اظهارنظر كارشناسي درباره:

«طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اصالح ماده
( )35قانون خدمت وظيفه عمومي »
مقدمه
اليحه اصالح ماده ( )35قانون خدمت وظيفه عمومي در  19بهمنماه  1392به مجلس شوراي اسالمي تقديم شد.
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم

در اليحه مذكور پيشنهاد شد كه عبارت «يا خارج از» در ماده مورد نظر حذف گردد .دليل توجيهي اين
اليحه ،مغايرت با ماده ( )36قانون خدمت وظيفه عمومي عنوان شده است .اين در حالي بود كه ماده ( )35در
رابطه با مشمولين ديپلم بوده و ماده ( )36مربوط به مشمولين داراي مدرك كارشناسي و باالتر است .لذا اين دو

شماره ثبت:

ماده هيچ تعارضي با هم نداشته و از آنجا كه اليحه مذكور منجر به محروم شدن مشمولين ديپلم از تحصيل در

526

خارج از كشور ميشد ،از مصاديق تبعيض ناروا و عدم ايجاد امكانات عادالنه بوده و در نتيجه مغاير با بند« »9اصل

شماره چاپ:
1248
تاريخ چاپ:
1397/10/12

سوم قانون اساسي بود .هرچند كه ماده ( )35نيز داراي ايراداتي است.
از جمله اينكه به ملزومات و تضمينهاي مورد نياز جهت خروج از كشور هيچ اشارهاي نكرده است .با اين
وجود افزودن عبارت «سپردن تضمينهاي الزم جهت خروج از كشور» در انتهاي اين ماده براي مشمولين ديپلم،
مي توانست شرايط الزم براي ادامه تحصيل آنها در خارج از كشور را فراهم آورد ،اما در نهايت اين اليحه در تاريخ
 17مردادماه  1396به شرح ذيل به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد« .در ماده ( )35قانون خدمت وظيفه

معاونت پژوهشهاي
سياسي -حقوقي

عمومي اصالحي مصوب  1390/8/22عبارت « يا خارج از» حذف ميگردد».
بنابراين از تاريخ تصويب اين قانون ،براي مشمولين ديپلم كه ميخواهند در خارج از كشور ادامه تحصيل

دفتر :مطالعات حقوقي

دهند ،معافيت تحصيلي صادر نميشود و در صورت اقدام به تحصيل در خارج از كشور مشمول محسوب ميشوند.

سياسي ،مطالعات

اما با توجه به اينكه پذيرش در دانشگاههاي خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتخانههاي علوم و بهداشت باشند و

ساير دفاتر :مطالعات
اجتماعي

مشخصات گزارش

همچنين فرايند رسيدگي و فراهم نمودن مقدمات خروج از كشور ،زمانبر ميباشد ،ممكن است در زمان تصويب
قانون مذكور مشموليني بوده باشند كه تا حدودي مقدمات كار آنها فراهم شده اما تصويب «قانون اصالح ماده 35
قانون خدمت وظيفه عمومي» مانع از ارائه گواهي معافيت تحصيلي به اين مشمولين شده باشد.

شماره مسلسل:
24016425

بر همين اساس طرح «الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اصالح ماده ( )35قانون خدمت وظيفه عمومي»
به مجلس شوراي اسالمي ارائه شده كه بر اساس آن اجراي اين قانون از تاريخ  1397/7/10الزم االجراء است.

تاريخ انتشار:
1398/2/18

بررسي موضوع
اما درصورتي كه هدف ارائهدهندگان اين طرح ،كمك به مشموليني است كه قبل از تصويب قانون اصالح ماده ()35

قانون خدمت وظيفه عمومي ،فرايند رسيدگي آنها جهت خروج از كشور براي ادامه تحصيل و بهرهگيري از معافيت تحصيلي آغاز
شده و با تصويب اين قانون دچار مشكل شدهاند ،سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي ،در ابتدا تا  1396/7/10و سپس تا
 1396/10/11به اين مشمولين جهت تكميل فرايند رسيدگي مذكور فرصت داده است .البته ممكن است كه تعداد معدودي از
مشمولين باشند كه به داليل مختلف در اين بازه زماني موفق به تكميل فرايند مذكور نشده باشند كه در اين صورت بايستي براي
آنها تمهيداتي انديشيده شود .از جمله اينكه سازمان وظيفه عمومي ناجا ميتواند فرصت ديگري براي مشموالني كه داراي مدارك
مستند و كافي در اين زمينه هستند ،فراهم كند .در اين صورت نياز به قانونگذاري جديد نخواهد بود.
در مقدمه توجيهي اين طرح بيان شده كه «مشموالن خدمت وظيفه عمومي كه در دانشگاههاي خارج از كشور به تحصيل
اشتغال داشتهاند ،از تاريخ الزماالجرا شدن اين قانون غايب محسوب شدهاند و عمالً از معافيت ماده ( )35برخوردار نميباشند و اداره
وظيفه عمومي نيروي انتظامي نيز به استناد اصالحيه قانون مذكور از ارائه گواهي معافيت تحصيلي از خدمت وظيفه عمومي براي
آنان خودداري ميكند» .در خصوص اين دليل توجهي ذكر اين نكته الزم است كه مشموالن ديپلم كه در دانشگاههاي خارجي مورد
تأييد وزارتين علوم و بهداشت ،پذيرش و مشغول به تحصيل هستند ،به نظر ميرسد كه از معافيت تحصيلي برخوردار شدهاند كه
مشغول به تحصيل در خارج از كشور هستند و اگر هم از اين معافيت برخوردار نشدهاند فرصت كافي براي دريافت اين گواهي توسط
سازمان وظيفه عمومي ناجا تا  1396/10/11ارائه شده است (هر چند ممكن است تعدادي) از مشموالني كه موفق به دريافت گواهي
تحصيلي تا تاريخ مذكور نشدهاند ،وجود داشته باشندكه سازمان وظيفه عمومي ميتواند با دريافت مستندات كافي نسبت به ارائه
گواهي معافيت ت حصيلي براي آنها اقدام كند) .عالوه بر اين در صورتي كه مشمولين مدنظر ،آن دسته از ايرانيان مقيم خارج از كشور
باشند كه در حين تحصيل به سن مشموليت رسيدهاند ،ماده  137قانون خدمت وظيفه عمومي ،شرايط معافيت تحصيلي را براي آن
فراهم آورده است.
 .1تعويق تاريخ الزماالجرا شدن قانون اصالح ماده ( )35خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب  1396/5/17به تاريخ 1397/7/10
موجب اعطاي امتياز ويژه به گروه خاصي از مشموالن ديپلم كه عليرغم ممنوعيت قانوني به خارج از كشور رفته و شروع به تحصيل
نمودهاند ،ميشود .براين مبنا و به دليل تبعيض ناروا اين طرح با بند ( )9اصل سوم قانون اساسي مغاير ميباشد .مضافاً اينكه بند
( )14اصل سوم قانون اساسي بر تساوي عموم در برابر قانون اشاره نموده كه طرح مزبور با بند فوق نيز مغايرت دارد.
« .2عدالت محوري»« ،قانونگرايي» و «اجتناب از برخورد سليقهاي و فردي در كليه فعاليتها» به عنوان سياستهاي مندرج در
بند ( )13و ( )20سياستهاي كلي نظام اداري مورد تأكيد قرار گرفته است .بنابراين طرح پيشنهادي كه موجبات عدم برابري و
تبعيض را بدنبال دارد ،با سياستهاي كلي نظام اداري مغاير و در نتيجه با اصول  57و  110قانون اساسي مغايرت دارد.
 .3با عنايت به اينكه در قانون اصالح ماده ( )35خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب  1396/5/17زمان خاصي براي اجرايي شدن
قانون پيشبيني نشده بود ،به حكم ماده ( )2قانون مدني ،سازوكار اجراي قانون ،پانزده روز پس از انتشار ميباشد .حسب اينكه قانون
در موعد مشخص قانوني الزماالجراء گرديده و براي اشخاص حق مكتسب ايجاد نموده است ،بر اين اساس تغيير زمان اجرايي شدن

 .1ايرانيان مقيم خارج از كشور ،فرزندان مأمورين ثابت دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور و همچنين كساني كه قانوناً تحت كفالت يا واليت قانوني
آنها میباشند ،چنانچه در حين تحصيل در مدارس ايران ي مستقر در خارج از كشور يا مؤسسات آموزشي كشورهاي خارج مورد تأييد آموزشوپرورش و طالب
حوزههای علميه مورد تأييد شوراي عالي حوزه های علميه به سن مشموليت برسند ،از معافيت تحصيلي بهره مند میگردند و ادامه تحصيل آنها تا سقف يك
سال پس از فراغت از تحصيل در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي خارج از كشور كه مورد تأييد وزارتها خانههای علوم يا بهداشت هستند ،بالمانع میباشد.

قانون مصوب به يكسال پس از الزماالجرا شدن آن با نظم حقوقي ناسازگار بوده و مغايرت دارد .مضافاً اينكه تعويق زمان الزم االجرا
شدن قانون به تاريخ اخير د ر صورتي كه واجد مفهوم مخالف باشد بدين معنا خواهد بود كه اين قانون در زمان ماقبل خود فاقد
ضمانت اجرا بوده و از اين حيث نيز داراي ابهام است.
نتيجه گيري
تغيير زمان اجراي اين قانون به منجر به ايجاد مشكالتي براي سازمان وظيفه عمومي و همچنين براي مشمولين ديپلم عالقمند به
تحصيل در خارج از كشور مي شود و ممكن است از يك طرف فرايند پذيرش يا دريافت گواهي معافيت تحصيلي تعدادي از مشموالن
تا اين تاريخ تكميل نشود و النهايه زمان اجراي آن در آينده نيز ممكن است بر همين اساس مجدداً تغيير يافته و به يك رويه تبديل
شود .عالوه بر اين به نظر ميرسد كه تعداد معدودي از مشموالن ديپلم كه بعد از پايان مدت مجاز براي دريافت گواهي معافيت
تحصيلي ،بدون اخذ اين گواهي در خارج از كشور مشغول به تحصيل شدهاند ،با تصويب طرح مذكور ،موفق به اخذ گواهي مذكور
خواهند شد ،در حالي كه از زمان الزماالجرا شدن قانون مذكور و فرصتي كه سازمان وظيفه عمومي ارائه داده بود ،فرصت الزم و
قانوني براي تحصيل در خارج از كشور را داشتهاند ،لذا اين امر منجر به تبعيض و بيعدالتي گرديده و با بند ( )9از اصل سوم قانون
اساسي و سياستهاي كلي نظام اداري مغايرت دارد .با عنايت به توضيحات فوقالذكر ،تصويب طرح به شكل ارائه شده پيشنهاد
نميشود.
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