اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح الحاق به ماده ( )23قانون نحوه فعاليت احزاب»

مقدمه
طرح «الحاق به ماده ( )23قانون نحوه فعاليت احزاب» درصدد است که انجمنها و کانونهاي صنفي تخصصي و
مشخصات طرح

بازنشستگي را با الحاق يک ماده واحده و تبصره آن مشمول «قانون نحوه فعاليت احزاب» مصوب سال  1395کند.

دوره دهم ـ سال سوم

در مقدمه توجيهي آن عنوان شده است که در پي ابالغ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي ،اين

شماره ثبت:
406
شماره چاپ:
967

انجمنها و کانونها که درحال حاضر حدود  600مورد هستند بهلحاظ قانوني بالتکليف ماندهاند و الزم است براي
برونرفت از اين خأل قانوني ،ذيل قانون مذکور درآيند.
به همين منظور ،ماده واحده اين طرح مقرر داشته که در ذيل ماده ( )23قانون نحوه فعاليت احزاب و
گروههاي سياسي نوشته شود« :وزارت کشور موظف است ظرف مدت يک ماه نسبت به تهيه آييننامه نحوه
تأسيس و فعاليت انجمنهاي صنفي تخصصي و بازنشستگان اقدام و جهت تصويب به هيئت دولت ارائه نمايد».

تاريخ چاپ:
1397/4/3

همچنين تبصره آن اضافه کرده است که «موضوع انجمنهاي صنفي تخصصي و بازنشستگان مشمول ماده ()1
قانون نحوه فعاليت احزاب گردد».

معاونت پژوهشهاي

اظهارنظر كارشناسي

سياسي ـ حقوقي

درخصوص طرح پيشنهادي ميتوان گفت هرچند با تصويب قانون جديد نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي،

مطالعات سياسي

خأل قانوني درخصوص انجمنهاي صنفي تخصصي و انجمنهاي اسالمي محسوس است ،ايرادات حقوقي و سياسي

دفاتر:
مطالعات حقوقي

چندي بر اين طرح وارد است که ذيالً به آنها اشاره ميشود:
 اول اينکه مطابق طرح پيشنهادي نحوه تأسيس و فعاليت انجمنهاي صنفي تخصصي و بازنشستگان بهآييننامه مصوب هيئت وزيران سپرده شده است .درحاليکه چنين موضوعي از ماهيت تقنيني برخوردار بوده و

مشخصات گزارش

براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسي قابل واگذاري به غيرنيست .لذا الزم است مجلس شوراي اسالمي و نه وزارت
کشور ،درخصوص نحوه تأسيس و فعاليت انجمنهاي مزبور ،قانونگذاري کند و مسائلي ازجمله شرايط تأسيس و

شماره مسلسل:
26015963

انحالل اين انجمنها ،اعضاي آنها ،صالحيتها ،تخلفات و نحوه نظارت بر اين انجمنها در مصوبه مجلس تعيين گردد.
 -دوم اينکه براساس تبصره ذيل ماده واحده مقرر شده است که موضوع «انجمنهاي صنفي تخصصي و

تاريخ انتشار:
1397/5/9

بازنشستگان» مشمول ماده ( )1قانون نحوه فعاليت احزاب شود .لکن نکتهاي که در اين خصوص وجود دارد اين
است که اوالً مشخص نيست حکم مزبور ناظر به کداميک از بندهاي ماده ( )1قانون مزبور ميباشد .با اين توضيح
که ماده مزبور ناظر به معاني اصطالحات بهکار رفته در قانون ميباشد که مشتملبر  16بند است و مواردي
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ازجمله «حزب»« ،جبهه»« ،عضو مؤثر حزب»« ،مجمع عمومي» و  ...تعريف گرديدهاند .لذا معلوم نيست مقصود از مشمول شدن
«انجمنهاي صنفي تخصصي و بازنشستگان» چيست؟ آيا اين انجمنها نيز بهعنوان يک بند در نظر گرفته خواهند شد؟ در اينصورت
چه تعريفي ناظر به اين انجمنها پيشبيني شده است؟ يا مقصود ،الحاق اين انجمنها به يکي از عناوين ذيل اين ماده نظير «حزب»
مي باشد که در اين صورت نيز تعريف مذکور در ذيل اين عناوين با مفهوم اين انجمنها تطابقي ندارد .ثانياً درصورتيکه مقصود تبصره
قرار گرفتن اين انجمنها بهعنوان موضوع مشمول قانون احزاب باشد ،در اينصورت مشخص نيست مقصود از متن ماده واحده ناظر به
لزوم تعيين نحوه تأسيس و فعاليت اين انجمنها براساس آييننامه به چه معناست؟
 سوم بهنظر ميرسد در اين طرح جاي ماده واحده و تبصره عوض شده است .زيرا اول بايد اين قانون قابل تسري به انجمنها باشدتا سپس بتواند درباره آييننامه حکم صادر کند.
 چهارم يکي از اهداف تدوين و تصويب قانون جديد احزاب  ،1395جدا کردن احزاب سياسي به معناي خاص آن از سايرتشکلهاي مدني بود .تشکلهاي مدني در ويژگيهايي مانند داوطلبانه بودن ،غيردولتي بودن ،فعاليت کردن به نفع اعضا يا جمعيت
موضوع خود ،اشتراکات گستردهاي با يکديگر دارند .با اينحال هر طبقهاي از اين تشکلها تفاوتهاي شکلي و ماهوي عديدهاي با
سايرين دارند که به توجه جدي قانونگذاران و تصميمگيران به اين تفاوتها در امر قانونگذاري و تصميمسازي نيازمند است.
البته استداللي که در مورد ضرورت تجميع اين تشکلها در يک قانون ارائه ميشود اين است که قانون اساسي در اصل بيستوششم همه
آنها را تعيين تکليف کرده است .در پاسخ شايان ذکر است که قانون اساسي از آنجا که به ارائه حکم کلي و اعالم سياستهاي کلي رسمي
درباره تشکلهاي سياسي و مدني پرداخته است ،حکم همه انواع اين تشکلها را در يک اصل صادر کرده است .اما حکم اصل بيستوششم
قانون اساسي تنها ناظر به سه موضوع کلي يعني رسميت داشتن و آزاد بودن فعاليت تشکلها ،محدوده فعاليت آنها و اختيار اشخاص در
پيوستن يا نپيوستن به آنهاست ،درحالي که موضوعات زيادي بهعهده قوانين عادي گذاشته شده است .شکي نيست که شرايط و مقررات
هر گروه از تشکلها درخصوص مسائلي مانند شرايط ثبت يا اخذ مجوز ،مرجع ثبت يا صدور مجوز ،دامنه فعاليت ،موضوع فعاليت،
مجازاتها ،انحالل و مسائل ديگري از اين دست متفاوت است و شايسته است در قانون عادي مخصوص به خود به آنها پرداخته شود.
 پنجم قانون احزاب سياسي مشکالت عديدهاي دارد که نهتنها قابل اجرايي شدن در مورد اين انجمنها ،که حتي قابليت اجراييشدن نسبت به احزاب ـ يعني موضوع اصلي قانون ـ را نيز ندارد و ازاينرو مورد انتقادهاي فراوان ازسوي فعاالن سياسي و کارشناسان
امر شده است بهگونهاي که درحال حاضر پيشنويس قانوني جايگزين در دست تهي ه است .بنابراين احاله موضوع به اين قانون راهحل
مطلوب و مشکلگشا نيست.
 شايان ذکر است که با تصويب قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي ،از آنجا که هدف از قانون جديد تدوين و تصويبقانوني مخصوص احزاب سياسي بود ،ساير گروهها و تشکلهاي مدني مثل انجمنها ،جمعيتها ،اتحاديهها و کانونهاي صنفي و
انجمنهاي اسالمي از شمول اين قانون خارج شدند .از طرفي نيز براساس ماده ( )23قانون جديد« ،قانون فعاليت احزاب ،جمعيتها،
انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسالمي و اقليتهاي ديني مصوب  »1360نسخ شده است .بنابراين پس از تصويب و ابالغ
قانون جديد احزاب سياسي ،خأل قانوني درخصوص ساير تشکلهاي مذکور بهوجود آمده است .از آنجا که مجوز فعاليت تشکلهاي
صنفي براي مدت کوتاهي صادر مي شود و آنها در پايان دوره مذکور بايد نسبت به تمديد پروانه فعاليت خود اقدام نمايند و بهعالوه ،از
آنجا که همواره تشکلهاي صنفي جديد زيادي متقاضي اخذ پروانه فعاليت هستند ،رفع اين خأل قانوني ضرورتي انکارناپذير است .با
اينحال بهنظر ميرسد عالوهبر ايرادهايي که در باال به آن اشاره شد ،طرح ديگري با عنوان «اصالح مواد ( )1و ( )10قانون نحوه
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فعاليت احزاب و گروههاي سياسي» اعالم وصول و در كميسيون شوراها و امور داخلي به تصويب رسيده و به صحن علني
ارسال شده است كه كامالً رافع خأل قانوني در اين خصوص ميباشد و با اين طرح همپوشاني دارد.
نتيجهگيري
خأل قانوني پيش آمده درخصوص انجمنها و كانونهاي صنفي تخصصي و بازنشستگي با تصويب طرح «اصالح مواد ( )1و ()10
قانون نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي» مرتفع خواهد شد .لذا تصويب اين طرح ضرورتي ندارد.
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