
��ـ�ان، ����ـــ�ن ���� ����� (ره)،�����ن  ���� ��ا��از،

 ���� ���� �ـ�ک ۱۱             �� ��ـ��:۱۵۹۷۸۵۶۱۱۳ 

٠۲۱ -۸۸۵۳۳۴۲۹  :����
٠۲۱ -۶۴۰۱۴۸۱۷ :�����

nashr-rc.ir
gcrc.ac.ir

� ا�����) 
ّ
���م ���� ر���ی ���ت آ�� ا� ����� ای (����
در د��ار �� ا���ی ��رای �����ن(۱۳۷۹/۴/۲۸):

«... ��� ا����ل دار��، ا�� ا�� ا����ل ��ای ����، ���� 
����م ���ـ�، ���� ��ای ���� ��ـ��� �� در�ـ� ����م 
���ـ�، ... در ���� �� ��ب ا�ـ� در ��� آن ��� ا�ـ�ره ای 
���ـ� آن ا�ـ���ل ��  �ـ� ا�ـ���ل ��ـ�د و در �ـ� ��ـ� �ـ� ��ا

����� ����� ���د.»

 ���ات ا�تدال�ی �ورای ن��بان 
� ��وص ��وبات �ج�س �ورای اسال�ی 

طرح شفافیت قواى سه گانه، دستگاه هاى 
اجرایى و سایر نهادها

پژوهشکده شوراى نگهبان

��ارش ا�تدال�ی

��ارش ا�تدال�ی



 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

 هباننگ نظرات استداللی شورای 
 رد خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی  

 کد
ش

ار
گز

 :
01

10
10

41
 

ب
وی

ص
خ ت

ری
تا

 :
10/

10/
01

10
 

های گانه، دستگاهطرح شفافیت قوای سه

 اجرایی و سایر نهادها
 

  :
ن

هبا
نگ

ی 
را

شو
ر 

ظ
خ ن

ری
تا

40/
0./

01
10

 

 باسمه تعالی
 



 

 

 

 نظرات استداللي شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسالمي     

 

 

(1) 

 های اجرایی و سایر نهادهاگانه، دستگاههطرح شفافیت قوای س
 

 ی مصوبهدرباره

در تااری    ،«هاای اررایای و ساایر نهادهاا    گانه، دستگاهشفافیت قوای سه»طرح دوفوریتی 
به عنوان طرح دوفوریتی اعالم وصول و رهات طای ارا اا قاانونی باه هی ات        32/1/1041
به کمیسیون ااور داخلی کشور  این طرح رهت بررسی کارشناسید. ش تقدیمی اجلس رئیسه

و شوراهای اجلس شورای اسالای ارراع شد. این کمیسیون پس از بحا  و تااادل ن،ار، در    
با اصال اتی در اتن طرح، آن را باه تواویر رسااند و گا ارد خاود را       14/3/1041تاری  

 تقدیم صحن علنی اجلس کرد. 

 اتی باه تواویر اجلاس    باا اصاال   1/2/1041در نهایت این طرح دوفاوریتی در تااری    
ارا اا   طای بارای   2/2/1041خ ااور  13121/317 ی شمارهطی نااهشورای اسالای رسید و 
شاورای نگهااان باا    شاد.  ( قانون اساسی به شورای نگهااان ارساال   70قانونی اقرّر در اصا )
، افاد آن را اغاایر باا ااوازین    11/2/1041رلسات صاح و عور اورخ  بررسی این اووبه در

 ی شاماره ناااه  طای  تشايی  داد و ن،ار خاود در ایان خواو  را     و قانون اساسی شرعی 
 به اجلس شورای اسالای اعالم کرد. 32/42/1041 اورخ 21301/143
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نظرات استداللی شورای نگهبان در خصوص طرح شفافیت قوای »
 «های اجرایی و سایر نهادهاگانه، دستگاهسه

 -1ماده 
 سات مشمول این قانون عبارتند از:ؤسها و مازمانها، نهادها، سدستگاه

قوه مقننه شامل مجلس شورای اسالمی، دیوان محاسبات کشور  -1-1
 سسات وابسته به آنهاؤها و مو تمامی سازمان

های متشکل از وزرا ها و کارگروهت وزیران و کلیه کمیسیونئهی -2-1
 (۵)اجرایی موضوع ماده های های دولتی، کلیه دستگاهیا نمایندگان دستگاه

هها،  کلیه وزارتخانهه  8/7/1881،1مصوب  قانون مدیریت خدمات کشوری
ههایی کهه دولهت یها     و شهرکت  های دولتیسسات، شرکتؤها، مسازمان
شهب  بهدوی و تجدیهدنظر سهازمان     ، های دولتی در آن سهام دارندبانک

منهدی  سازمان هدفسسات انتفاعی وابسته به دولت، ؤمتبزیرات حکومتی، 
سسات اعتباری دولتهی و  ؤها و مبانکها و سازمان تباون روستایی، یارانه

هها توسهد دولهت    غیردولتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره آن شرکت
هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر همچنین دستگاهگردد و تبیین می

ا از قوانین یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و ی
جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملهی   و مقررات عام تببیت نمایند از

گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی 
 ،ایهران  مبهادن و صهنایع مبهدنی    و نوسهازی  توسبهصنایع ایران، سازمان 

ایهران،  کشتیرانی جمهوری اسهالمی  دریانوردی و شرکت سازمان بنادر و 
سسهات و  ؤسازمان صدا و سیمای جمههوری اسهالمی ایهران و تمهامی م    

سسهات آموزشهی و   ؤهها و م های تابع یا وابسته به آنهها، دانشهگاه  شرکت
                                                                                                                                                     

کمیسیون اشترک رسیدگی باه ییحاه اادیریت     8/3/1281 خداات کشوری اووبادیریت ( قانون 1ااده ) .1
 دولتای،  اؤسساات  هاا، وزارتياناه  کلیاه   اررایای  دساتگاه  -1 اااده »خداات کشوری اجلس شورای اساالای   

 اساتل م  آنهاا  بار  قانون شمول که هاییدستگاه کلیه و دولتی هایشرکت غیردولتی، عموای نهادهای یا اؤسسات
 بانا   ایاران،  صانای   نوساازی  و گساترد  ساازاان  ایاران،  نفات  الی شرکت قایا از است نام توریح یا و ذکر

 «.شوندای ناایده اررایی دستگاه دولتی، هایبیمه و هابان  ارک ی،
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سسهات و  ؤپژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسهالمی و م 
هها، ههالل احمهر جمههوری     نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری

های تابع یا وابسته به سسات و شرکتؤها، مران و تمامی سازماناسالمی ای
های بازنشستگی از جملهه صهندوق بازنشسهتگی کشهوری،     آنها، صندوق

، صهندوق  نفهت، صهندوق ذخیهره فرهنگیهان    صنبت صندوق بازنشستگی 
بازنشستگی سازمان صدا و سهیما، صهندوق عشهایری و بیمهه سهالمت و      

 .صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد
دادگاه انقالب  و مراکز قضایی مانند: یه شامل دادگستریئقوه قضا -8-1

دیهوان عهالی کشهور،    و دادسرا مگر در مواردی که سرّی بودن الزم است، 
های تابع یا وابسهته  سسات و شرکتؤها، مدادستانی کل و نیز تمامی سازمان

سهازمان  کشور، ها و اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندانبه آنها از جمله 
بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروههای مسهلح،   

 و همچنین شوراهای حل اختالفکشور سازمان ثبت اسناد و امالک 
کلیه شوراها و شوراهای عالی که بهه موجه  قهانون مصهوب      -4-1

انهد و همچنهین   مجلس شورای اسالمی یا شورای انقهالب تشهکیل شهده   
وابسته به قوه مجریه، شهوراهای اسهالمی شههر و روسهتا،     شوراهای عالی 

 .هابخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان
هها  ها و شهرستانشورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان -تبصره

 از حکم این بند مستثنی هستند.
جملهه شهامل    دار خدمات عمومی ازسسات خصوصی عهدهؤکلیه م -۵-1

وکالی دادگستری، کانون کارشناسهان رسهمی دادگسهتری،     هایمراکز و کانون
ههای نظهام مهندسهی،    سازمان نظام پزشکی جمهوری اسهالمی ایهران، سهازمان   

ههای بازرگهانی، صهنایع، مبهادن و کشهاورزی ایهران، اصهناف و تبهاون،         اتاق
نههاد  های مردمهای بیمه غیردولتی و همچنین سازمانسسات اعتباری و شرکتؤم

 های تباونی و توسبه عمران شهرستانی.و شرکت هاو خیریه
ایران نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی  -تبصره

 از حکم این قانون مستثنی هستند.
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 دیدگاه مغایرت 

هاای دولتای اشامول ایان     (، برخی دساتگاه 1( ااده )3-1اجلس شورای اسالای در بند )
 گذار به صورتی اسات کاه  ها از سوی قانونیان دستگاهی باووبه را ذکر کرده است. ااا نحوه

ها تا سه بار تکارار شاده   توان گفت نام بعضی از دستگاهکه ایطوری  به اتضمن تکرار است،
( قاانون  1های اررایی اوضوع ااده )ی دستگاهگذار ابتدا بر شمول کلیهاست؛ برای اثال قانون

هاای  ها، اؤسسات و شارکت ها، سازاانوزارتيانه»وریح کرده است، سپس اجدداً تادیریت 
( هستند را تکرار کرده است و  تی بعد از ایان  1که رملگی از اوادیق اورح ااده )« دولتی

کاه  « هاا ساازاان هدفمنادی یاراناه   »ها را به طور خا  اسم برده است. اثالً بعضی از دستگاه
های اوضاوع  یات ايتلف )دستگاهی خود شرکت دولتی است، سه بار و با ادب سر اساسنااه

( باه  1-3های دولتی و بعدتر نام توریح به نام سازاان( در بند )( سپس عاارت شرکت1ااده )

 1گذاریهای کلی ن،ام قانون( سیاست7( بند )0آن اشاره شده است. بنابراین با توره به ر ء )

های اشمول ایان  ن دستگاهی بیااانی بر ل وم استحکام در ادبیات و اصطال ات  قوقی، نحوه
 ( قانون اساسی است.114( اصا )1های اذکور و بالتا  اغایر بند )بند، اغایر سیاست

 دیدگاه ابهام 

هاای اررایای   کلیاه دساتگاه  »( ایان اااده، باه    1-3اجلس شورای اسالای در بناد ) الف( 
باا   اشاره کرده است.  اال روشان نیسات   « ( قانون ادیریت خداات کشوری1اوضوع ااده )

نهادهاای ذیاا قاوه    »( به 1-1توره به تقسیم ارائه شده در این ااده به این ترتیر که در بند )
نهادهاای ذیاا قاوه    »باه  « 1-2»و در بناد  « نهادهای ذیا قوه اجریاه »به « 1-3»، در بند «اقننه
های اررایی اوضوع اااده  کلیه دستگاه»گذار از عاارت اشاره شده است، اقوود قانون« قضائیه
هاای اررایای ذیاا    (، تنها اشاره به دساتگاه 1-3در بند )« ( قانون ادیریت خداات کشوری1)

                                                                                                                                                     
رعایات اصاول    -7»اقاام اع،ام رهااری      1/3/1278گاذاری ابالغای   لی ن،اام قاانون  های ک( سیاست7بند ) .1

 :های قانونی با تأکید برنویسی و تعیین سازوکار برای انطااق لوایح و طرحگذاری و قانونقانون
- ... 
 .استحکام در ادبیات و اصطال ات  قوقی -
- »... 
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های دولتی دارد یاا اعناای عاام    ها، اؤسسات دولتی و شرکتی اجریه همچون وزارتيانهقوه
( از این  ی  اورد ابهام اسات؛ توضایح   1-3بند ) دستگاه اررایی اقوود اقنن بوده است و

 اساسای  قانون در که ییهاسازاان 1قانون ادیریت خداات کشوری، (3ااده )اینکه اطابق ذیا 

است )همچون اجلاس خارگاان رهااری، اجما  تشايی  اوالحت ن،اام و         شده برده نام
شود. بنابراین روشن نیست آیا نهادهای ای شناخته «دولتی اؤسسه»  کم در شورای نگهاان(،

روناد )ن،یار اجلاس    ی اجریه نی  به شمار نمیی قوهاذکور در قانون اساسی که زیراجموعه
 گفته از این  ی  ابهام دارد.خارگان رهاری( اشمول عاارت فوق هستند یا خیر و  کم پیش

هاا،  هاا، ساازاان  وزارتياناه  یکلیاه ی  اضار،  ( اااده 1-3گذار به اورر بند )قانونب( 
گفتاه از ایان   عاارت پیش را اشول این قانون دانسته است. ااا« های دولتیشرکت ،سساتؤا»

گاردد یاا   اای نیا  بار  « اؤسسات»به « هاشرکت»، عالوه بر «دولتی» ی  که روشن نیست قید 
ی اؤسسات اعم از دولتی و خووصی را اورد  کام قارار داده   گذار به طور اطلق کلیهقانون

 است، اورد ابهام است.

اشاره کرده است، ااا « یصندوق عشایر»( به 1-3اجلس شورای اسالای در ذیا بند )ج( 
« صاندوق عشاایری  »ینکه در قوانین و اقررات راری کشور، نهادی تحت عناوان  ابا توره به 

گذار از عاارت ااذکور،  رسد اقوود قانونورود ندارد، این عاارت ابهام دارد. الاته به ن،ر ای
صورت عااارت  بوده است که در این « صندوق بیمه ارتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر»

 نیاز به اصالح دارد.

ی  اضر، دادگااه انقاالب و دادسارا نیا  باه اساتثنای       ( ااده1-2به اورر  کم بند )د( 
یزم است، اشمول ا کام این اووبه در خوو  شفافیت هساتند.  « سرّی بودن»اواردی که 

اساناد داری  در برابار دیگار   « سارّی »از این ان،ر کاه  « سرّی»گذار از عاارت ااا اقوود قانون

                                                                                                                                                     
کمیسیون اشترک رسیدگی باه ییحاه اادیریت     8/3/1281 خداات کشوری اووبادیریت ( قانون 3)ااده  .1

اؤسسه دولتی  وا د سازاانی اشيوی است که باه اورار    -3 ااده»خداات کشوری اجلس شورای اسالای  
شود و با داشتن استقالل  قوقی، بيشی از وظایف و ااوری را که بر عهده یکی از قاوای  قانون ایجاد شده یا ای

  د.دهباشد انجام ایایگانه و سایر ارار  قانونی سه
 .«شود کم اؤسسه دولتی شناخته ای هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درکلیه سازاان
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قارار دارد یاا اعناای عاام آن کاه      « احراانه، به کلی احراانه و به کلی سرّی»بندی یعنی طاقه
گیرد اقوود است، وارد ابهام اسات. هاه اینکاه    بندی شده را دربرایتماای اوارد اسناد طاقه

ی ادارهبنادی، اواداق   اگر اعنای اول اقوود بوده باشد، تجوی  انتشار سایر اسناد دارای طاقه
 ( قانون اساسی است.2( اصا )14ناصحیح و اغایر با بند )

 دیدگاه عدم ابهام 

« ( قانون ادیریت خداات کشوری1های اررایی اوضوع ااده )کلیه دستگاه»عاارت الف( 
(، شااا نهادهایی همچون اجلس خارگاان رهااری، اجما  تشايی      1( ااده )1-3در بند )

شود و از این  ی  فاقد هر گونه ابهام است؛ زیارا دقات   اولحت ن،ام و شورای نگهاان نمی
گااذار دهااد قااانونقااانون ااادیریت خااداات کشااوری نشااان ااای  (3در  کاام ذیااا ااااده )

است همچون سازاان صدا و سیما و ساازاان   شده برده نام اساسی قانون در که «ییهاسازاان»
 کام اتعارن نهادهاایی     است و این شناخته «دولتی اؤسسه»  کم در بازرسی کا کشور را

هاای اررایای   کلیاه دساتگاه  »همچون اجلس خارگان رهاری نشاده اسات. بناابراین عااارت     
(، از این ان،ار فاقاد   1( ااده )1-3در بند )« ( قانون ادیریت خداات کشوری1اوضوع ااده )

 هر گونه ابهام است.

رگوناه ابهاام   (، فاقاد ه 1( اااده ) 1-3در بند )« های دولتیشرکت ،سساتؤا»عاارت ب( 
گاردد. در نتیجاه   نی  براای « اؤسسات»به « ،»با استفاده از ادات عطف « دولتی»است؛ زیرا قید 

 شود.نمی« اؤسسات خووصی»است و شااا « اؤسسات دولتی»اوضوع  کم این بند، تنها 

 توضیح تذکر 

 و« صندوق بازنشستگی صانعت نفات  »های ( عاارت1-3گذار در انتهای بند )قانون الف(
را به کار برده است که شایسته است به عنوان دقیق این نهادها یعنی به ترتیار  « بیمه سالات»
ساازاان بیماه ساالات    »و « انداز و رفاه کارکنان صانعت نفات  های بازنشستگی، پسصندوق»

هاای تعااونی و توساعه    شرکت»(، از عاارت 1-1اصالح شود. همچنین در ذیا بند )« ایرانیان
هاای تعااونی   شارکت »استفاده کرده است که شایسته است به عنوان دقیاق  « یعمران شهرستان

 اصالح شود.« توسعه و عمران شهرستانی

دادگساتری  »(، دستگاه قضایی را ارکر از 1-2اجلس شورای اسالای در صدر بند ) ب(
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، اصطالح رایجی نیسات و شایساته   «اراک  قضایی»دانسته است. ااا اصطالح « و اراک  قضایی
 رایگ ین شود.« ارار  قضایی»با عاارت  است

 نظر شورای نگهبان 

 (،1در ااده ) -1

های اشمول با عناوین ايتلف، ( از رهت نحوه نگارد و تکرار دستگاه-1-3بند ) -1-1
هاای اررایای   کلیاه دساتگاه  »بعد از عااارت  ...« ها و سازاان ها،کلیه وزارتيانه»از رمله ذکر 
هاای کلای   ( سیاست7( بند )0اغایر ر ء )« یریت خداات کشوری( قانون اد1اوضوع ااده )

 ( قانون اساسی شناخته شد.114( اصا )1گذاری و در نتیجه اغایر بند )قانون

با توره به عدم وراود هناین عناوانی    « صندوق عشایری»( ان،ور از -1-3در بند ) -3-1
 خواهد شد. در قوانین و اقررات، ابهام دارد؛ پس از رف  ابهام اظهار ن،ر

بندی خاا   طاقه ان،ور آیا که رهت این از «سرّی بودن»( ان،ور از -1-2در بند ) -2-1
 از پس ابهام دارد؛ گردد،ای دیگری اوارد شااا یا بندی اسناد استدر اقررات اربوط به طاقه

 .شد خواهد اظهار ن،ر ابهام رف 

 تذکرات  

 (،1در ااده ) -1

هاای  صندوق»به عاارت « صندوق بازنشستگی صنعت نفت» ( عاارت-1-3در بند ) -1-1
باه عااارت   « بیماه ساالات  »و عااارت  « انداز و رفاه کارکناان صانعت نفات   بازنشستگی، پس

باه  « های تعاونی و توسعه عمران شهرساتانی شرکت»و عاارت « سازاان بیمه سالات ایرانیان»
 گردد. اصالح« های تعاونی توسعه و عمران شهرستانیشرکت»عاارت 

 اصالح گردد.« ارار  قضایی»به عاارت « اراک  قضایی»( عاارت -1-2در بند ) -3-1

* * * 
 -2ماده 

ها و اطالعات ذیل را کهه مربهوب بهه آن    مشمولین این قانون موظفند داده
های مربوب بهه خهود منتشهر و در دسهتر      باشد، از طریق سامانهدستگاه می
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 عموم قرار دهند:
ههای  س و اطالعات راجع به ساختار، مؤسسات و شرکتاسناد تأسی -الف

، شامل تحصهیالت، سهوابق و تجربیهات    تابع یا وابسته، مدیران و کارکنان
وظهایف و اختیهارات و   کارگیری، میزان دریافت ماهانه و ساالنه، نحوه به

 های عملکردهای مصوب و گزارشها و طرحفرآیندهای اداری، برنامه
هها،  ها، درآمدها و هزینهاطالعات راجع به اموال، داراییهای مالی و صورت -ب

تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمهین، تسههیالت، مشخصهات    
بهرداری( و  ها )تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بههره امالک و ساختمان
 ی و دریافتییهای بالعوض اعم از اعطاها و واگذاریهمچنین کمک

ههای عمهومی و انقهالب و همچنهین مراجهع      راء قطبی دادگاهکلیه آ -پ
 یغیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطالعات شخص

متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوب به مبامالت بهزر  و  -ت
 متوسد مطابق قوانین و مقررات کشور

مرجع های ارائه خدمات و مصوبات ها و عوارض و هزینهمبالغ تبرفه -ث
 تصوی  آنها و مستندات مربوب به صالحیت تصوی 

های مشارکت و شهراید  گذاری و همکاری درقال های سرمایهفرصت -ج
 هااستفاده از این فرصت

 کارگیری و جذب نیروی انسانی و شراید آنههای اشتغال و بفرصت -چ
 یتفرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فبال -ح
 تمامی اسناد باالدستی، قوانین و مقررات حوزه فبالیت خود -خ

 دیدگاه مغایرت 

ی )الاف(، )ب(، )ت(، )(( و )(( آن، کلیاه  ( و بنادهای  3اطابق  کام صادر اااده )   الف( 
هاای زیار ن،ار    های دولتی، اؤسسات خووصای و دساتگاه  اشموین این اووبه اعم از دستگاه
نااظر باه   هاا و اطالعاات   دادهی د هیچ استثنائی، بایاد کلیاه  رهاری، به طور اطلق و بدون پذیر

هاای  های االی، اااوال و داریای  اواردی همچون ساختار اؤسسه، ادیران و کارکنان آن، صورت
از های رذب نیارو را  گذاری و فرصتهای سراایهآن، اتن قراردادهای ب رگ و اتوسط، فرصت

گفتاه  . اطالق  کم پایش دسترس عموم قرار دهند انتشر و در ،های اربوط به خودطریق سااانه
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از سه رهت وارد اشکال است  اویً اطالق ا کام اورح در بندهای اذکور نسات به اشايا   
خووصی، عالوه بر اینکه از رهت فقهی اوداق تضییق بالوره اختیارات اردم اسات و اغاایر   

( 14ناصحیح و اغایر باا بناد )   یبا اوازین شرعی است، از رهت قانون اساسی نی  اوداق اداره
ی کند که یا  اؤسساه  ( قانون اساسی است؛ برای اثال هه ضرورت یا انطقی اقتضا ای2اصا )

کناد الا م   گونه بودره یا کمکی را از دولت دریافت نمیآاوزشی یا پژوهشی خووصی که هیچ
ناد  یاا هاه    های خاود را باه صاورت عماوای انتشار ک     باشد اطالعات رار  به ااوال و دارایی

ی قراردادهاای با رگ و اتوساط، درآاادها و     ی خووصای، هماه  ضرورتی دارد ی  اجموعاه 
های خود را که در اوارد اتعددی امکن اسات اورار تضاعیف اوقعیات تجااری او در      ه ینه

گفته در اواردی نسات باه  ها باشد را انتشر سازد  ثانیاً اطالق ا کام پیشرقابت با دیگر شرکت
( قانون اساسی است؛ 2( اصا )14ی ناصحیح و اغایر با بند )دولتی نی  اوداق ادارههای دستگاه

گذار در بند )الف(، به طور اطلاق و بادون الا ام باه رعایات هایچ قیادی        به عنوان نمونه قانون
هاای  ی دساتگاه دفاعی اقرر کرده است اطالعات ادیران و کارکنان کلیه -همچون اوازین اانیتی

ت عموای انتشر شود. روشن اسات انتشاار اطالعاات هاویتی برخای کارکناان       اررایی به صور
های وزارت دفاع و پشتیاانی نیروهای اسلح، سازاان بازرسی کاا  همچون برخی از زیراجموعه

ها و اقدااات تأاینی و تربیتی، اورار ایجااد ايااطرات اانیتای و دفااعی      کشور، سازاان زندان
ای دیگار، الا ام اطلاق    ی ناصحیح است. به عنوان نموناه ارهبرای کشور خواهد بود و اوداق اد

ی قراردادهای اربوط به اعااالت ب رگ و اتوسط کشور، با توراه  گذار در انتشار اتن کلیهقانون
ی دشامن قارار دارد و برخای اطالعاات انادر( در      به اینکه کشور در شارایط تحاریم ظالماناه   
در رهات اانیات اقتواادی کشاور باشاد، خاال        قراردادها امکن است دارای اهمیت بسیاری 

هاای زیار ن،ار    اوالح عموای است. ثالثاً اطالق ا کام اقرر در این ااده از این ان،ر که دستگاه
رهاری همچون کمیته ااداد، بنیاد استضعفان و ستاد اررایای فرااان  ضارت اااام )ره( را نیا       

ز این  ی  که اقیاد باه اساتیذان از    اوظف به انجام تکالیف اورح در این اووبه کرده است، ا
( قاانون اساسای اسات؛ هاه اینکاه      13اهلل( نشده است، خال  اصاا ) اقام اع،م رهاری ) ف،ه

ی فقیاه اعماال   گانه در رمهوری اسالای زیر ن،ر وییت اطلقاه گفته، قوای سهاطابق اصا پیش
 یهاا دساتگاه  یبارا  دتوانینمشوند و اجلس شورای اسالای بدون هماهنگی با اقام رهاری ای
 کند. فیتکل نییتع شانیا اار تحت
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(، انتشار عموم آراء قطعی احااکم عماوای و انقاالب،    3به اورر  کم بند )پ( ااده )ب( 
شاده اسات و ایان عموایات     «  فظ اطالعات شيوای »و « رعایت اوازین اانیتی»تنها اقید به 

ه باشد یا انتشار آن انجر باه اشااعه   تالی فاسدی در رااعه داشتنسات به اواردی که انتشار رأی 
ی رأی قضاایی، نااگ یر   شود، خال  اوازین شرعی است؛ توضیح اینکه قاضی صادرکننده فحشا

است در راستای استدل و استند کردن رأی اصداری خود، در اواردی باه ر ئیاات و  واشای    
است در راساتای توریاه    ب ه ارتکابی نی  در اتن دادنااه اشاره کند. برای اثال در اواردی امکن

تشدید اجازات ب هکار، به شغا او اشاره کند و انتشار ایان قایاا آرا در ااواردی امکان اسات      
ی آرای اربوط باه  تاعات و آثار انفی ارتماعی به همراه داشته باشد. همچنین انتشار عموای همه

عه شاود. بناابراین   ی فحشا در رااررایم انافی عفت نی  امکن است در اواردی انجر به اشاعه
 گفته اغایر با اوازین شرعی است.  اطالق  کم فوق بنا به رهات پیش

( اانی بر ل وم انتشاار عماوای   3اطالق ا کام اقرر شده در بندهای )ح( و )خ( ااده )ج( 
فرآیندها و ارا ا اداری اخذ و صدور اجوز و تمااای اساناد بایدساتی، قاوانین و اقاررات      

شمول نسات به اؤسسات خووصی، اغایر با ااوازین شارعی اسات؛      وزه فعالیت، از  ی 
ی توضیح اینکه ال ام اؤسسات خووصی به انتشار اوارد فوق، به ویژه در اواردی که اؤسسه

خووصی در ابتدای فعالیت خود است و اوضوع فعالیت وی نیا  هنادان گساترده و فراگیار     
برای ایجاد سایت اینترنتای و بارگاذاری   نیست، با توره به اینکه استل م صر  وقت و ه ینه 

اطالعات از سوی اشيا  خووصی است و از طرفی فاقد ضرورت و توریه انطقی اسات،  
 شود و اغایر با ا کام اسالای است.اوداق تضییق بالوره تلقی ای

 دیدگاه ابهام 

ی اشموین این اواوبه  اجلس شورای اسالای در بند )الف( اقرر کرده است کلیهالف( 
شاااا   های وابسته، اادیران و کارکناان  اطالعات رار  به ساختار، اؤسسات و شرکتکلفند ا

ای ان دریافت ااهانه و سااینه را انتشار کنناد. اااا اقواود      ، «تجربیات»تحویالت، سوابق و 
ادیران و کارکناان روشان نیسات و    « تجربیات»گذار از ال ام به انتشار اطالعات ناظر به قانون

گاذار از  ز این  ی  اورد ابهام است؛ توضیح اینکه اشي  نیست اقوود قانونبند )الف( ا
شود. همچنین روشن نیست هه ای ان ، دقیقاً شااا هه اوارد و ر ئیاتی ای«تجربیات»عاارت 
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در بناد  « تجربیاات »ادیران و به هه نحوی باید انتشر شاود. بناابراین عااارت    « تجربیات»از 
 ام است.  (، دارای ابه3)الف( ااده )

هاای عماوای و   دادگاه»ی آرای قطعی ی  اضر، انتشار کلیهگذار در بند )پ( اادهقانونب( 
 فاظ اطالعاات   »و « ااوازین اانیتای  »را باا رعایات   « ارارا  غیرقضاایی  »و همچناین  « انقالب
گفته از دو رهت دارای ابهام است  اویً نسات  کام ایان   اقرر کرده است.  کم پیش« شيوی
-2( روشن نیست؛ توضیح آنکه اجلس شورای اساالای در بناد )  1( ااده )1-2کم بند )بند با  

ی ارار  قضایی از رمله دادسراها، شوراهای  اا اخاتال  و دیاوان عادالت اداری را     (، کلیه1
را نساات  « های عموای و انقالبدادگاه»اشمول این اووبه قرار داده بود، ااا در بند )پ( صرفاً 

(، 1( اااده ) 1-2م قطعی ال م کرده است. همچنین تنهاا اساتثناء ااذکور در بناد )    به انتشار ا کا
بود،  ال آنکاه در بناد )پ(، انتشاار آرای قطعای اقیاد باه       « اواردی که سرّی بودن یزم است»
هاای  شده است. بنابراین با توره به تشابه و تفااوت «  فظ اطالعات شيوی»و « اوازین اانیتی»

(، نساات ایاان ا کاام آنهاا اااهم اسات. ثانیااً اقواود         3و بند )پ( اااده ) ( 1( ااده )1-2بند )
روشن نیست و بند )پ( از این  یا  نیا    « ارار  غیرقضایی»گذار از عاارت آرای قطعی قانون

ای نیسات و  ، اصاطالح شاناخته شاده   «ارار  غیرقضاایی »اورد ابهام است؛ هه اینکه اصطالح 
 بوده است یا خیر.« قضاییارار  شاه»ه به اصطالح گذار، اشارروشن نیست اقوود قانون

 نظر شورای نگهبان 

 (،3در ااده ) -3

نسات باه   اطالق  کم اذکور در بندهای )الف(، )ب(، )ت(، )(( و )(( این ااده، -1-3
هاای  های زیر ن،ر اقام اع،م رهاری و همچنین نساات باه دساتگاه   بيش خووصی، دستگاه

دارای رناه اانیتی بوده و یا انتشاار آنهاا اياالف اواالح الای      دولتی در اواردی که اوضوع 
 ( اصا سوم قانون اساسی شناخته شد.14باشد، اغایر بند )

 ابهام دارد؛ پس از رف  ابهام اظهار ن،ر خواهد شد.« تجربیات»ان،ور از  در بند )الف(، -3-3

باه اخاتال  افااد     ( باا توراه  1( ااده )-1-2نسات ایان بند )پ( این ااده و بند ) -2-3
 پس از رف  ابهام اظهار ن،ر خواهد شد. بندهای اذکور، ابهام دارد؛
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از ایان رهات کاه آیاا اقواود ارارا        « ارار  غیرقضایی»ان،ور از  در بند )پ(، -0-3
 قضایی است یا غیر آنها، ابهام دارد؛ پس از رف  ابهام اظهار ن،ر خواهد شد.شاه

اذکور در بند )پ(، نسات به اوارد دارای تاالی فاساد یاا    اطالق انتشار آراء قطعی  -1-3
 شود، خال  شرع شناخته شد.اواردی که انجر به اشاعه فحشا ای

 اطالق بندهای )ح( و )خ( این ااده نسات به بيش خووصی خال  شرع شناخته شد. -1-3

* * * 
 -8ماده 

و هیئهت  مشموالن این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظهام  
یکصهد  )فقد در اجرای اصل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  عالی

قانون اساسهی در مهوارد اختالفهی مجلهس و شهورای       (112و دوازدهم )
ت وزیران، شوراهای اسالمی شههر و  ئنگهبان(، مجلس شورای اسالمی، هی

روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مهذاکرات خهود را   
را بهه   ءخوذه از اعضها أمه  ءتابع آنهها و آرا  هایاعم از صحن و کمیسیون

گیهری شهرکت   یأتفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در ر
رسهانی خهود بها قابلیهت     ماه در پایگاه اطالعاند، حداکثر ظرف یکنکرده

ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موج  قانون اساسی خوانش رایانه
از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه و قوانین مربوب به هر یک 

 بینی شده باشد.گیری مخفی پیشیأغیرعلنی یا ر
در جهت استقالل نظهر کارشناسهی، آراء مهاخوذه از نماینهدگان      -تبصره

ای دارد، از شمول ایهن  همجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطق
کمیسیون تخصصی مجلس مکلف است در پایهان گهزارش   ماده خارج است. 

ای بودن را اظههار نظهر نمهوده و بهر     خود به صحن علنی جنبه صنفی و منطقه
حکهم ایهن مهاده و تبصهره آن در خصهوص      اسا  رأی مجلس عمل نماید. 
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 1نامهه داخلهی مجلهس   قانون آیهین  (11۱)مجلس شورای اسالمی به ذیل ماده 
 شود.الحاق می

 تدیدگاه مغایر 

را نیا   « اجم  تشيی  اولحت ن،ام»اجلس شورای اسالای به اورر این ااده، الف( 
( همچون هی ت وزیران، اکلف کرده اسات اشاروح   2در کنار دیگر نهادهای اذکور در ااده )
ااه انتشر کند. این در  الی است که دقات در عااارات   اذاکرات و آرای اأخوذه را ظر  ی 

اقاررات  »گذار اساسی اقارر کارده اسات    دهد، قانونی نشان ای( قانون اساس113ذیا اصا )
توسط خود اعضای اجم  تهیاه و تواویر شاود و ساپس باه تأییاد اقاام        « اربوط به اجم 

اقاررات ارباوط باه اجما  تشايی       »رهاری نی  برسد. به دیگر ساين، یکای از اواادیق    
آرای اأخوذه اسات کاه   ، انتشار یا عدم انتشار اشروح اذاکرات آن و فهرست «اولحت ن،ام

تعیین تکلیف در اورد آن خار( از صال یت اجلس شورای اساالای اسات. بناابراین  کام     
( از این  ی  که اتعرن اقررات اربوط به اجما  تشايی  اوالحت ن،اام شاده      2ااده )

 ( قانون اساسی است.  113است، اغایر با  کم ذیا اصا )

های کلای  ،ارت بر  سن اررای سیاستن»( قانون اساسی، 114( اصا )3اطابق بند )ب( 
در شمار وظایف و اختیارات اقام رهاری ذکر شده است. همچنین به اورر  کم ذیا « ن،ام

( را باه شاي    114تواند برخی از وظایف و اختیارات اورح در اصاا ) این اصا، رهار ای
اورر را ء   به و اهلل(، با استفاده از این اختیاردیگری تفویض کند. اقام اع،م رهاری ) ف،ه

(، 24/1/1271هشتم اجما  تشايی  اوالحت ن،اام )ابالغای       یپیوست  کم دوره« 1-0»
ای از اعضای اجما   رم  برگ یده وظایف صحن اجم  در اار ن،ارت به»  که اقرر فراودند

بار اسااس تفاویض    بناابراین   «عهده اعضای اجما  اسات.   انتقال یابد و انتياب این رم  بر

                                                                                                                                                     
اجما  تشايی  اوالحت     34/1/1237شورای اساالای اواوب    نااه داخلی اجلسقانون آیین (117)ااده  .1

ترونیکى اجه  نماید تاا شامارد عاده    پیشرفته الک ت رئیسه اجلس اوظف است اجلس را به وسایا هی»ن،ام  
در اجلس و اعالم رأى ايالف، اوافق و امتن  با وسایا اذکور امکن و ایسار گاردد و نتیجاه آراء را      اضران

گیارى باا قیاام و    ها  داکثر براى ی  هفتاه رأى در اعرن دید نمایندگان قرار دهد. در اوارد نق  فنى دستگاه
 «د. تمدید این اهلت با توویر اجلس خواهد بود.قعود یا طرق دیگر انجام خواهد ش
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ت عاالی   ا هی»های کلی ن،ام توساط  ن،ارت بر  سن اررای سیاست ییفهصورت گرفته، وظ
ی .  اال ن،ار باه اینکاه نحاوه     شاود انجام ای« های کلی ن،امن،ارت بر  سن اررای سیاست

لاه  های کلی، تاب  تفویض اقاام رهااری و دساتورات اع،ام    بر سیاست« هی ت عالی»ن،ارت 
نتشاار اشاروح ااذاکرات و فهرسات آرای     گذار صال یت ال ام ایان هی ات باه ا   است، قانون

( قاانون  114( اصاا ) 3( به همین سار، اغایر با بناد ) 2اأخوذه در آن را ندارد و  کم ااده )
هی ت عالی ن،اارت اجما  تشايی  اوالحت     »اساسی است. همچنین شایسته است عنوان 

ت عاالی ن،اارت بار  سان ارارای       ا هی»در صدر این اااده نیا  باه عااارت صاحیح      « ن،ام
 اصالح شود.« های کلی ن،امیاستس

اجلس شورای اسالای به اورر  کم این ااده اقرر کرده است در اجم  تشيی ، ج( 
هی ت عالی ن،ارت، اجلس شورای اسالای، هی ت وزیران، شوراهای اسالای شهر و روستا و 
دیگر شوراهای اوضوع این اووبه، فهرست آرای اأخوذه به تفکی  اساای اوافاق، اياالف،   

اند، به صاورت عماوای انتشار شاود. اطاالق      گیری شرکت نکردهامتن  و کسانی که در رأی
گفته در اواردی که خو  این باشد که اعالم آرای اشايا ، انجار باه اباراز رأی      کم پیش

( قاانون  2( اصاا ) 14غیرواقعی از سوی آنها خواهد شد، اغایر با ن،ام اداری صحیح و بناد ) 
 اساسی است.  

ی آن، باه صاورت اطلاق شافافیت در انتشاار      ( و تاوره2گذار به اورر  کم ااده )قانوند( 
گیر کشور شااا اجم  تشايی ،  اشروح اذاکرات و آرای اأخوذه در بسیاری از نهادهای تومیم

هی ت عالی ن،ارت، اجلس شورای اسالای، هی ت وزیاران، شاوراهای اساالای شاهر و روساتا و      
 ه را اقرر کارده اسات. ایان در  االی اسات کاه اطاالق  کام        دیگر شوراهای اوضوع این اووب

اسات یاا   « ی اانیتای دارای رنااه »گفته باید در اواردی که اوضوع بررسی در نهادهاای فاوق،   پیش
اقتضای عدم شفافیت را داشته باشد )برای اثاال اوضاوع بررسای در هی ات     « اناف  و اوالح الی»

ای است و یا اینکه در خوو  یکای از  کرات هستهوزیران، هگونگی برخورد طر  ایرانی در اذا
شاود(، احادود شاود.    ربط به هی ت وزیاران ارائاه اای   اسائا اانیتی، گ ارشی از سوی اقااات ذی

( از این  ی  که اقید به رعایت ااوارد اانیتای و اواالح الای نشاده      2بنابراین اطالق  کم ااده )
 ( قانون اساسی است.2اصا ) (14است، اغایر با ن،ام اداری صحیح اوضوع بند )
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(، آرای اأخوذه از نمایندگان اجلس شورای اسالای 2ی ااده )به اورر  کم تاورههه( 
دارد، از شامول  کام ایان اااده اانای بار انتشاار        « ایصنفی و انطقه رناه»در اووباتی که 

افهوم  فهرست آرای اأخوذه به تفکی  اوافق، ايالف و امتن ، استثنی شده است.  ال آنکه
رسد ، فاقد تعریف عرفی یا قانونی است و به ن،ر ای«ایاووبات دارای رناه صنفی و انطقه»

ی خا  ارتاط اسات. بناابراین   بسیاری از اووبات اجلس، به نحوی به ی  صنف یا انطقه
 (، اورد ابهام است.2ی ااده )در تاوره« ایرناه صنفی و انطقه»عاارت 

های تيووی اجلس شاورای اساالای   ی  اضر، کمیسیونهی ااداطابق  کم تاورهو( 
ی صانفی و  اند در پایان گ ارد خود باه صاحن علنای اجلاس، در ااورد رنااه      اکلف شده
«. بر اساس رأی اجلاس عماا نمایاد   »ای داشتن یا نداشتن اووبه نی  اظهار ن،ر کنند و انطقه

ه، از این رهت کاه روشان   در این تاور« بر اساس رأی اجلس عما نماید»ااا افهوم عاارت 
نیست اجلس باید نسات به هه اوضوعی اظهاار ن،ار نمایاد و اتعلراق رأی اجلاس در ایان       

ای بودن اووبه رأی خواهد داد یا خوو  هیست؛ به این اعنا که اجلس به صنفی یا انطقه
ی اورد بح  از شمول تکالیف اورح در این اووبه )ناظر باه شافافیت(،   استثنا شدن اووبه

هاای  وضوع رأی اجلس خواهد بود  همچنین از این  ی  که هه اشياصی )آیاا کمیسایون  ا
های تيووی است که کمیسیون باا ارساال   تيووی یا اشيا  دیگر؛ اگر اقوود کمیسیون

گ ارد خود به صحن، دیگر تکلیفی در خوو  اووبه بر عهده ندارد( باید بر اسااس رأی  
 کنند، ابهام دارد.اجلس عما 

(، تنها استثنایی که در ااورد شافافیت آرا اقارر کارده اسات،      2ی ااده )گذار در تاورهونقانز( 
دارای »است.  ال آنکه بررسای اوضاوعات   « ای اجلس شورای اسالایاووبات صنفی و انطقه»

( همچون هی ات وزیاران   2امکن است در دیگر نهادهای اذکور در ااده )« ایرناه صنفی و انطقه
ای کاه از ساوی اجلاس    لحت ن،ام نی  اتوور باشد. به عنوان اثال، اواوبه و اجم  تشيی  او

تلقی شده اسات و در رهات  فاظ اساتقالل ن،ار کارشناسای از       « ایدارای رناه صنفی و انطقه»
های اررایای آن،  نااهشمول شفافیت استثنی شده است، قاعدتاً پس از ادتی در راستای تدوین آیین

بررسی قرار خواهد گرفت و انتشار آرا در هی ت وزیران نی  امکان   در هی ت وزیران اورد بح  و
است به استقالل ن،رات کارشناسی صاداه ب ناد. هماین اثاال در دیگار نهادهاا همچاون اجما          
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ای با اوصاا  ااذکور   تشيی  نی  قابا توور است. به هر  ال این اجم  نی  امکن است اووبه
سی و تعیین اولحت کشور، ااورد بررسای قارار دهاد.     ( قانون اسا113را در راستای اعمال اصا )

ی ناصاحیح  ، اواداق اداره «اووبات اجلس شورای اسالای»بنابراین اختوا  استثنای اذکور به 
 ( قانون اساسی است.2( اصا )14و اغایر با بند )

دهاد اساتثنا   ی این ااده نشاان اای  دقت در عاارات اجلس شورای اسالای در تاورهح( 
«  فاظ اساتقالل ن،ار کارشناسای    »، باه ساار   «ایدارای رناه صنفی و انطقه اووبات»شدن 

 فظ استقالل »دانسته شده است. این در  الی است که اگر اناط و االک رواز عدم شفافیت 
اواوبات دارای رنااه صانفی و    »گاذار ناایاد آن را احادود باه     باشد، قانون« ن،ر کارشناسی

ای اسات،  وه بر اووباتی که دارای رناه صانفی و انطقاه  کرد. به بیان دیگر، عالای« ایانطقه
اقتضاا  «  فظ اساتقالل ن،ار کارشناسای   »توان توور کرد که های دیگر را ایبسیاری از  وزه

کند که فهرست آرای اشايا  انتشار نشاود. بارای اثاال در یا  اوضاوع غیرصانفی و         ای
اک، امکان اسات انتشاار    ای )یکی از اوضوعات الی( همچون ااارزه باا قاهااق پوشا   انطقه

کارشناسای آنهاا باا انااف  اافیاایی       فهرست آرای اشيا  به ساار تعاارن رأی و دیادگاه   
قاهاقچیان پوشاک، اان  استقالل آرای کارشناسی آنها شود. در نتیجه اگر علات تجاوی  عادم    

 گاذار ناایاد آن را احادود باه    بوده است، قاانون «  فظ استقالل ن،ر کارشناسی»شفافیت آرا، 
کارد و ایان احادودیت اواداق ن،اام اداری      اای « ایاووبات دارای رناه صنفی و انطقاه »

 ( قانون اساسی است.2( اصا )14ناصحیح و اغایر با بند )

 دیدگاه عدم مغایرت 

رو اسات، انتشاار فهرسات آرای    ی پایش یکی از اوادیق شفافیت که هد  اصلی اووبه
جلاس شاورای اساالای، هی ات وزیاران،      اأخوذه در اجم  تشيی ، هی ت عالی ن،اارت، ا 

شوراهای اسالای شهر و روستا و دیگر شوراهای اوضاوع ایان اواوبه، باه تفکیا  اسااای       
گفتاه  اوافق، ايالف و امتن  است. بنابراین این نگرانی که انتشار آرای اعضای نهادهای پایش 

نون کاه ایجااد   امکن است انجر به آرای غیرواقعی و ریاکارانه شاود، اویً باا هاد  ایان قاا     
رود گفته ایشفافیت است، ناسازگار است. ثانیاً انت،اری که از کارگ اران ن،ام در اناصر پیش

داناد  آن است که تنها به اقتضای انطق و عدالت، به هر تومیمی که به اوالحت کشاور اای   
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هرا کاه  دهندگان، خللی به تومیم او وارد نسازد؛ رأی دهد و انتشار یا عدم انتشار اساای رأی
اگر هنین باشد، وی از ن،ر شرعی از عدالت ساقط است و الت ام عملی به ااانی اسالم نادارد.  

ی یزم برای ن،ارت کارآااد ااردم بار نماینادگان خاود در رمهاوری       ثالثاً شفافیت آرا، زاینه
گیاری در  ی اجلاس و ایا ان اشاارکت او در رأی   اسالای است. برای اثال آرای ی  نماینده

دهاد کاه   ی قابا قضاوتی از او در اختیار اردم قرار ایهار سال نمایندگی وی، کارنااهطول ه
دهنادگان  تنها اطالق انتشار اساای رأیگیری کنند. بنابراین نهدر اورد انتياب اجدد او تومیم

توان اغایر با ن،ام اداری صحیح دانست؛ بلکه اقتضای ن،ام اداری صحیح، شافافیت در  را نمی
 ها از رمله انتشار آرای اس وین است.از  وزه بسیاری

 توضیح تذکر 

( قاانون اساسای در   113فقط در اررای اصا یکواد و دوازدهام )  »شایسته است عاارت 
اجما   »(، باه بعاد از عااارت    2در صادر اااده )  « اوارد اختالفی اجلاس و شاورای نگهااان   

اجما   »ر باه وظاایف   ( نااظ 113انتقا شود؛ هرا که اررای اصاا ) « تشيی  اولحت ن،ام
نادارد. همچناین   « هی ات عاالی ن،اارت   »است و ارتااطی با وظایف « تشيی  اولحت ن،ام
تشايی   »نی  باه عااارت   « در اوارد اختالفی اجلس و شورای نگهاان»شایسته است عاارت 

یاا عااارتی اشاابه    « اولحت ن،ام در اوارد اصرار اجلس شورای اسالای بر ن،ر پیشین خود
ایان شورای نگهاان و اجلس شاورای  « اختالفی»د؛ هرا که در این قایا اوارد، این اصالح شو

اسالای ورود ندارد و شورا اووبه را خاال  شارع و قاانون اساسای اعاالم کارده اسات و        
 داند. رغم پذیرد این اغایرت، اررای آن اووبه را به اولحت کشور ایاجلس، علی

 نظر شورای نگهبان 

 (، 2در ااده ) -2

شمول  کم اذکور در این ااده نسات به اجم  تشايی  اوالحت ن،اام، اغاایر      -1-2
 ( قانون اساسی شناخته شد.113ذیا اصا )

( اصاا  3شمول  کم اذکور در این ااده نسات به هی ت عالی ن،ارت، اغایر بناد )  -3-2
 ( قانون اساسی شناخته شد.114)

به اوارد دارای رناه اانیتی یاا ااواردی   ( و تاوره آن، نسات 2اطالق  کم اذکور در ااده ) -2-2
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 ( اصا سوم قانون اساسی شناخته شد.14که انتشار آنها خال  اناف  و اوالح الی است، اغایر بند )

 از رهت فقدان تعریاف اشاي ،  « ایصنفی و انطقه»در تاوره، ان،ور از عاارت  -0-2
 دارد؛ پس از رف  ابهام اظهار ن،ر خواهد شد. ابهام

از این رهت که اتعلراق رأی  « بر اساس رأی اجلس عما نماید»اوره، عاارت در ت -1-2
کنند، ابهاام دارد؛ پاس از رفا     اجلس هیست و هه اشياصی بر اساس رأی اجلس عما ای

 ابهام اظهار ن،ر خواهد شد.

ها از رملاه  عدم تسری استثنای اذکور در تاوره، در شرایط اشابه، به سایر دستگاه -1-2
 ( اصا سوم قانون اساسی شناخته شد.14ان، اغایر بند )هی ت وزیر

، تيوی   کام  «استقالل ن،ر کارشناسی»با توره به علت اذکور در تاوره یعنی  -3-2
 ( اصا سوم قانون اساسی شناخته شد.14ای، اغایر بند )های صنفی و انطقهتاوره به رناه

 تذکرات 

 (،2در ااده ) -3

هی ت »به عنوان صحیح « اجم  تشيی  اولحت ن،ام هی ت عالی ن،ارت»عنوان  -1-3
 اصالح گردد.« های کلی ن،امعالی ن،ارت بر  سن اررای سیاست

 اوالحت  تشايی   اجما   رمله از» عاارت از بعد به ،(2) ااده پرانت  اذکور در صدر -3-3
 گردد. اذکور در آن اصالح «نگهاان شورای و اجلس اختالفی اوارد» عاارت و گردد انتقا «ن،ام

* * * 
 -4ماده 

بهار گهزارش عملکهرد    مشمولین این قانون موظفند هر شش مهاه یهک  
شهوراهای مجلهس    اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و

 شورای اسالمی ارسال نمایند.

 دیدگاه مغایرت 

اناد گا ارد   ی اشموین ایان اواوبه اکلاف شاده    (، کلیه0به اورر  کم ااده )الف( 
کالیف اندر( در این اووبه را به کمیسیون شوراهای اجلاس ارساال کنناد. ایان در     اررای ت
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دهاد   الی است که دقت در ن،رات شورای نگهاان نسات به اواد قالی این اووبه نشان اای 
شمول تکالیف اورح در آن نسات به برخی از اشيا  )برای اثال اطاالق شامول بنادهای    

( نسات به بيش خووصی( وارد اشاکال  2)خ( ااده ))الف(، )ب(، )ت(، )((، )((، )ح( و 
شناخته شد، بنابراین ال ام این قایا اشيا  به ارسال گ ارد باه کمیسایون ا باور، اانیااً بار      

 ی شورا وارد اشکال است.گفتهاشکایت پیش

( 1ی اشموین این اووبه )که اطابق ااده )(، کلیه0اجلس شورای اسالای در ااده )ب( 
های  کواتی و برخی اشيا  خووصی هستند.( را اوظاف کارده   ی دستگاهکلیه آن، تقریااً

بار )یعنی دو بار در سال(، گ ارد عملکرد این اووبه را باه کمیسایون   است هر شش ااه ی 
ی شوراهای اجلس ارائه کنند. هنین ال اای با این وسعت و دو ارتاه در ساال، اواداق اداره  

گفتاه  ( قانون اساسی است؛ توضیح اینکه کمیسیون پایش 2صا )( ا14ناصحیح و اغایر با بند )
با توره به احدودیت ااکانات و نیروی انسانی خود، بدون ش  قادر نيواهاد باود کاه ایان     

های ايتلف را دو ارتاه در سال اورد اطالعاه و بررسای    جم از گ ارشات واصله از دستگاه
از طریق گ ارد اقارر شاده در ایان اااده،     ی ن،ارتی اجلس قرار دهد. بنابراین انجام وظیفه
 ( قانون اساسی است.2( اصا )14( از این  ی  اغایر با بند )0عمالً ایسور نیست و ااده )

 دیدگاه عدم مغایرت 

های اشمول این اووبه به اعطای گ ارد به کمیسیون شاوراهای اجلاس   تکلیف دستگاه
گذار بر روناد ارارای ایان اواوبه     ونشورای اسالای، تکلیفی در راستای اطالع و ن،ارت قان

( قانون اساسی نادارد؛ هاه اینکاه  تای اگار کمیسایون       2( اصا )14است و اغایرتی با بند )
ی اشامول ایان   های واصله از سوی دستگاهشوراها، به صورت اوردی، تنها برخی از گ ارد

لفان از اررای ااده را بررسی کند، این اعمال ن،ارت اجلس شورای اسالای و برخورد با اتي
( قانون اساسی 2( اصا )14تنها اغایرتی با بند )قانون، برای کشور بسیار افید خواهد بود و نه
 ندارد؛ بلکه اوداقی از ن،ام اداری صحیح است.

 نظر شورای نگهبان 

(، اانیاً بر ایرادات اذکور در ااواد قااا، اغاایر شارع و اصاول ااذکور قاانون        0ااده ) -0
 .اساسی شناخته شد
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* * * 
 -۵ماده 

باشهد و  مسئولیت اجرای این قانون بر عهده باالترین مقام دستگاه مهی 
یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطالعهات   ءعدم اجرا

مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتک  به مجازات درجه شش 
لحاقات ببدی، با اصالحات و ا 1/2/18۱21قانون مجازات اسالمی مصوب 

 شود.یمحکوم م

 دیدگاه ابهام 

ی ایان اواوبه، تنهاا اسا ول ارارای ایان       اجلس شورای اسالای در آخرین اااده الف( 
عدم ارراء یا اررای ناق  تکاالیف  »دانسته است و هرگونه « بایترین اقام دستگاه»اووبه را 
 کاام ایان اواوبه باا     انگاری کرده است. این در  الی است که اشابهت ارا ررم« اقرر شده

ا کام دیگر قوانین اورود در این  وزه همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد باه اطالعاات،   
گذار نسات ایان اواوبه را باا آن قاوانین تایاین کناد. در نتیجاه        کرد که قانونهنین اقتضا ای

هاام  ی  اضر از  ی  روشن ناودن نسات ا کام آن با دیگر قوانین اوراود، اوراد اب  اووبه
عدم ارراء یا اررای ناق  تکاالیف اقارر   »(، هرگونه 1گذار در ااده )است. برای اثال، قانون

                                                                                                                                                     
 کمیسیون قضاایی و  قاوقی اجلاس شاورای اساالای       1/3/1273قانون اجازات اسالای اووب ( 17ااده ) .1
 د شوهای تع یری به هشت درره تقسیم ایاجازات -17ااده »

 ... 1درره 
 1درره 
  اس بیش از شش ااه تا دو سال -
 ( ریال8404440444( ریال تا هشتاد ایلیون )3404440444ست ایلیون )ر ای نقدی بیش از بی -
 م انافی عفتیسی و ی  تا هفتاد و ههار ضربه و تا نود و نه ضربه در ررا شالق از -
 لاحروایت از  قوق ارتماعی بیش از شش ااه تا پنج سا -
 هانتشار  کم قطعی در رسانها -
 یا ارتماعی برای اشيا   قوقی  داکثر تا ادت پنج سال امنوعیت از ی  یا هند فعالیت شغلی   -
 امنوعیت از دعوت عموای برای اف ایش سراایه برای اشيا   قوقی  داکثر تا ادت پنج سال -
 «امنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشيا   قوقی  داکثر تا ادت پنج سال -
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( قاانون اجاازات   17در این اووبه را استورر اجازات درره شاش اوضاوع اااده )   « شده

نشاان   1( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاات 33اسالای دانسته است. ااا دقت در ااده )

ی گذار تنها تيلف از برخی از ا کام آن قانون )کاه در ااواردی اشاابه اواوبه    دهد قانونای
 انگاری کرده است. اضر است( را ررم

گذار در برخی از اواد این اواوبه، اساتثنائات و قیاودی را در اسایر شافافیت      قانونب( 
دادگااه  (، شافافیت اطالعاات در   1( ااده )1-2اطالعات اقرر کرده است. برای اثال، در بند )

گاذار  یزم نیست. ااا قاانون « سرّی بودن»انقالب و دادسرا را اقید به اواردی دانسته است که 
تعیین نکرده است در این قایا اوارد، در صورت بروز اختال  در اورد اوادیق و اساتثنائات  
اورح در این اووبه، هه نهادی اررا  تشايی  نهاایی و  اا اخاتال  اسات. در نتیجاه        

( قاانون انتشاار و   18رو، از این ان،ر وارد ابهام اسات. بارای اثاال، در اااده )    شی پیاووبه

در « رف  اختال  در هگونگی ارائه اطالعات اوضوع این قاانون » 3دسترسی آزاد به اطالعات،

                                                                                                                                                     
 -33اااده » اجم  تشيی  اوالحت ن،اام    21/1/1288طالعات اووب ( قانون انتشار و دسترسی آزاد به ا33ااده ) .1

 ( ریاال تاا یکواد   2440444ه ار ) نقدی از سیود یباشد و ارتکر به پرداخت ر اارتکاب عمدی اعمال زیر ررم ای
 د ( ریال با توره به ای ان تأثیر، دفعات ارتکاب ررم و وضعیت وی احکوم خواهد ش14404440444ایلیون )
 ن.نعت از دسترسی به اطالعات برخال  اقررات این قانواما -الف

هر فعا یا ترک فعلی که ااان  انجاام وظیفاه کمیسایون انتشاار و دسترسای آزاد باه اطالعاات یاا وظیفاه            -ب 
 د.رسانی اؤسسات عموای برخال  اقررات این قانون شواطالع
 .ااحاء ر ئی یا کلی اطالعات بدون داشتن اختیار قانونی -(
 ر.های اقرم رعایت اقررات این قانون در خوو  اهلتعد -د

 «.شودم یادشده در قوانین دیگر استل م اجازات بیشتری باشد همان اجازات اعمال اییهنانچه هر ی  از ررا
 اجما  تشايی  اوالحت ن،اام      21/1/1288( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اواوب  18ااده ) .2
مایت از آزادی اطالعات و دسترسی همگانی به اطالعات اورود در اؤسساات عماوای و   ان،ور  به -18 ااده»

رساانی،  ی یزم در عرصاه اطاالع  یهای اررادهند، تدوین برنااهاؤسسات خووصی که خداات عموای ارائه ای
  ادت ن،ارت کلی بر  سن ارراء، رف  اختال  در هگونگی ارائه اطالعات اوضوع این قانون از طریق ایجاد و

سازی، ارشاد و ارائه ن،رات اشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات به دستور رئیس رویه، فرهنگ
 ود شرمهور با ترکیر زیر تشکیا ای

 ن(.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالای )رئیس کمیسیو -الف
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دانسته شده است. بناابراین شایساته   « کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات»صال یت 
 بینی شود.ها پیشهنین نهادی برای  ا اختال  دستگاهاست در این اووبه نی  

 نظر شورای نگهبان 

نسات این اووبه با قوانین دیگر از رمله قانون انتشار و دسترسای آزاد باه اطالعاات     -1
 پس از رف  ابهام اظهار ن،ر خواهد شد. ابهام دارد؛

صورت اختال ، ارر  تشيی  اوادیق و استثنائات اندر( در ا کام این اووبه در  -1

 پس از رف  ابهام اظهار ن،ر خواهد شد. ابهام دارد؛

                                                                                                                 
 
 ط.ربوزیر ارتااطات و فناوری اطالعات یا اعاون ذی -ب
 ط.رباون ذیوزیر اطالعات یا اع -(
 ط.ربوزیر دفاع و پشتیاانی نیروهای اسلح یا اعاون ذی -د
  ط.ربری ی کشور یا اعاون ذیرئیس سازاان ادیریت و برنااه -اه
 .رئیس دیوان عدالت اداری -و
 ی.رئیس کمیسیون فرهنگی اجلس شورای اسالا -ز
 .دبیر شورای عالی فناوری اطالعات کشور -ح

گردد. نحوه تشکیا رلسات سیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالای تشکیا ایدبیرخانه کمی -1 تاوره
 د.ت وزیران خواهد رسی و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون اذکور به توویر هی

 «.د بودایرراء خواهاووبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پس از تأیید رئیس رمهور یزم -3 تاوره
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