اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح تفسیر قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي»

مقدمه
تا سال  ،1364وزارت بهداري و بهزيستي وجود داشت .با تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم
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در  ،1364/7/9مجلس شوراي اسالمي ،موضوع آموزش پزشكي را در صالحيت اين وزارت قرار داد .پيش از اين ،آموزش
پزشكي در صالحيت وزارت فرهنگ و آموزش عالي وقت قرار داشت و دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي زير نظر
وزارت فرهنگ و آموزش عالي قرار داشتند .بر همين اساس و در جهت انتقال آموزش پزشكي از وزارت فرهنگ و آموزش
عالي به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،ماده ( )2قانون اشعار داشت« :با تصويب اين قانون و تشكيل وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداري و بهزيستي منحل ميشود و كليه وظايف ،اختيارات ،امكانات ،كاركنان،
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داراييها ،اعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزيستي و سازمانهاي وابسته به آن و آن قسمت از وظايف ،اختيارات،
امكانات ،كاركنان ،داراييها ،اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينه بهداشت ،درمان ،آموزش و
پژوهش پزشكي به اين وزارت منتقل ميگردد».
متعاقب اين قانون ،در عمل دانشكدههاي علوم پزشكي دانشگاه تهران به عنوان يكي از مصاديق حكم مزبور،
از اين دانشگاه منتزع و مستقل گرديدند و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران را تشكيل

معاونت پژوهشهاي
سیاسي ـ حقوقي

دادند كه تابع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بوده و است.

دفتر :مطالعات حقوقي
ساير دفاتر:
مطالعات اجتماعي
مطالعات مالیه عمومي
و توسعه مديريت
مشخصات گزارش
شماره مسلسل:
24016432

اظهارنظر كارشناسي
در خصوص طرح حاضر نكات حقوقي زير حائز اهميت است:
 .1در مقدمه طرح كه حاوي استدالل طراحان آن است ،آمده است كه ماده ( )2قانون در تفسير اجرايي
مجريان برخالف قواعد منطقي به دانشگاه تهران داراي شخصيت حقوقي مستقل تسري يافته است و جهت اصالح
اين تفسير نادرست اجرايي ،تفسير قانون مزبور الزم است».
مبرهن است كه تفسير صحيح قوانين بدون توجه به اهداف مقنن ممكن نيست .هدف از تصويب قانون ،به
صراحت در ماده ( )1آن بيان شده است .با توجه به هدف مزبور مبني بر «استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات

تاريخ انتشار:
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پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش پزشكي» ،بايد اين قانون به
نحوي تفسير شود كه قابليت تحقق هدف مزبور را داشته باشد .اگر دانشگاه تهران را مشمول حكم ماده ( )2قانون
مزبور ندانيم« ،استفاده مطلوب و هماهنگ» قابل تحقق نخواهد بود ،زيرا مصوبات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي شامل دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تهران نخواهد شد و در عمل ،هماهنگي به وجود نخواهد آمد كما اينكه
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در متن پاسخ استفساريه بر عدم شمول مقررات وزارت عتف بر دانشگاه تهران تصريح شده است .حال آنكه ماده ( )7قانون در جهت تحقق
هدف مزبور به صراحت بيان ميدارد« :سياستگذاري ـ تعيين خط مشي و برنامهريزي آموزشي پزشكي به عهده اين وزارت است كه اين امور
بايد به تأييد شوراي عالي انقالب فرهنگي برسد».
 .2مقنن و ساير مراجع قانوني ذيصالح بارها تفسير خود از ماده ( )2قانون را به نحوي اعمال و اعالم كردهاند كه به عنوان نمونه
ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
ـ مصوبه جلسه  536مورخ  1383/1/18شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص تسري مصوبات هيئت امناي دانشگاه علوم پزشكي
تهران به اعضاي هيئت علمي سازمان پزشكي قانوني :اين مصوبه به معناي تأييد تفسير مجريان از تأسيس دانشگاه علوم پزشكي تهران بر
اساس حكم ماده ( )6قانون 1است.
ـ مصوبه مورخ  1392/6/26شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص انتزاع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني و بهداشتي ايران از
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني و بهداشتي تهران.
 .3فارغ از هدف مقنن و تفسير مراجع قانوني از ماده ( )2قانون ،تفسير ارائه شده در اين طرح به دليل مغايرت با سياستهاي كلي نظام،
مغاير با اصول پنجاهوهفتم و يكصدودهم قانون اساسي به نظر ميرسد.
توضيح اينكه جزء « »1بند « »7سياستهاي كلي سالمت ابالغي  1393/1/18مقام معظم رهبري حكم به «توليت نظام سالمت شامل
سياستگذاريهاي اجرايي ،برنامهريزيهاي راهبردي ،ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي» كرده است و فرض
استقالل دانشگاه تهران و دانشكده علوم پزشكي آن از ماده ( )2قانون ،خالف اين سياست كلي است.
به عالوه ،ماده ( )123قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ،در مقام تأكيد ،تصريح كرده است كه «سياستهاي كلي برنامه ششم و ساير
سياستهاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري الزماالجرا» هستند .در نتيجه ،تصويب طرح استفساريه حاضر ،به دليل مغايرت با حكم ماده
( )123مزبور ،بر اساس جزء « » 5بند «د» ماده ( )117و ماده ( )181قانون آيين نامه داخلي مجلس ،نيازمند رأي دوسوم
نمايندگان مجلس است.
 .4از تاريخ تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،شخصيت حقوقي دانشگاههاي علوم پزشكي از دانشگاههاي
كشور مستقل شده و پيوند دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز با دانشگاه تهران به طور كامل قطع گرديده است .لذا ايجاد ارتباط ميان
دانشگاههاي علوم پزشكي و دانشگاه تهران در قالب استفساريه امكانپذير نميباشد .در اين راستا ،ماده ( )6قانون مذكور مقرر ميدارد« :اين
وزارت موظف است از ادغام دانشكدههاي گروه پزشكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مجتمعها و مؤسسات آموزشي و آن تعداد از
بيمارستانهاي وزارت بهداري و بهزيستي منتقله به اين وزارت كه توان آموزشي دارند دانشگاههاي علوم پزشکي را تأسیس و نسبت به
توسعه آنها و ايجاد مراكز جديد در چارچوب سياستهاي آموزش عالي كشور با فراهم آوردن امكانات و وسايل و تجهيزات الزم اقدام نمايد».
 .5به موجب قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب  ،1346نظارت بر امور دانشگاهها و دانشكدهها و مؤسسات آموزش عالي و
صدور اجازه تأسيس يا توسعه آنها و همچنين جلوگيري از ادامه فعاليت و يا لغو اجازه در صورت عدم رعايت مقررات ،بر عهده وزارت علوم و
آموزش عالي است؛ همچنين به موجب قانون اصالح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي ،تعيين ضوابط اساسي آموزشي و پژوهشي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي و هماهنگ كردن ضوابط سازماني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات
 .1ماده ( )6ـ اين وزارت موظف است از ادغام دانشكدههاي گروه پزشكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مجتمعها و مؤسسات آموزشي و آن تعداد از
بيمارستانهاي وزارت بهداري و بهزيستي منتقله به اين وزارت كه توان آموزشي دارند دانشگاه هاي علوم پزشكي را تأسيس و نسبت به توسعه آنها و ايجاد
مراكز جديد در چارچوب سياستهاي آموزش عالي كشور با فراهم آوردن امكانات و وسايل و تجهيزات الزم اقدام نمايد.
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پژوهشي و ضوابط و اصول كلي مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي و همچنين ساير مستخدمين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و
مؤسسات پژوهشي از وظايف وزارت علوم و آموزش عالي ميباشد.
اين دو قانون كه مؤخر بر قانون تأسيس دانشگاه تهران است كليه دانشگاهها را زيرمجموعه وزارت علوم قرار داده است.
اين موضوع در ماده ( )10قانون اهداف ،وظايف و تشكيالت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مصوب  1383نيز آورده شده است .شايان
ذكر است ،ماده مذكور ،براي تمامي دانشگاهها شخصيت حقوقي مستقل قائل شده و با وجود اين آنها را به لحاظ سلسلهمراتب اداري،
زيرمجموعه وزارت علوم تعريف

مينمايد1.

 .6ماده (« )1قانون اجازه تأسيس دانشگاه تهران مصوب  »1313/03/08مقرر ميدارد« :مجلس شوراي ملي به وزارت معارف اجازه
ميدهد مؤسسهاي بنام دانشگاه براي تعليم درجات عاليه علوم و فنون و ادبيات و فلسفه در طهران تأسيس نمايد».
لذا دانشگاه تهران از ابتدا تحت نظر و وابسته به وزارت معارف تأسيس گرديده و تحت نظارت وزارت ياد شده اداره شده است؛ به اين
ترتيب كه تعيين رئيس دانشگاه ماده ( )3و انجام امور اداري و مالي دانشگاه تحت مسئوليت مستقيم وزير معارف ماده ( )7انجام ميگرديد .لذا
داشتن شخصيت حقوقي دانشگاه هيچگاه به معناي استقالل مطلق دانشگاه نبوده است و همواره اين دانشگاه به يكي از وزارتخانههاي فعال در
حوزه آموزش عالي وابسته بوده است.
 .7شايان ذكر است ،به غير از دانشگاه تهران ،دانشگاههاي ديگري نيز وجود دارند كه داراي قانون خاص هستند و چنين شبههاي در
عمل براي هيچكدام از دانشگاههاي مذكور پديد نيامده است؛ (نظير دانشگاه شيراز ).
 .8با توجه به موارد فوق (هدف مقنن و حكومت اسناد باالدستي بر تفسير قوانين عادي يا مصوب مجلس) ،طرح حاضر ماهيت تفسيري
نداشته و به همين جهت با اصل هفتادوسوم و بند « »1نظريه تفسيري شماره  76/21/583مورخ  1376/3/10شوراي نگهبان 2،مغاير است.
نتیجهگیري
تفسير ،بيان مراد مقنن است؛ لذا براي تفسير ،توجه به اهداف مقنن ضرورت دارد .با توجه به ماده ( )1قانون ،هدف مقنن ايجاد هماهنگي و
مديريت يكپارچه آموزش پزشكي بوده است و اين امر مستلزم اين است كه عليرغم ظاهر قانون ،دانشگاه تهران را مشمول حكم ماده ()2
قانون بدانيم .به عالوه ،مراجع قانوني ذيصالح بارها تفسير مجريان از ماده ( )2قانون را مبني بر شمول آن نسبت به دانشگاه تهران مورد تأييد
قرار دادهاند .همچنين به موجب ماده ( )6قانون مذكور ،شخصيت حقوقي دانشگاههاي علوم پزشكي به طور كامل از دانشگاه تهران مستقل
شده و ايجاد ارتباط جديد ميان آنها نياز به قانونگذاري جديد داشته و تفسير تلقي نميشود و باالتر اينكه ،سياستهاي كلي سالمت كه حاكم
بر قوانين مصوب مجلس هستند ،مستلزم شمول حكم ماده ( )2بر دانشگاه تهران بوده و در نتيجه ،مفاد طرح حاضر ،حتي در صورت داشتن
ماهيت تفسيري ،مغاير با آن به نظر ميرسد كه اين امر توسط شوراي نگهبان بارها مغاير با اصول پنجاهوهفتم و يكصدودهم قانون اساسي
اعالم شده است.
بنابراين ،رد كليات اين طرح به دليل نداشتن ماهيت تفسيري (مغايرت با اصل هفتادوسوم) و نيز مغايرت با سياست كلي نظام پيشنهاد ميشود.

 .1ماده ( )10ـ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی دارای شخصيت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیيننامههای خاص مالی
معامالتی ،اداری ،استخدامی و تشکيالتی که به تصویب هيئت امنا و تأیيد وزیر میرسد اداره میشوند.
اختيارات وزارت در امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقيقاتی و حدود تعيين سياستهای عمومی اداره آنها ،ارزیابی ،نظارت و حمایت و
پشتيبانی آنها در چارچوب این قانون و مصوبات مراجع ذیصالح خواهد بود.
 .2مقصود از تفسير بيان مراد مقنن است؛ بنابراین تضييق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نيست ،تفسير تلقی نمیشود.
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