اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح اصالح ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري»

مقدمه
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال دوم

شوراي عالي استانها به استناد اصل يكصدودوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 1طرح «اصالح ماده ()71
قانون مديريت خدمات كشوري» 2را به مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد .هدف از ارائه طرح مذكور آن است كه با
اضافه كردن پستهاي «رئيس و اعضاي شوراي عالي استانها» در ميان همترازان مقامات موضوع ماده ( )71قانون

شماره ثبت:

مديريت خدمات كشوري 3بهعنوان مدير و مقام سياسي شناخته شوند .به تصور ايشان اعمال اين نظر منجر به آن
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خواهد شد كه ايشان «رجل سياسي» نيز شناخته و به تبع آن بتوانند نامزد انتخابات رياستجمهوري شوند .در ادامه،

شماره چاپ:
847
تاريخ چاپ:
1396/12/22

طرح فوقالذكر به شماره ثبت  382مورد بررسي قرار گرفت كه درباره آن اعالمنظر ميشود.
ارزيابي طرح
 .1در مقدمه توجيهي طراح محترم هدف را شركت اعضاي شوراي عالي استانها در انتخابات رياستجمهوري
ميداند ،حال آنكه مفهوم «مقامات سياسي» مندرج در ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري با مفهوم «رجل
سياسي» مندرج در اصل يكصدوپانزدهم قانون اساسي 4و همچنين بند « »1ماده ( )35قانون انتخابات

معاونت پژوهشهاي

رياستجمهوري 5لزومأ همپوشاني ندارند و ماده ( )71در مقام بيان حقوق و مزاياي برخي از مقامات سياسي است.

اجتماعي ـ فرهنگي
دفاتر:
مطالعات اجتماعي
مطالعات حقوقي
 .1اصل يکصدودوم ـ شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند .اين
طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
 .2ماده واحده – ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  1386/7/8بهشرح ذيل اصالح ميگردد:

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
21015886
تاريخ انتشار:
1397/3/19

 .1اعضاي شوراي عالي استانها ،همتراز موضوع بند «ج» و رئيس شوراي عالي استانها همتراز مقامات موضوع بند «الف» ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري
محسوب ميشوند.
 .2متن زير بهعنوان تبصرههاي « »2و « »3مختص افرادي است كه در طرح مديريت خدمات كشوري خدمت مينمايند.
 .3سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و بهعنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده بهشرح زير تعيين ميگردد:
الف) رؤساي سه قوه ( )18000امتياز.
ب) معاون اول رئيسجمهور ،نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و اعضاي شوراي نگهبان ( )17000امتياز.
ج) وزرا ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و معاونين رئيسجمهور ( )16000امتياز.
د) استانداران و سفرا ( )15000امتياز.
هـ) معاونين وزرا ( )14000امتياز.
 .4رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد :ايرانياالصل ،تابع ايران ،مدير و مدبر ،داراي حسن سابقه و امانت و تقوي،
مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور.
 .5ماده ()35ـ انتخابشوندگان هنگام ثبتنام بايد داراي شرايط زير باشند:
 .1از رجال مذهبي ،سياسي .2 .ايرانياالصل .3 .تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران .4 .مدير و مدبر .5 .داراي حسن سابقه و امانت و تقوي .6 .مؤمن و معتقد به
مباني جمهوري اسالمي ايران و مذهب رسمي كشور.
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 .2در بند « »2ماده واحده با موضوع الحاق تبصره « »5به ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري چنانچه حكم اين تبصره به تمام
مقامات مذكور در ماده ( )71بازگردد؛ همچنانكه اطالق آن مفيد همين معناست ،ايراد اصل يكصدودوم قانون اساسي را در پي خواهد
داشت؛ زيرا مطابق اين اصل شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرح تهيه و به مجلس تقديم كند ،درحالي كه اطالق
تبصره « »5پيشنهادي ساير مقامات مذكور در ماده ( )71را نيز شامل ميشود ،اما اگر حكم تبصره « »5پيشنهادي ويژه اعضاي شوراي
عالي استانها باشد ،ايراد اصل يكصدودوم قانون اساسي منتفي است؛ لكن بايد به اين افراد تصريح شود.
 .3براساس اصل يكصدودوم قانون اساسي طرح شوراي عالي استانها بايد در حدود اختيارات و وظايف آن شورا باشد ،اما با توجه
به قانون تشكيالت  ،وظايف ،اختيارات و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ،به نظر نميرسد طرح تقديمي واجد
اين شرط باشد.
 .4قانون انتخابات رياستجمهوري اسالمي ايران ،مصوب سال  1364و اصالحات بعدي آن مورد بررسي قرار گرفت؛ لكن بهرغم
آنچه شوراي عالي استان ها در ابتداي داليل توجيهي پيشنهاد خود اعالم داشته مصاديق مسئوالن ،شخصيتها و اشخاصي كه در
صورت احراز شرط رجل سياسي و مذهبي ميتوانند نامزد انتخاب رياست جمهوري شوند در متن قانون مزبور مالحظه نشد.
بنابراين چنانچه درخصوص موضوع مذكور متني به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده ،الزم است شوراي عالي استانها
مشخصات قانون مورد نظر را اعالم و پيشنهاد خود را بهصورت اصالحيه آن متن ارائه كند تا مورد بررسي قرار گيرد؛ در اين
خصوص به استحضار ميرساند طرح اصالح مواد ( )35و ( )55قانون انتخابات رياستجمهوري ايران ،مصوب  1364و اصالحات
بعدي آن ،مصوب  1387/8/19مجلس شوراي اسالمي كه در صدد برآمده بود تا به تبيين «رجل سياسي» مبادرت ورزد براساس
اظهارنظر شماره  29441مورخ  1387/9/6شوراي محترم نگهبان مغاير اصل يكصدوپانزده و بند « »9اصل يكصدودهم قانون
اساسي شناخته شد .شوراي نگهبان معتقد بود كه تأييد صالحيت داوطلبان رياستجمهوري ،از نظر دارا بودن شرايطي كه در
قانون اساسي آمده است ،برعهده شورا ميباشد .بنابراين احراز شرايط انتخابشوندگان ازجمله تشخيص رجل سياسي بودن نامزدها
برعهده شوراي نگهبان است .طرح مذكور در نهايت پس از اصرار مجلس شوراي اسالمي بر مصوبه پيشين در تاريخ 1387/12/11
به مجلس تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد؛ لكن مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به مصوبه مزبور اظهارنظر ننموده و
طرح مسكوت باقي ماند.
 .5چون مصوبه مورد استناد شوراي عالي استانها در مورد مصاديق مسئوالن ،شخصيتها و ...مشاهده نشد؛ لذا اظهارنظر
درخصوص اصل و ماهيت پيشنهاد شورا درخصوص همترازي رئيس و اعضاي شورا با مسئوالن ،شخصيتها و ...هم امكانپذير نشد.
 .6عالوهبر موارد فوق در بند « »1ماده واحده ايراد اساسي در نحوه نگارش و تدوين وجود دارد.
 .7درصورتي كه پستهاي مورد نظر به ليست مقامات موضوع اين ماده افزوده شود به جهت افزايش هزينههاي پرسنلي و عمومي
دولت و با توجه به اينكه طرق تأمين آن مشخص نشده است ،با ايراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسي نيز مواجه خواهد شد.
جمعبندي
با عنايت به عدم ارتباط مفاد ماده ( )71قانون مديريت خدمات كشوري با خواسته شوراي عالي استانها مبنيبر اينكه رئيس
شوراي عالي استانها و اعضاي آن بتوانند «رجل سياسي» تلقي شوند ،لذا اصالحيه پيشنهادي بهطور كلي غيرقابل قبول است.
توضيح آنكه ماده مزبور در ارتباط با تعيين حقوق و مزاياي مقامات ميباشد و با موضوع تعيين «رجل سياسي» بيارتباط است.
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