اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح بازنشسته كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده
و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مينمايند»
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه

مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم

طرح فوق الذکر که ابتدا در دوره نهم مجلس شورای اسالمی اعالم وصول و در تاریخ  1393/4/15به تصویب
مجلس رسیده بود ،پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی این شورا مواجه شد .طرح مزبور
تا انتهای دوره نهم مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسید و در نهایت با شروع دوره دهم مجلس ،با اعمال
اصالحاتی مجدداً در چارچوب قانون آیین نامه داخلی مجلس ،اعالم وصول و در دستور کار کمیسیون تخصصی
مربوطه قرار گرفت .در این گزارش به بررسی مصوبه کمیسیون درخصوص طرح مزبور خواهیم پرداخت.
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معاونت پژوهشهاي

بررسي مصوبه كميسيون
پیش از ورود به مصوبه کمیسیون شایان ذکر است که شورای نگهبان در اظهارنظر خود بجز برخی ابهاماتی که ناظر
به مصوبه وجود داشت ،حکم اصلی مصوبه را واجد بار مالی دانسته و محل پیشبینی شده جهت تأمین این بار مالی
را نیز تأمینکننده بار مالی مورد نظر ندانست .درخصوص ابهامات و ایرادات مذکور اگرچه طرح اعالم وصول شده در
دوره دهم برخی از ابهامات را مرتفع کرده بود ،لکن همچنان ایراد بار مالی مصوبه و برخی ابهامات به قوت خود باقی
بود .حال کمیسیون محترم با عنایت به اینکه حکم اصلی طرح مزبور عیناً در بند «ب» ماده ( )57قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور (مصوب  )1395/11/10ذکر شده است ،ماده واحده مزبور و تبصرههای آن را حذف کرده
است  .با این توضیح که مطابق حکم مزبور عیناً متن ماده واحده و همچنین تبصره « »1آن در قانون احکام دائمی
برنامههای توسعه کشور لحاظ گردیده و لذا مقصود از تصویب طرح حاضر حاصل شده است.

سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات حقوقي

مشخصات گزارش

نتيجهگيري
با عنایت به توضیحات مذکور و این نکته که مفاد ماده واحده طرح حاضر عیناً در بند «ب» ماده ( )57قانون احکام
دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره آن ذکر شده است ،مصوبه کمیسیون ناظر به حذف ماده واحده طرح
حاضر و تبصرههای آن مورد پیشنهاد است.
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