته شد.
 -2نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -5نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -5نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- -4تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
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