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اصل چهلم
هيچكس نميتواند اِعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع
عمومي قرار دهد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  08/11/1351مورخ  1508/5/19شورای نگهبان در خصوص طرح
تشويق و حمايت سرمايهگذاری خارجی مصوب  1508/1/12مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1اين مصوبه حقوقي را براي بيگانگان منظور نموده است كه اِعمال آنها
1
موجب اضرار به اتباع كشور و يا تجاوز به منافع عمومي ميباشد.
 -1-1نظر شماره  08/11/1112مورخ  1508/9/9شورای نگهبان در خصوص طرح
تشويق و حمايت سرمايهگذاری خارجی مصوب  1508/0/15مجلس شورای اسالمی:

 -1-2-1تبصره ( )3ماده ( ،)2عبارت «قانون تملک اموال غير منقول و
اصالحيههاي بعدي آن» ،اصالحيهها مشخص شود تا اظهار نظر گردد .همچنين اطالق
آن مغاير اصل  44قانون اساسي شناخته شد.
 -2-2-1بند (ج) ماده ( )16چون در مواردي موجب اضرار ميشود ،خالف شرع
و مغاير اصل  44قانون اساسي شناخته شد.
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 -5-1نظر شماره  00/58/51038مورخ  00/5/15شورای نگهبان در خصوص
طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايی مصوب  1500/1/18مجلس شورای اسالمی:

 -1-3-1عليرغم اصالح به عمل آمده در تبصره ( )1ماده واحده 3،اشکال قبلي

 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
دوم ،شماره .1-3-1
 .1براي آگاهي تفصيلي نسبت به مستندات قانوني اين نظر ،رجوع كنيد به همين مجموعه ،ذيل اصل
دوم ،شماره .1-3-1
 .5ماده واحده -شركت مخابرات ايران مکلف است بر اساس قوانين تأمين اجتماعي و ضوابط و شرايط
مقرر در قانون كار ،حق بيمه تمام كارگزاران مخابرات روستايي اعم از شاغل و كارگزاراني كه به
پيمانکار مخابرات روستايي تبديل شدهاند ،پرداخت نمايد.
تبصره  -1منابع مالي حق بيمه جهت مصارف موضوع ماده فوقالذكر از محل منابع داخلي شركت
مذكور و فروش سهام شركت مخابرات ايران و با عنايت به استفساريه بند (س) تبصره ( )9قانون بودجه
سال  1336كل كشور و بر اساس قراردادهاي موجود مبني بر تعهد پرداخت حق بيمه كارگزاران



اصولقانوناساسيدرپرتونظراتشوراينگهبان

3

اين شورا كماكان به قوت خود باقي است .عالوه بر اين اطالق تبصره مزبور نسبت به
بخش خصوصي در مورد سهامي كه قبالً به اشخاص واگذار شده ،مغاير اصول  44و
 47قانون اساسي شناخته شد.
 -4-1نظر شماره  00/58/55888مورخ  1500/5/15شورای نگهبان در خصوص
طرح ايمنی زيستی جمهوری اسالمی ايران مصوب  1500/1/11مجلس شورای اسالمی:

 -1-4-1در ماده ( 1،)14اطالق استثناء در خصوص پژوهشهاي ميداني حتي

نسبت به مواردي كه احتمال وقوع خطر باشد ،خالف موازين شرع و مغاير اصل 44
قانون اساسي شناخته شد.
 -3-1نظر شماره  09/58/50852مورخ  1509/1/4شورای نگهبان در خصوص
طرح تعيين تکليف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب  1509/1/11مجلس
شورای اسالمی:

 -1-5-1اطالق ماده واحده از اين جهت كه شامل چاههاي حفر شده غير مجاز در
حريم چاههاي مجاز ديگر ميشود ،خالف موازين شرع ميباشد و نيز چون موجب

مخابرات روستايي توسط شركت مزبور تأمين و در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد.
با عنایت به اظهارنظر شماره  88/33/32853مورخ  88/3/13شورای نگهبان نسبت به این مصوبه و با
توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خویش ،این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مصوبه مورخ  1388/13/12مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده -دولت مکلف است ،ضمن درج در بودجه سال  ،1339حق بيمه كليه كارگزاران مخابرات
روستايي (از هر نوع بيمه) را بر اساس دوره كارگزاري ،نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه
پرداخت نشده است ،بر مبناي سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه از محل بودجه سال  1339و حداكثر
تا پايان سال مذكور پرداخت نمايد .اين پرداخت مشمول جريمه تأخير نميشود و از هر نوع جريمهاي
معاف است .هر نوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس بر عهده شركت
طرف قرارداد با آن كارگزاران ميباشد.
 .1ماده  -14پژوهشهاي آزمايشگاهي ،گلخانهاي و ميداني محصور موجودات زنده تغييرشکل يافته
ژنتيکي و همچنين امور مربوط به دارو و فرآوردههاي مرتبط كه مصارف انساني دارد ،از شمول مفاد اين
قانون مستثني ميباشد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
عبارات ابتدايي ماده ( )14با حذف عبارت «و ميداني محصور» به شرح زير اصالح شد:
ماده  -14پژوهشهاي آزمايشگاهي و گلخانهاي موجودات زنده تغييرشکل يافته ژنتيکي و همچنين امور
مربوط به دارو و فرآوردههاي مرتبط كه مصارف انساني دارد ،از شمول مفاد اين قانون مستثني ميباشد.
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اضرار به ديگران و عموم ميگردد ،خالف موازين شرع و مغاير اصل  44قانون اساسي
1
شناخته شد.
 -2-1نظر شماره  09/58/59813مورخ  1509/4/58شورای نگهبان در خصوص
طرح اصالح ماده ( )11قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب
 ،1540مصوب  1509/4/15مجلس شورای اسالمی:

 -1-6-1اطالق ماده واحده از اين حيث كه حقوق مادي مورد نظر ،در مواردي كه
عرف اين حق را متعلق به اشخاص مذكور نميداند ،خالف موازين شرع شناخته شد
و از نظر اينکه تعلق اين حق به طور دائم به آنان ،موجب اضرار به منافع عمومي
2
ميشود ،مغاير اصل  44قانون اساسي است.
 .1ماده واحده -وزارت نيرو موظف است ضمن اطالعرساني فراگير و مؤثر به ذينفعان ،طي دو سال
تمام پس از ابالغ اين قانون ،براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي
كشور كه قبل از پايان سال  1335هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني
شناسايي شده باشند و بر اساس ظرفيت آبي دشت مرتبط ،مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط
متقاضي پروانه مناسب صادر نمايد.
مصوبه اصالحی مورخ  1381/2/28مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
در خط پنجم ماده واحده ،عبارت «و با رعايت حريم چاههاي مجاز» بعد از عبارت «دشت مرتبط»،
اضافه گرديد همچنين در خط آخر ،كلمه «بهرهبرداري» جايگزين كلمه «مناسب» گرديد.
نظر شماره  81/33/38583مورخ  1381/3/12شورای نگهبان در خصوص طرح تعیین تکلیف
چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب  1381/2/28مجلس شورای اسالمی:
ايراد  ...شوراي نگهبان با توجه به اصالح به عمل آمده رفع گرديد و ليکن اشکال شرعي مربوط به قسمت
دوم آن (اضرار به ديگران و عموم) و اشکال اصل  44قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ  1381/4/13مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
در سطر پنجم ماده واحده ،عبارت «و عدم اضرار به ديگران و عموم» بعد از عبارت «چاههاي مجاز»
اضافه گرديد.
 .1ماده واحده -ماده ( )12قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  ،1343به شرح
زير اصالح و تبصره آن حذف ميگردد.
ماده  -12حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون به موجب وصايت يا وراثت منتقل ميشود و اگر
وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت به كسي منتقل نشده باشد ،به منظور استفاده عمومي در
اختيار حاكم اسالمي (ولي فقيه) قرار ميگيرد.
مصوبه اصالحی (نهایی) مورخ 1381/5/31مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده واحده به شرح ذيل اصالح شد:
ماده واحده -ماده ( )12قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  1343و تبصره
آن ،به شرح زير اصالح ميگردد.
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 -1-1نظر شماره  91/58/49510مورخ  1591/11/11شورای نگهبان در خصوص
طرح ممنوعيت اشتغال به بيش از يک شغل مصوب  1591/18/12مجلس شورای
اسالمی:

1

 -1-7-1اطالق ماده ( ،)6با توجه به عدم وجود زيرساختهاي الزم و بار مالي
مصوبه ،از حيث اضرار به عموم ،مغاير اصل  44قانون اساسي شناخته شد .همچنين
اطالق اين ماده ،مغاير اصل  141قانون اساسي نيز مي باشد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزيران
-- -5نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -4نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- -3تذكرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
--
ماده  -12مدت استفاده از حقوق مادي پديدآورنده موضوع اين قانون كه به موجب وصايت يا وراثت
منتقل ميشود ،از تاريخ مرگ پديدآورنده ،پنجاه سال و اگر وارثي وجود نداشته باشد يا بر اثر وصايت
به كسي منتقل نشده باشد ،براي همان مدت به منظور استفاده عمومي در اختيار حاكم اسالمي (ولي
فقيه) قرار ميگيرد.
تبصره -مدت حمايت اثر مشترك موضوع ماده ( )6اين قانون ،پنجاه سال بعد از فوت آخرين
پديدآورنده خواهد بود.
 .1ماده  -6اشتغال همزمان كاركنان ستادي وزارتخانههاي «بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي» و «تعاون،
كار و رفاه اجتماعي» و سازمانهاي وابسته ،هيئت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و
درماني كشور ،رؤساي بيمارستانها و شبکههاي بهداشتي و درماني ،كاركنان ستادي دانشگاههاي علوم
پزشکي و خدمات بهداشتي – درماني ،ادرارات كل سازمانهاي بيمهگر ،كليه شاغلين در بخش بهداشت و
درمان دستگاهها و نهادهاي عمومي در بخش خصوصي ،تحت هر عنوان اعم از رسمي ،پيماني ،شركتي،
قراردادي ،موردي ،كارمزدي و ساعتي ممنوع است و متخلفين برابر اين قانون مجازات ميشوند.
(در خصوص ایراد شورای نگهبان ،اصالحی از سوی مجلس انجام نشده و لذا این طرح ،به
سرانجام قانونی نرسیده است).
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