اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار»
(اعاده شده از شوراي نگهبان)

مقدمه
«طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار» كه در دوره هشتم مجلس شوراي اسالمي اعالم وصول
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال اول

گرديده بود ،ابتدا در تاريخ  1390/10/4به تصويب صحن علني مجلس رسيد و در راستاي اصل نودوچهارم
قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال شد .شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مزبور ايرادات متعددي وارد نمود و
در نتيجه مصوبه مذكور در چندين مرحله (هفت مرتبه) بين مجلس و شوراي نگهبان رفتوآمد نمود و در يك

شماره ثبت:
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نوبت نيز در راستاي درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت
نظام ارجاع و لكن ازسوي اين مجمع مجدداً به مجلس اعاده شد .حال كميسيون محترم بهمنظور رفع ايراد

شماره چاپ:

آخرين مرحله از اظهارنظر شوراي نگهبان نسبت به اصالح مصوبه سابق اقدام و جهت تصويب به صحن علني
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مجلس ارجاع نموده است .در اين گزارش به بررسي ايراد شوراي نگهبان و همچنين اصالحات كميسيون جهت

تاريخ چاپ:

رفع اين ايراد ميپردازيم.

1395/12/11

بررسي مصوبه كميسيون
براساس آخرين اظهارنظر شوراي نگهبان «صدر ماده ( )32اشكال عبارتي دارد ،زيرا مفاد آن القاكننده اين
معاونت پژوهشهاي
سياسي ـ حقوقي

دفتر :مطالعات
حقوقي

مطلب است كه بار مالي مصوبه از محل پنجاه درصد ( )% 50درآمدهاي موضوع ماده ( )7قانون هدفمند كردن
يارانهها تأمين ميگردد ،علت اضافه نمودن عبارت همچنين نود درصد ( )% 90درآمد حاصل از دريافت خسارات
 ...روشن نميباشد ،به هر حال و عليرغم اصالح بهعمل آمده ،ماده مذكور مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي
شناخته شد».
حال كميسيون براي رفع ابهامات و مغايرت مذكور ،محل موضوع ماده ( )7قانون هدفمند كردن يارانهها و

مشخصات گزارش

همچنين محل كمكهاي مردمي و سازمان هاي حمايتي داخلي و خارجي مانند بانك جهاني كه براي اين
منظور اختصاص مييابد را به عنوان محل تأمين منابع مورد نياز براي اجراي اين قانون دانسته است ،اما

شماره مسلسل:
24015319
تاريخ انتشار:
1395/12/14

مسئلهاي كه درخصوص منابع پيشبيني شده ،وجود دارد ،اين است كه اگرچه ابهامـات شوراي نگهبان در صدر
اظهارنظر شورا رفع شده است ،لكن مشخص نيست منابع مذكور جهت تأمين منابع مالي مورد نياز مكفي هست
يا خير و از اين جهت امكــان اينكه از حيث تأمين بار مالي با ابـهام شوراي نگهبان مواجـه شود وجود دارد،
زيرا اوالً معلوم نيـست از محل حذف يارانه دهكهاي پردرآمد جامعه چه ميزان اعتبار حاصل خواهـــد شد
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و ثانياً درخصوص كمكهاي مردمي و سازمانهاي حمايتي داخلي و خارجي نيز بايد گفت كه بهدليل عدم امكان تعيين دقيق
آنها و همچنين مشكوكالوصول بودن نميتواند بهعنوان منبع تأمين اعتبار محسوب شوند.
در هر صورت با عنايت به مطالب پيشگفته بهنظر ميرسد عليرغم اصالح صورت گرفته ،مصوبه مزبور همچنان از جهت
افزايش هزينههاي عمومي و عدم پيشبيني طريق تأمين اين افزايش هزينه ،محل ايراد است.
نتيجهگيري
مصوبه كميسيون اگرچه سعي نموده با پيش بيني دو محل ،ايراد ناظر به مغايرت مصوبه با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي را رفع
كند ،اما مشخص نيست محلهاي پيشبيني شده ،تأمينكننده بار مالي مورد نياز ميباشند يا خير و به همين دليل ممكن است
با ابهام شوراي نگهبان از اين حيث روبرو گردد .بهنظر ميرسد درصورتيكه اجراي اين مصوبه با رعايت اولويتهاي مقرر ،منوط
به پيشبيني اعتبارات مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي گردد ،ايراد شوراي نگهبان مرتفع خواهد بود.
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