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نظریه ها

تبصره ی 4 الحاقي به » قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم )85( 
قانون اساسی ایران1

نظریه ی شـماره ی 83968 هـ . ب - 1389/12/14 رییس مجلس 
شورای اسالمی

رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيأت محترم وزيران به شماره 164420/

ت43343ه��� م��ورخ 1388/8/18، موضوع »آيين نامه تأمي��ن آتيه مهر امام رضا 
)ع(«، متعاقب بررس��ي ها و اعالم نظر مقدماتي » هيأت بررسي و تطبيق مصوبات 
دولت با قوانين« و مس��تنداً به صدر ماده واح��ده و تبصره )4( الحاقي به » قانون 
نحوة اجراء اصول هش��تاد و پنجم )85( و يكصد و س��ي و هش��تم )138( قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران و اصالحات بعدي« و ماده )10( آيين نامه اجرايي 
آن، مرات��ب متضّم��ن اعالم نظر قطعي جهت اق��دام الزم در مهلت مقّرر قانوني و 
اع��الم نتيجه به اين جانب ابالغ مي گردد. بديهي اس��ت پس از انقضاي يك هفته 
مهلت مقّرر در قانون، آن بخش از مصّوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي االثر 

خواهد بود.
» 1� به موج�ب بن�د )55( م�اده واحدة ق�انون بودجه س���ال 1388 كل 
ك�ش��ور » از ابتداي سال 1388 كلّيه تصويب نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعمل ها 
و... كه متضّمن بار مالي براي دولت باش��د، در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء 
اس��ت كه بار مالي ناشي از آن قباًل محاس��به و در قانون بودجه كل كشور تأمين 
اعتبار شده باشد...« علي هذا، عبارت » متولدين پس از تاريخ تصويب اين آيين نامه 
كه توسط مجري � صندوق مهر امام رضا )ع( � براي آنها حساب افتتاح مي شود«، 
من��درج در بند » ه�« ماده )1( آيين نامه، چون بيانگر اجراي تصويب نامه مبني بر 

1.روزنامه ی رسمی شماره ی 1389/12/19-19233
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واريز حداقل ده ميليون )10.000.000( ريال به نام نوزاد از تاريخ تصويب مصّوبه 
يعني مورخ 1388/8/8 مي باشد؛ از حيث متضّمن بودن بار مالي و عدم پيش بيني 
چگونگي تأمين آن براي متولّدين س��ال 1388، مغاير با بند )55( قانون اس��ت؛ 
2� ال��ف: به موجب جزء )8( رديف )101000( جدول ش��ماره )8( قانون بودجه 
سال 1389 كل كش��ور، صرفاً معادل پنج هزار ميليارد )5.000.000.000.000( 
ريال جهت واگذاري س��هام براي تأمين آتيه مهر امام رضا )ع( مورد تصويب قرار 
گرفت��ه اس��ت. ب: ماده )2( آيين نامه مق��ّرر مي دارد: » با تولّد هر ن��وزاد ايراني... 
حس��اب س��پرده پس اندازي با مبلغ حداّقل ده ميليون )10.000.000( ريال... به 
عنوان موجودي اّوليه طرح افتتاح مي شود«، با عنايت به مراتب فوق، چون نظر بر 
تداوم اجراي مفاد آيين نامه براي تمامي متولّدين نوزاد در س��ال 1389 مي باشد، 
بنابراين، اجراي ماده )2( آيين نامه در س��ال 1389 نسبت به مازاد اعتبار مصّوب 
در جزء )8( رديف )101000( جدول ش��ماره )8( قانون بودجه س��ال 1389 كل 
كش��ور، عالوه بر مغاير بودن با جزء )8( از رديف بودجه س��ال جاري، مغاير با بند 
)11( ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و ماده )7( قانون محاسبات 

عمومي كشور مصّوب 1366 ناظر بر تعريف اعتبار مي باشد.«

قطع مرور زمان با شروع به اجرای حکم

نظریه ي مشورتی شماره ي 7/1896 به تاریخ 1389/3/29 اداره ی  
حقوقی قوه ی قضاییه

با شروع به اجراي حكم، مرور زمان موضوع ماده 174 قانون آيين دادرسي 
در امور كيفري قطع مي شود و صرف متواري شدن محكوم عليه حين اجراي حكم 
)مث��اًل ف��رار وي از زندان يا ع��دم مراجعت به زندان پس از اتم��ام ايام مرخصي( 
موجب آغاز مرور زمان مذكور نخواهد شد. بنابراين مورد سؤال مشمول مرور زمان 

نبوده و صدور قرار موقوفي اجراي حكم فاقد وجاهت قانوني است.
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رویـه قضایي بـه عنوان یکـي از منابـع حقوق، نقـش مهمي در 
جهت دهـي حركت قانون گذار در اصالح قوانیـن و مقررات دارد. از دیگر 
سـو، دكترین در نقد رویه ي قضایي،  نگاهي بـه آراء مراجع قضایي دارد 
و ایـن آراء مي توانـد عرصه هـاي بحـث و نقـد را براي جامعـه ي قضایي 
ایجـاد نماید. ماهنامه ي »تعالي حقوق« در راسـتاي ارتقاء دانش حقوقي، 
صفحه اي را با عنوان »نکته« گشـوده اسـت. این صفحـه، عرصه اي براي 
بیان نظریه هاي خوانندگان گرامي نشـریه اسـت كه با طرح سؤال چنین 
مجالي را نشریه ایجاد مي كند. نظرات خوانندگان گرامي در شماره ي بعد 

به نام خود آن ها درج خواهد شد.

يك��ی از ش��عب دادگاه انقالب طی دادنامه ای متهم ب��ه حمل و نگه داری 
هرويين را عالوه بر ش��ش س��ال حبس و تحمل پنجاه ضربه شالق تعزيری و نيز 
جزای نقدی، به عنوان تتميم مجازات به محروميت از مرخصی به مدت يك سال 
محكوم نموده اس��ت محكوميت اخير با اين اس��تدالل درج ش��ده كه وی با سوء 
اس��تفاده از مرخص��ی اعطايی مقداری هرويين و ترياک را داخل كيك جاس��ازی 

كرده و وارد زندان نموده است.

سـؤال: آیا محرومیـت از مرخصـی از زندان، می توانـد به عنوان 
مجازات تکمیلی باشد؟

نکته


