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 اظهارنظر كارشناسي درباره

ت استخدامي و اجتماعي ( قانون تسهيال14طرح اصالح ماده )»

 «جانبازان انقالب اسالمي
 
 

 

  

 

 
 

 

 

 چكيده

شوراي  ( قانون تسهيالت استخدامي جانبازان در دستور كار مجلس14طرح حاضر با هدف اصالح ماده )

هايي فاساس آنچه در مقدمه توجيهي آمده ضعبرت. ضرورت اصالح ماده مذكور اسالمي قرار گرفته اس

اي تباري برباني اعپست سازماني و پشتيتنها ذكر نام جانباز در انجام حمايت، عدم اشاره قانوني به »همچون 

قانون  با هدف دهد عالوه بر اينكه طرح مذكوربررسي طرح پيشنهادي نشان ميعنوان شده است. « اين جايگاه

برد كه در يممورد بحث و دامنه شمول آن هماهنگي ندارد، به لحاظ حقوقي نيز از ايرادهاي متعددي رنج 

 ادامه ارزيابي شده است. 

 

 بي طرحارزيا

امي و طور كه از عنوان قانون تسهيالت استخدهمان عدم هماهنگي با هدف و دامنه شمول قانون:. 1

مچنين از ساير مواد ه( راجع به اهداف قانون و تعاريف آن و 2( و )1اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي، مواد )

ا ازان انشجانب ن قانون انحصاراً درخصوصتوان به روشني استنباط كرد كه كليه احكام ايآيد ميقانون برمي

تن مدر « گرانايثار»به « جانبازان»دن واژه كرشده و به ساير اقشار ايثارگران توجهي ندارد. جايگزين 

ف ائه تعريدم ارتوجه به ع پيشنهادي نسبت به متن سابق، عالوه بر اينكه با هدف قانون هماهنگي ندارد، با

امعه جعيين مصاديق آن، باعث شده است تا شمول مصداقي آن، از حيث ت يادقيق از ايثارگران و عدم احص

 مخاطب ارائه خدمات با ابهام مواجه باشد. 

رگران ( به ساير اقشار ايثا14ت تعميم مفاد ماده )رحتي در صو: بيني پست جديدعدم ضرورت پيش.2

يلي و دال ن منظور ضرورت نداردها براي ايتكليف به اختصاص تعدادي پست و اعتباراتي خاص در دستگاه

هاي عاليتف و فتوانند از طريق ارجاع وظايهاي دولتي ميدستگاه ،براي آن ارائه نشده است. در صورت لزوم

وني اقدامات الزم را ( قانون بدون نياز به مجوز قان14مربوط به كاركنان فعلي واحد سازماني مذكور در ماده )

 در اين خصوص انجام دهند. 
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خصوصاً افزودن  ( و14افزودن مصاديق مشمول وظايف نهاد مذكور در ماده ) قانون اساسي:هفتادوپنجم مغايرت با اصل . 3

هاي هزينه ه افزايشببه متن پيشنهادي براي جايگزيني متن سابق، عمالً « با اختصاص تعداد پست و اعتبار الزم»قيودي چون 

ست لذا بيني نشده اع درآمدي جديدي نيز به منظور جبران اين افزايش هزينه پيشد و از آنجايي كه منبشوميمنجر عمومي 

 قانون اساسي است.هفتادوپنجم مغاير اصل 

 با و نمايند مسائل جانبازان فصلوحل و رسيدگي به موظف»حذف عبارت اصل سوم قانون اساسي:  «10»مغايرت با بند . 4

ور مذكور در طرح حاضر تا حيطه وظايف مشاد شوميكنوني، باعث  (14)از ماده « دارند معمول را الزم همكاري بنياد نمايندگان

 رسد. ن اساسي به نظر مياصل سوم قانو «10»مغاير با بند ، ده كه از حيث ايجاد اختالل در نظام اداري صحيحشبا ابهام مواجه 

طرح پيشنهادي از اين  2:( قانون برنامه ششم توسعه28و ماده ) 1هاي كلي نظام اداريسياست «10»مغايرت با بند . 5

كاهش سازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري و سازي، متناسبچابک، هاي عمومي كشورجويي در هزينهصرفهجهت كه 

 .استتوسعه  هاي كلي نظام اداري و قانون برنامه ششمرا مورد توجه قرار نداده، مغاير با سياست هاي سازمانيپست

 

 بنديجمع

اصل  هاي قانوني بارتطرح پيشنهادي به دليل آنكه با هدف قانون مورد بحث و دامنه شمول آن هماهنگي ندارد و به لحاظ مغاي

( قانون برنامه 28ه )هاي كلي نظام اداري و مادسياست «10»اصل سوم قانون اساسي، بند  «10»قانون اساسي، بند هفتادوپنجم 

 لذا پيشنهاد رد كليات طرح را دارد.. نيسته قابل تأييد ششم توسع

 

 

                                                                                       

 .اندازسازي و منطقي ساختن تشكيالت نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمسازي، متناسبچابک -«10»بند  .1

هاي سازي اندازه دولت و حذف دستگاهاسي در ساختارها، منطقيهاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اسجويي در هزينهصرفه»در راستاي اصالح نظام اداري، موضوع ( ـ 28)اده م .2

 شود: مي انجام زير اقدامات د،ئزا هايهزينه و غيرضرور موازي و

به وضع موجود )حداقل  ( نسبت%15) درصد حداقل به ميزان پانزدهاستثناي مدارس دولتي در طول اجراي قانون برنامه،  به ييهاي اجراكاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه (الف

كاهش سطوح  هاي غيرضرور،ها، حذف واحد%( در پايان سال دوم( از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشاركت با بخش غيردولتي با اولويت تعاوني 5) درصد پنج

مي با كن انقالب اسالها و بنياد مسها و دهياريي به شهردارييهاي اجرابرخي از وظايف دستگاه ها و مؤسسات و واگذاريهاي سازماني، انحالل و ادغام سازمانمديريت، كاهش پست

 .عالي اداري تصويب شوراي


